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 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.   ،، شوې مقالهلېږ رم 
 باید لنډ مو له منځپاتګې رسه سمون ولري.  ،د مقالې رسللک 
  دممو عرمنځ لنډیز ولري مو د څېړتې پوښتل شوې پوښتنه ځومب دېړم   ۲۰۰مو  ۸۰مقاله باید د

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

 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 ۱۳معلاري مخوتېه وي، د ووتېس سېایز  ۱۵يې مخه مو حد مدرث  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 لل وملو و ري زېږتده ده، لل وم، عه بویه چې سپلناو  يې د رملېږ، شوو مقالو شننه مو څېړته

  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 
  .مدمرې عه رملېږ، شوې مقاله بېرعه لل وملو عه ته وردو، دېږي 



 

 

  



 

 

 

 

 
 
 

 د مطالباعو مو بامه مړی و ریاس، د بمومو مداډمد، :خپرندوی
 محمد ت د صالحد څېړتپوه :مدیر لئو مس

 حرضت آغا ېمدردڅېړتلار  مهتمم:
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 ملمه تارص څېړتپوه ترص
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 :کلنۍ ګډون بيې
  مو اتۍ ۹۶۰ :په دابل دې

 مو اتۍ ۱۴۴۰په والیاعو دې: 
 ممری ايد ډملر ۶۰په تورو ېېومدوتو دې: 

  :په دابل دې د یوې ګڼې بله
  تۍمو ا ۷۰ :لپارهمستادمتو څېړوت و مو د بمومو مداډمۍ د 
 تۍمو ا ۴۰: د زده دووت و مو محصملنو لپاره 
 تۍمو ا ۸۰: د تورو مدمرو لپاره 
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 څېړنوال محمد اصف احمدزی
 

 ؛ يو يا دوه جال مفاهيمه"مخامخ" او "مخ"

»məx« kə »maxāməx«; one or two 
different concepts 

 
Research Fellow M. Asif Ahmadzai 

 
Abstract 

Each language has its own natural way of making 
words, combinations, phrases, and idioms, as well 
as its own words and phrases for each purpose. The 
Pashto language also has its own words and 
composition for each of its meanings, one of which 
is the word )makhmakh  ( . 

Recently, the alternative of this word (makh) has 
been heard and seen, therefore, we have 
understood the similarities and differences between 
these two words, this issue has been discussed with 
examples and with the natural construction of 
language. 

 لنډيز
او اصطالحاتو د جوړولو لپااره پپهاه يبي ا   ترکيبونو، عبارتونو لغتونو، هره ژبه د
. پښاتو ژباه هام لاه او هم د هر مقصد لپااره پپاا الظااو او که ا  الر او يريقه لري
لري چ  يو له هغاو خهاه د  ترکيبونهاو  الظاوپپا  د هر مدلول لپاره ه دې ج ه 

هام « ماخ»کا  د ه ادې لظا  باديا وپتوناو روساتيو لظا  د.. پاه دې و « مهامخ»
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اورېادل او لياادل ک،ااوي، نااو د دې لپاااره چاا  د دظااو دواړو لظتونااو پااه م اا کاتو او 
 له يبي   عنارصو يبي   جوړښت دو، نو ه دظه موضوع د ژب  يتوپريونو پوه شوي 

 خ،ړل شوې ده. د مثالونو په وړاندې کولو رسه رسه س ه

 رسيزه

اصاطالحا   او وييوناه ،يبي   جوړښت ک  ځينا  داسا  که ا  پښتو ژبه په پپا
ځاا. او مااال لاري. ياو لاه دظاو خهاه د پپا لري چ  هر يو ي  د کارون  او ويهو پپا 

الظاو دي چ  کهه کهه يا  پاه اسات کل کا  ظهاي را ا  رامان  تاه « مهامخ»او « مخ»
 تم شوي يو.دلته ځا. کارول ک،وي. په ه دظ  ژبنۍ موضوع  رک،وي او يو د با پ

 اهميت او مربميتد څېړنې 
 وييوناه، ظاري م يااري په پښتو ژباه کا  ليدل ک،وي چ کسال  نامسها ځين  
ژب  اصاالت او رراماري  پښتو د او داس  ښااري چ  جوړوي اصطالحا او عبارا  
دظسا  مسااايا  ،تاه يا  رېار پاا  ناه وي، ناو پاه ه ادې پااير اړيناه ده جوړښاتونو

 يش. نښهرابرس،ره او حا الر ي  په 
 موخهد څېړنې 

   د ځينااو الظااااو ناساا ه کارونااهپښااتو ژباا د چاا  د دې لياناا  هااد  دا د.
 وپ،ژندل يش او د هغو مهنیو. ويش.

 د څېړنې پوښتنې
 د است کل موارد کو  دي؟« مهامخ»او « مخ»ک  د  ژبهپه پښتو  -۱
 ؟«مهامخ»کارول کره د. که د « مخ»د  -۲

 تودید څېړنې م
 تود ترشيح  او مقايسوي د..ید دې ليان  م
 د مقالې منت

"مخ" او "مهامخ" دوه هغه لظتونه دي چ  هم په ورځنۍ محاوره او هم په ليانو 
ک  رېر کارول ک،وي. پوهال د دې دواړو لغتوناو لپااره دوه ب،اا نتروناه لاري. ياو دا 

 يا  رو در رو( دى، پار ځااى –)روبارو چ  "مهامخ" چ  په دري ژبه ک  ي  م اادل 
 "مخ" وويا او ولياا يش؛ پو با نتر بيا دا دى چ  نه، هکظه "مهامخ" سم دى.
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د لومړۍ نتري  پاوندال د "مخ" له که   رسه ځاه توارا  ښاي  چا  اپتصاار 
، په هکظه کچه ژبه ويوناو او لوستوناو ېويهر خومره لنډ چ  په ک  دى، يوه که ه

 دوى واي :. ،ويته اسان
 زه وررسه مخ شو .  -
 په ځنګهه ک  له پطر رسه مخ شو . -
  نتري  پاوندال بيا واي  چ  د "مخ" پر ځاى باياد "مهاامخ" وکښاا او ميد دو 

 وويا يش، لاه:
 زه وررسه مهامخ شو . -
 په ځنګهه ک  له پطر رسه مهامخ شو . -

یيسا ژباه کا  ورتاه او پاه انګه د دوى په اند، "مخ" چ  پاه دري ژباه کا  "روى"
"Faceپه يواځ  است کل به يا  م ناا با   په ه دظه پورته رول ج هو ک  " واي ، نو

پونده او دا به داس  يش، لاه چ  خوک وواي : )وررسه مخ شاو (، مطهاد دا چا  
 )ه راه اش روى شد (.

 م ناران  داس  راظها  دي:« مهامخ»ک  د  «پښتو ترشيح  قاموس –پښتو »په 
 (.۱مخ په مخ، ن،غ په ن،غه)

 (۲ک  د مهامخ م نا داس  ښودل شوې ده: روبرو، مقابا، مواجه.)« پښتو قاموس»په 
 هم د..« مستقیم»او « مقابا لور.»، «مقابا»دظه راز د دې لظ  نورې م ناران  

 ويا ک،وي.« رو.»که ه پو جوته ده چ  په دري ک  ورته  "مخ"البته د 
ست کل پپاا ماوارد او مناسابتونه لاري او "مهاامخ" پپاا. زما په نتر، "مخ" د ا
 الندې مثالونو ته ځري شئ:
 په مخ ي  ښاا کړ.

 د هغه په مخ ک  ي  شاهدي وويهه.
 زه تاته مخ نه لر .
 مخ ي  ترې واړاوه.

 د ځ ا  پر مخ تر ټولو ظوره مههوق انسال دى.
 .وکړهاو ملون   همخ ک ب  رشيظ  ته کړ 
 ، يا پر مخ بياي .وړيپپا درسونه پر مخ 
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 .د سالنګ لويه الره د موټرو پر مخ وتړل شوه
 يا دا چ :

 د دواړو په مهامخ ناسته ک  ي  ستونزه هواره شوه.
 ک پيوټر ته مهامخ کښ،ناستم.

 ې پیا کړې.حاومت او مهالظينو د سول  مهامخ پب 

 بهه دا چ :
 له اح د رسه مخ/ مهامخ شو .

 پهک له ستونزو رسه مخ/ مهامخ دي.

م هوم،وي چ  ههته بايد د "مخ" که ه است کل  لرېپه لومړيو اتو مثالونو ک  له 
 ېارااد ېاو هام ب اپړ  يمنطقا  د  هام ج ها ویهی شو چ  يش او په ه دې رسه

هاامخ" ځااه اسات کل شاوى چا  ههتاه لري؛ په ورپس  درېيو مثاالونو کا  بياا "م
م نا ناه پيادا کاوي؛ پاو پاه وروساتيو  س ه يواځ  د "مخ" که   په راوړلو رسه ج هه

. د دې لپاره چ  دلته له شوي دي دوو مثالونو ک  "مخ" او "مهامخ" دواړه است کل
، نو ظوره دا ده، کهاه چا  ."مخ" )د دري ژب  روى( رسه التباس نه وي رامن  ته شو 

وبرو/ رو در رو( مورد کاروو، نو ههته د "مهامخ" که ه راوړل به منطقا  وي او کاه د )ر 
 .ديدا مناسبت نه وي، نو يواځ  د "مخ" که   است کل بد نه 

موضوع زموږ په لياهو ادبياتو، ش ر او نرث ک  تر رېره حده حاا ده، ههتاه  ۍپورتن
 "مخ" په پپا ځاى او "مهامخ" په پپا ځاى کارول شوى دى.

 رحکل بابا واي :

 مهامخ كه راته ورورې دلبه
 په كاته ک  دې ثواب د. وبال ن ته

*** 

 وي،يش ستا تر مخ پورې رشم سباچ  

 (۳)ماتاب يځكه زيست په توره شپه كاند
 پوشحال پال پټک واي :

 مهامخ دې په ثنا په صظت رس يش
 (۴) سال بال درباندې واي  پس  شا

https://www.pajhwok.com/ps/2018/02/12/%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%DA%AB-%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%88%DA%93%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%BC%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%B1-%D9%85%D8%AE-%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%AA%DA%93%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%87
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 درته رور کښ،نه په انګړ ک  مهامخ چ  
 تور لونګني دواړه چندڼ هار په سينه ټال کړه

*** 

 پس له بنده د. دا عز 

 د پوشحال د پاير جز 

 یا نیولی مخ ما  ته

 (۵)لو رسه رز و یا مغ
 ح يد بابا واي :

 مه اړوه مخ دلبه اوړي زما ورځ
 مخ کړه چ  م  شپه د درد و ظم يش رڼا ورځ
 لبمخ به ځن  کوږ که اوس دا ستا ظوندې د
 (۶پدا. چ  کووي له بدبهتۍ د چا ورځ)

 د ح يد بابا م ارص قهندر واي :
 ما وې ته به زما مخ سپني کړې دلبه
 (۷ول  تا تر مارويانو م  مخ تور کړ)

آثاارو کا  راظها  « کهيد ارغاين»او « پښتانه ش راء»راضا )د دې شاعر م ريف په 
 ده( واي :

 مهامخ را لره راظها په کوخو ک 
 (۸ي  س ر  رسې وې له پکره) په ژړا
 اپوند مرص. واي :

 که مهامخ شو  له پپا ياره رسه
 (۹دا دنيا به اواره کړ  له روزراره رسه)

 مح د صدي  پرسلی واي :
 نورو پس  تګ سړ. پړ مهی کړي
 ررد د الرې وروره د شپول په مخ
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 پريمح د کاروال واي :
 ته مهامخ ميه بيا د کو  شايد په خ،ر ديدار

 زه د مرګ په ظ،و ک  د ژوند ښار ته مهامخ ميه 

 ړمل؟وخه واي  چ  زه مو د ماښا  ځنګا ته يو 

 ته مهامخ ميه پت   م  تيارې کړې نور ساار

 شاه س ود واي :
 مهامخ راته د رس قاتا والړ دى
 پو انسال دى پرې روزار کوالى نه شم

 يا دا لنډۍ:
 مهامخ مه راته درېوه
 س در واچومهزړه م  نر. د. اوس به ال 

*** 

 مهامخ ک،نه چ  دې رور 
 ه راظه  ميهو چا دې صظت راته کا

*** 

 مهامخ ناست  دې ځار شم تر
 دا تور کايل دې خنګه پوند کوي مينه

*** 

 ه ملرهپ،ژ مهامخ مه را
 مخ م  د یار په پولو لوند د. وچ به شینه

*** 

 مخ دې د پدا. له نوره رک د.
 هزه د ثواب لپاره پول  پرې لګوم
ساهم تايليد دى، ياو نارث را د مهتاراملناسک له اثره چ  د مولاوي راا مح اد م

د پيغ اب زياار  تاه  ،"کهه چ  منصور حج وکاړ، ناو مادين  مناورې تاه راظا نقهوو: 
ودرېده، نو پوښتنه ي  وکړه له اما  مالک خهه چ  مخ روض  تاه کاړ  او کاه ک با  

ته، شا قب تاه کاړ ، ناو اماا  مالاک  ته، ي ن  قب ته مهامخ دعا وکړ  او که مخ قبه 
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ورته وويا چ  اې منصوره! مخ خنګه ررځوې له مح د رساول الهاه خهاه چا  هغاه 
ستا وسيهه ده او ستا د نياه اد  وسيهه و الهه ت اىل ته، مخ مه ررځاوه د قاب رشياد 

 (۱۰)خهه."
مثالونو ک  دواړه ياد شوي الظاو پاه پپاا پپاا ځااى  ش ري او نرثي په پورتنيو
 او ه،څاهه يو د با پر ځا. نه دي است کل شوي.رېر دقي  راظيل 

سام « مهاامخ» او« ماخ» کا د قرآل کريم پښتو ترج اه نوم   )سپ،څهی قرآل( په
 ي، ههته الندې مبارک آيتونه داس  ژباړل شوي دي:د يکارول شو 

ايت(: ا. زموږ ربه  ۶۸ ،ِمَن الَْ َذاِب َوالَْ نُْاْم لَْ نًا كَِبريًا)االحزاب َربَّنَا آتِِاْم ِضْ َظنْيِ 
 دو. ته دوه چنده عذاب ورکړه او دو. له یو س  ل نت رسه مهامخ کړه.

 ايت(: او کهه چ  دو. له مؤمنانو رسه مهامخ يش. ۷۶ ،َوإِذَا لَُقواْ الَِّذيَن آَمنُواْ)البقرة
ايت(: کهاه چا  لاه ياوې رلا  رسه )د جګاړې لپااره(  ۴۵ ،)االنظالإَِذا لَِقيتُْم ِرئَةً 
 مهامخ شوئ.

آياات(: کهااه چاا  هغااه دوه رلاا  رسه مهااامخ  ۴۸ ،رَهَااکَّ تَاارَاءِ  الِْظئَتَاِل)االنظااال
 شول .

 ايت(: ژر به هغه له رېرو سهتو ستونزو رسه مهامخ کړ .۱۷ ،َسيُرِْهُقُه َصُ وًدا )املدثر
ااَکء رَهَنَُولَّيَنَّااَ  ِقبْهَااًة تَرَْضاااَها رَااَولَّ َوْجَاااَ  َشااطَْر قَااْد نَااَرى تََقه ااَد  َوْجِاااَ  يِف السَّ
آيت(: په تحقي  رسه اسکل ته ستا د ماخ اړول را اړول  ۱۴۴الَْ ْسِجِد الَْحرَا )البقرة: 

نو ب  شاه موږ ستا مخ د هغ  قبه  پوا ته اړوو چا  تاه پاه هغا  بانادې  ،موږ وينو
 (.۱۱)مخ دې مسجد الحرا  پواته واړوه پوشحال،وې، نو

 د دې مبارکو آيتونو په ژباړه ک  دظه دواړه که   په مناسد رول کارول شوې دي.
که ه هم است کل کاړې ده، لااه « مخ»پر ځا. « مهامخ»پو ځينو لياوالو بيا د 

 د بايزيد نرث په اديب لحاو دومره»اثر لياوال چ  ليا : « روښانيال او پښتو ادب»د 
ظااوره ناارث نااه د..... او ځاااه لوسااتونا  د دو. نااه د مظاااو  اپيسااتو پااه وپاات د 

 («.۱۲م االتو رسه مخ ک،وي)
ناه  «ماخ»که د مهامخ است کل په نورو ژبو ک  ورورو، ههتاه يا  پاه عاو  کا  

ولسواالل میتوانند وض یت ولسوالی ها. شانرا »ليدل ک،وي. په دري ژبه ک  واي : 
که ه دظه رول ج هه په پښتو ک  لياو، نو دلتاه د  «.یح منایندترشوالی رو در رو به 
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پااه عااريب کاا  واياا : انااا واجااات م ااه )زه وررسه که ااه راوړل بااه مناساابه وي. « مهااامخ»
 ته ويا ک،وي. «مخ»چ  « وجه»مهامخ( راظهی، نه «)واجات»مهامخ شو (، نو دلته هم 

ړاو د خ،ړنپوه دکتاور د دې ليان  په ترڅ ک  م  يوه ورځ د ه دظ  موضوع په ت
  پهيا الهه اورمړ نتر وپوښت. هغه ي  په ځواب ک  راته وويا:

که اه راوړل مناسابه ده او کاه « مهاامخ»که مقابا لور. ذي روح وي، نو ههتاه د 
 .باک نه لرياست کل   که  د «مخ»ذي روح نه وي، ههته د 

؛ ځااه خ شاو د. دا ج ه  س   بويل: له م اا رسه مخ يم يا: له موټر رسه ما
وکاارول يش، کوماه « ماخ»دلته مقابا جاند يو ظري ذي روح شای د.، ناو کاه دلتاه 

ويا پاه کاار دي؛ « مهامخ»دلته بيا  ،«له اح د رسه مهامخ شو » ستونزه به ونه لري.
اسات کل يش، مهالظات وررسه پاه کاار ناه هم « مخ» که ه دلته پو له دې رسه رسه

 په پا  ک  ونيول يش. جوړښتپه ج هو ک  بايد ررامري  اصالً د..
ليااا « مخ»په دې اړه کو  دليا ن ته چ  ووايو  جامع ژبه ده. پښتو يوههغه زياتوي، 
اصاطالح چا  لارو، « پاوزه پارې کاول»، لااه .است کل داس  د« مخ»ظهي د.. دلته د 

ي م ناا ده او هغاه خهاه جنسااً پاوزه ماراد ناه ده، بهاا  هاد  يا  مجااز « پوزه»دلته له 
لاجاو کا  شاايد  ياو شا ،رپښتو ژبه ب،ال ب،ه  لاجا  لاري، پاه بهه دا چ   ل دي.و رشم
 .(۱۳)چ  دا په پپهه د ژب  ظنامندي ښي « مخ»ک   په ځينووي او « مهامخ»

 رسه هم رشياه کاړه. هغاه استاد حبید الهه رريعيوه ورځ م  ه دظه موضوع له 
وښود او ويا  له است کلولو رسه مهالظت « مخ»ک  د ج هه )له اح د رسه مخ شو ( 

وکارول يش. یاو شای « مهامخ»مهامخ تقابا ته واي ، نو په دې ج هه ک  بايد  ويا:
کاارول، « ماخ»دظسا  ج هاو کا  د پاه چ  په ژبه ک  وي، ول  هغه ووېستا يش، 

 .ک،ويويا او لياا او دا يو نو. پو ناوړه ع ا د. چ  د ځينو له پوا  جواز نه لري
اپتصار هغه وپت سم د. چ   لنډول او که پبه د اپتصار وي، نو :د. زياتوي
ناه شاو. ژباه پهااو جاوړه  لناډولکهه چ  که ه راسدېوي، نو دا بيا  ،رساد را نه يش

 .(۱۴) واي « مهامخ»ه داس   ي  و هغو.ده اکړې 
« هاامخم»خ،ړنپوه نرصالهه نارص هم ورته نتر لري. ده تا په عه   ناساتو کا  د 

پښاتو ژباه رېارې »که   له کارولو رسه مهالظت ښودلی د.. وايا : « مخ»پر ځا. د 
لاج  لري، که هر پښتول په پپهه لاجه ليانه وکړي او د پپه  لاج  که ا  ظاوره 
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ورڼ ، نو د م ياري لاج  د رامن  ته ک،دو پوبوناه بیاا عباي دي. ماوږ باياد د ژبا  
و کارېدل او لرظونتوب په پا  ک  ونيسو چ  ررامري جوړښت او د رېرو له پوا د که 

 («.۱۵دا کار به د پښتو ژب  د م ياري لاج  د ال پياوړتيا الما يش)
 عباارا او  الظاوجوړول ازاد دي، د يوې ژب   عبارتونواو  الظااوپه هره ژبه ک  د 
ښاي  يو شال وي. پښتو چ  يوه هر اړپيزه او پراخ بنساټه ژباه  له يوې يا خو ژبو رسه

 ده، د که و او عبارتونو په کارولو ک  ي  بايد دقت ويش.
ستونزه په دې وروستيو ک  تار رېاره  ۍ ژبنۍد تيما وړ پبه دا ده چ  پورتنپو 
له پوا ايجاد شوې ده. د يوې ژب  په ښه کولاو او بدرنګاه کولاو پبياالنو او  رسنيود 

  يو ش ،ر لغتوناه د چ ياو ژورناليستال مام رول لري. هغوى د مطبوعا دواړو ک  
ه دظه بيا کرار کرار د ولس پر ذهنونو اظ،ز کاوي او هکظاه  ،پهاو پولو ته ور اچوي

 کارهاو  وپوږ  وسم يا ظهي لظ  بيا هغوى کاروي او ليا . رسه له دې چ  داس  رېر 
ماشاو  ذهان تاه الر پيادا کاړې  د اوس اال د رسنيو له الرې د هر ورړي او ال وکه 

ده، ښااره مثال ي  د کرکټ لوب  شاپويزه او ياا د رسياالونو ځينا  لغتوناه دي چا  
 پهک ي  بيا په محاوره ک  هم است کلوي.

ځين  م يااري رسانۍ د ياادو شاوو دواړو که او سام اسات کل مراعتاوي، پاو د 
ه شا وري رول ولني او پبياالل پئستونزې يواځين  حا رسنۍ دي چ  مس ه دې

  هره که ه په پپا پپا ځاى ک  وکاروي.کرار په دې موضوع پوه يش او کرار 
 پایله

دوه ب،ا ټا  او دوه جال « مهامخ»او « مخ»د دې خ،ړن  په نتيجه ک  ویهی شو: 
مظاهيم دي چ  هر يو بايد په پپا ځا. کا  اسات کل يش. د دې او دې تاه ورتاه 

 لاج  د ال پياوړتيا او ظښتهتيا سبد شوې وي. که و دقیقه کارَونه به د م ياري
د دې لپاره چ  په پبو او لياهو ک  مو تنوع راظهی وي، ناو دا هام ک،ادا. يش 

لاه  د ناورو ژباو، لااه الس و ررېاوال او ياا د لظ  ناور م ادراا « مهامخ»چ  موږ د 
 الظااو، لاه مواجه خهه استظاده ويش.
که   ځا. تش پات  د.، هيهاه « مهامخ»دا چ  د پښتو ژب  په ررامرونو ک  د 

 ده د ه دې او دې ته ورته که و د س   کارون  بحثونو ته په ک  ځا. ورکړل يش.
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« مخ»له به  پوا، ما د ه دې خ،ړن  په ترڅ ک  وموندله چ  په پښتو ژبه ک  د 
که ه له نورو که و رسه يوځا. رېر نور عبارتوناه او اصاطالحا  جاوړوي، لااه: چاتاه 

ول، د مخ ځا. نه پرېښول، چاته مخ اړول، د چا مخ تاه کتاا، ماخ پټاول، ماخ مخ ني
خټ کول، مخ اپيستا، مخ ځنا  اړول، ماخ تورېادل، ماخ تاک زېاړ ک،ادل، ماخ ور 

 اړول، مخ ورررځول، مخ تاوول....
نو وړانديز کو ، که ه دظه عبارتونه او اصاطالحا  راټاول يش او پاه هار ياوه يا  

 تنو ارواي  او اجتکع  حاال  ترې ښه م هوم،دا. يش.خ،ړنه ويش، د پښتو او پښ
 

 مأخذونه
 :پښتو ترشيح  قاموس، خهور  ټاوک، د ارغانساتال د عهوماو اکاارم  -پښتو -۱

 مخ. ۲۸۵۹ها. ش کال، ۱۳۸۳ميديوتيک، 
پريي  :دري(، دويم ټوک، د ارغانستال د عهومو اکارم  -ښتو قاموس )پښتوپ -۲

 مخ. ۱۶۹۶ها. ش کال، کابا، ۱۳۸۶کتابهانه، 

عبادالرح ن بابااا، د رحااکل باباا ديااوال، مصااحح، مادول او مقابهااه کااوونای:  -۳
هاااااااا. ش کاااااااال، پااااااا  رياااااااد راياااااااا، ۱۳۲۶عبااااااادالرا  بيناااااااوا، 
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 سبک پېژندنه
Introduction of Style 

 
Research Fellow M. Nabi Salahi 

Abstract 
The subject of my research is to study style. This 

subject was  introduced  during  a scientific conference 
in the conference hall of the Academy of Sciences of the 
Islamic Republic of Afghanistan. In the conference the 
emphasis was laid upon the fact that style can impact an 
individual, but it is not feasible to imitate exactly. The 
types, elements and  duties well as its  field have been 
introduced. The emergence of new style and its period 
were also discussed in the conference. 

 

 چ  دا نور شاعرال کاندې هغه نه کا

 نو. نو. اجتااد د.رح ن کړ. 
 )رحکل بابا(

 یا:
 د میرزا دېوال به ښه و ول  درېغه
 په وحيش الظااو ده کړ ویرال ش ر

 )پیرمح د کاکړ(
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  لنډیز
ک  د سابک او سابک پاوهن  پاه ب،الب،هاو پاواوو لیانه په دې عه   اا خ،ړنیزه 

باندې خ،ړنیز بحي شو. د.. په دې ک  دا خررنده شوې ده چا  سابک او سابک 
ندنه په یوه اديب او ش ري لیانه ک  د بڼ  او م نا دواړو لاه مها  ارزول ک،ادا. پ،ژ 

يش. د دې تر خنګ  د اديب او ش ري سباونو د ب،هښت اسايس ټاو  ته  هام اشااره 
شوې ده او په ک  خررنده شوې ده چ  د کومو المهونو لاه مها ، یاو سابک لاه باا 

 اديب سبک نه جال ک،دا. يش.
 رسیزه

او پاه  يک  د س،ک او سبک پ،ژندن  عه   پ،ژندوناه وړانادي شاو  په دې مقاله
دې موضوع پورې  اړوندو مظاهی ونو باندې عه   خ،ړنه شوې ده. پاه دې پابه رڼاا 

چ  د لیااوال مظااوره، پاه ښاه توراه رسه  رېر ښه سبک هغه د.اچول شوې ده چ  
د لیان  ټول لظت  او م نوي اړپوناه، لااه:  متثیا کړ. يش. د سبک په پ،ژندنه ک 

انتهاب رول، د ج هو جوړښت يارز، پیاال، مظااوره، انووروناه، ظوراوي او د کهکتو د 
او هره بهاه ژبناۍ ځانګړناه، د است کل  صنای و لظت  او م نوي  تایه کالمونه، وزل، د 

 .مرسته کولی يشوړ یوه ادید او شاعر د لیان  او سبک په پ،ژندنه ک  
 موخهد څېړنې 
هره اديب او شا ري لیاناه، د شااعر او ادیاد د قهام  ده. پ،ژندنه عه   د سبک  

  نښه ده او د سبک موضوع، په شهص او د هغه پاه شا ري او اديب بریااوو او ساهیق
پورې اړوند بحي د.. دلته ده چ  د هغو د شاا او مض ول د ځاانګړنو د م هومولاو 
باید د  پبه رامنوته ک،وي اوهرخوک چ  کهه ادبیا  یا اديب سباونه مطال ه کوي،

 خ،ړونا  او لیاوال د لیان  په سبا  ځانګړتیاوو پوه يش.
 مربمیتاهمیت او د څېړنې 

ه کتناا  اصااطالح بااويل او ځیناا  نااور د ساابک مساائهه، یااو شاا ،ر پوهااال  د کاار 
خ،ړونااا  یاا ، د ادبپااوهن  د موضااوع  وېااش لااه مهاا  پااه اديب تیااوري پااورې 

دې کا  د.  چا  دا ټاای  د دې موضوع د خ،ړن  اه یت او ارزښت په مربويوي. 
سبک په اصا ک   یوه مقوله او سبک پ،ژندناه، د برشا پاوهن  یاوه چ  روښانه يش 
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وهناه کا  هام یاوه عه ا  او ژونادۍ مسائهه ده چا  د خانګه ده. دا موضوع په ادبپ
ما ه  بها شوې او له ب  ساري اه یات  هتاریخ په اوږدو ک ، د ادبپوهانو له پوا رېر 

نه رک عه   بحي هم ور باندې شو. د. . له دې امهه ویهی شو چ  سابک پ،ژندناه، د 
ی يش او پاه دې نو  ورکو اديب او ش ري آثارو په ت هیص او پ،ژندنه کا  وړ مرساته کاول

پاه دې خ،ړنیازه مقالاه کا  باه دا  موضاوع برپه ک  ح  په حقدار باندې سپارلی يش. 
 سبک اظ،ز لرال. يش، مګر هو به هو د تقهید وړ نه د.. روښانه يش چ  
 پوښتنېد څېړنې 
 ا خوک د سبک خښنت بههی شو ؟۱
 ټای کو  د.؟ا د سبک د رامن  ته ک،دو، پیدایښت او پایښت لپاره، رېر ارزښت ن ۲
 ا د سبک توک ، رولونه، دندې او ساح  کوم  دي؟۳
 ا سبک خنګه تجزیه کوال. شو؟۴
 ا نوي سباونه خه وپت رامن  ته ک،وي؟ ۵
  ې میتودڅېړند 

 میتود خهه کار اپیستا شو. د.. ترشیح  ا تحهیيل په دې مقاله ک  له
 اصيل موضوع

لیان  يریقه، رن، يرز، اساهوب سبک، په حقیقت ک  د شاعر او ادید، د ژب  او 
او الره  ده  او دا د سبک هغاه م اادل اصاطالحا  دي چا  د تااریخ پاه اوږدو کا ، د 
سبک پر ځا. باندې کارول شوي هم دي. هغه پوهنه چ  په هغ  ک ، ټاول ساباونه 
تر مطال   الندې نیول ک،وي، هغه سبک پ،ژندنه باويل. دا خانګاه، د ټاولن ، ناړۍ او 

، د شاعر او ادید په ارادې او برداشتونو پابې کاوي او د برشاي عهوماو پاه ژوند په اړه
ټولو برپو ک  ی ، ارزښت داس  ثابت د. چ  د تااریخ د پ،ړیاو پاه پوړیاوک ، پوهاال 

 پرې ظوېديل او پپا پ،ژند ی ، له نورو پوهانو رسه رشیک کړ. د..
 چاا الظاتع یاد( او د اساتاد راا پا )پښتوا پښاتو ترشایح  قااموس(، )ررهناګ

ت ریاد وړانادې کاوي او هغاه داسا  لیاوايل( آثار، د سبک په اړه، تقریبااً یاو رول )
د سبک حقیق  م نا رسه یا سپین زر ویيل کول او کالد ک  اچول دي. مجازاً »د.:

 (۱«)د بیال او اااارپاص يرز ته سبک وایی.
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لیااا شاوي هاور  ټاوک( کا  داسا  د سبک په اړه، پاه)آریانا دایارة امل اار  (، )خ 
سبک، عريب اصطالح ده. په لغت ک  ی  م نا، د رهاز او ساپینو زرو ویايل کاول او » دي:

په کالد ک  اچول دي. په اصطالح ک ، هغه ځانګړې الره ده چ  شاعر او لیاوال پارې 
پپااا ادراک او احساااس بیااانوي. ساابک یااوه شهواا الره ده او ماتااد د خااو سااباونو 

لوده، چ  په نړۍک  د آثارو په ش ،ر سباونه هم شاته مج وعه جوړوي. ارستو عقیده در 
 ( ۲« )دي، نوموړ. نتر تر ننه پورې رېرو اديب خ،ړوناو را اپیستی او را اپيل ی .

د عريب د سبک په مقابا ک  اروپایال د سټایا اصطالح کاروي چ  د التینا  » 
خوکاه ژب  له )ستیهوس( خهه اپیستا شوې ده او ستیهوس هغاه الاه وه چا  ت،اره 
 ( ۳« )ی  درلوده او د هغ  په وسیهه به، پر مومیایی تابهورانو باندې لیان  ک،دې. 

د انګریزي ژب  په یوه اديب قاموس ک  راظيل دي: سبک د کهکتو هغاه ترتیاد »
ته وایی چ  په پورا ښه رول د لیاونا  انظرادیات، مظااوره او ذهنا  ماراد خررناد 

هاااه جاااوړېوي : مظااااوره او د لیااااوال کاااړي. سااابک د دوو توکوناااو لاااه ترکیاااد خ
انظرادیت)شهصیت ا انډیویدوالټ (. هر کهه چ  په برشي ټولنه کا ، ه،څاهاه هام 
دوه تنه عین شهصیت نه لري، نو ځاه موږ  عین سباونه، ناه شاو مونادلی. حتای د 
یو سړي شهصیت هم په مهتهظو وپتونو او جال رشایطو کا  یاو رول ناه وي. لاه دې 

دي سباونه چ  د یوې کتاه راورۍ النادې راځا ، پاه نساب  رول د امهه، هغه انظرا
ټیپولااوج  د م یااارونو پااه اساااس مطال ااه ک،ااوي. پااه یااوه ساابک کاا ، هغااه خااه چاا  
لوستونای ی  درک کوي، یواځ  لیاا شوې مظاوره نه ده، بهاا  ځینا  ناورې ضا ن  

 (۴« )د شهصیت ب،هوونا  نښ  رڼا ک،وي. اشارې ور رسه شته چ  د لیاوال
زمااوږ نااوي لیاااوال او شاااعرال د ساابک د پاوندېاادو اندېښاانه لااري، پااو دا د »

اندېښن  پبه نه ده. کهه چ  لیاوال، لیاوال يش او شااعر، شااعر، ناو پاه پپهاه د 
سبک پاوند يش. د پپه  لیاوالۍ او شاعرۍ پر پرمهتګ رار پاه کاار د.. دا لااه 

ل جوړوي، پو اندېښنه یا  چ  چا ټول ودانیز توک  چ تو کړي وي او لګیا وي دېوا
وي چ  دېوال به لوړ يش که نه. دېوال به لوړ يش که نه، پو دېوال به نه يش، کاوږ 

 (۵« )وږو او کندې کپرې.
په پښتو ادب ک  موږ وایو چ  یو شهص د یوه سبک پاوند وي. ساباونه ماوږ د 
اشهاصو له مه  پ،ژنو چ  دا د رالين سبک د.، دا د بیستاين. پاو پاه ناوره ناړۍ 
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ک  یو کس د خو سباونو پاوند وي او د موضوع لاه بادلول رسه سابک بادلوي. کاه 
لیاا ، پاو کاه اديب لیاناه  نصاب ته خه لیا ، نو په رېره ساده او پرېانده ژبه یا 

کوي، بیا د الظااو جادورري ته هم روري. په نصاب ک ، د عهم نویو زده کوونااو تاه 
مهايد یو، پو په  اديب لیانو ک ، ادب لوستو پهو لوستوالو ته، نو چ  لوساتونای 

 (۶« )مو ب،ا وي، په کار ده چ  د لیاهو په يرز ک  مو هم توپیر رايش.
ژندلو لپاره، د هغه تجزیه اړینه ده او باید ولیادل يش چا  د سبک )اسهوب( د پ،

په جوړښت ک  ی  کو  کو  تاوک  شااما دي. ) ادبڅ،ړناه ( کتااب کا  پاه دې اړه 
د اديب اسهوب لومړين توک  د پپاا عرصااو پ،ار ځانګړتیااوې )) داس  راوړل شوي دي:

اړیااه لاه ژبا  رسه  دي. ه دا ځانګړتیاوې له ژب  او بیال دواړو رسه اړیااه لاري. د هغاو
رېره ژوره ده، په هغو ک  د وپت مزاج، ټولنیز حاال  او قوم  ځانګړتیاوې رېر لاو. الس 

د اسهوب دوی ه يریقه هکظاه د شااعر او ادیاد روښا  يریقاه ده. ماور پپاا  لري.
هر ماشو  په نوي چاپ،ریال ک  د روزن  تار  یو شال روزي، پو )بچیال( ټول اوالدونه

اظ،از منهاو تار خناګ د هغا   مزاج لري. رطار  یا  د چاپ،ریاال د خنګ ځانته ب،ا
 اااار په پپا اندا کوي.

 (۷) ((د اسهوب په ت ایا ک  یو با درېیم توکی هم شته او هغه د ادب مواد دي.
ادب د شهصایت  ))په ) ادبڅ،ړنه( اثر ک  پر دې ټا  هم ټینګار شو. د. چ : 

سااهوب پااه پپهااه هاام د لیاااوال د اااااار د.. پااه ه اادې تورااه دا هاام رااورو چاا  ا
شهصیت ښاارندو. د.، ځاه چ  ښه اسهوب له تصنع او سینااره پااک او رطاري 

 (۸) ((وي. له ه دې امهه دا د لیاوال د دماغ ه،نداره ده. 
 د دې لپاره چ  سبک ښه وپ،ژندل يش، نو رولونه او ساح  ی  هم در پ،ژنو. 
انظرادي او رډ اسهوب. لومړ. ی  پاه هاره ))اسهوب له لویه رسه په دوه روله د.:  

لیانه ک  رډ وي او دویم ی  انظرادي وي.، هغه لیانا  چا  د یاوې ب،ړناۍ ماوپ  
لپاره تههیق،وي، هغه په رډ اسهوب ک  راځ . دلته د یوه کس له انظرادي تجربو ناه 
د رېرو اررادو تجرب  پاه کاارېوي. دريس کتابوناه، م هومااب ادب، ورځپاڼاه لیاناه، 

اروباااري لیاونااه، رهسااظه، تاااریخ او ساینيساا عهااو  یاا  متااار دي. هغااه د زیااار او ک
زح ت په رالهو السته راځ . که په هغو ک  د انظرادي اناداز لیاناه اپتیاار يش، ناو 
مقصد له منوه ځ ، پو کهه چ  په ادب ک  اسهوب یادوو، نو مطهد مو رډ اساهوب 
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  د تااذیب  او اديب روایااتو تار نه، بها  هغه انظرادي اساهوب د. چا  پاه هغاو کا
خنګ د یاوه ادیاد روښای اناداز هام ولیادل يش. انظارادي اساهوب د یاوه انظارادي 
شهصیت ظوښتنه کوي. روڼ اساهوب د یاوه انظارادي شهصایت ښااارندو. وي. لاه 
ه دې امهه د اسهوب په رظونه ک ، لاه نور توک  د رامنوته کوونا  شهصایت هام 

 ( ۹) ((س  نقش لري.
اځو د سبک ساحوته. د سبک سااح  نااه دي. د ) ساباپوهنه( اثار دظاه اوس ر 

ا په یاوه ۳ا ميل سبک۲ا سی ه ییز واحد سبک ۱ )) ناه واړه ساح  داس   م ريف کوي :
ا د یاو دریا  ماتاد یاا ناضات ۴پاصه مرحهه ک  د یو مهت د سبک م  که پصوصیتونه 

ک ااا د یاو اثار سبا۶  اه دوره کاا د یو لیاوال رردي سبک د لیاوالۍ په یوه پاص ۵سبک 
ا د یو اثر سبک چ  پر ټولو یاادو شاوو ښااالپوهنیزو پوړیاو ۹ا د یو اثر د یوې برپ  سبک ۷

 (۱۰) ((باندې اظ،زه کوي.
خ،ړنپوه عبدالهه بهتاين پدمتګار، په یوه تقری  ک ، د سبک او ماتاد د تاوپیر 

یاو شا ،ر » ښايل دي :په اړه، رټورې خررندون  کړې دي، هغه پاه دې اړه، داسا  ک
خ،ړونا  کهه نا کهه د ماتد او سبک ررق او توپیر او د هغو تر من  مناسبتونو ته ناه 
ځیرک،وي او سړ. رار کوي چ  دظه کسال ددظاو دواړو تار مان  رارق ناه منا ، ناو 
ځاه یو د با پر ځا. است کل،وي. په داس  حال کښ  چا  دا دواړه پاو رسه ب،اا 

نسبت لاري. پاه دې م ناا چا   ))د ع و  او پصوص((مظاهیم دي چ  پپهو کښ  
 ماتد عا  او پراخ د. او سبک پاص او محدود.

یو ماتد په عین حال کښ  سبک هم وي، مګر هر سبک ماتاد ناه وي. کاه دا 
پبه لوه نوره هم خررنده کړو، نو به ووایو چ ، هر لیاوال او شاعر پپا سبک لري، 

پاوناد دې، د ماتاد پاوناد هام وي. پاه دې مګر دا رضوري نه ده چ  هر د سبک 
برپه ک  د سبک د پاونادانو برپاه او رسنوشات دظسا  وي، چا  د دو. لاه رلا  

عاا  » د یاو « پااص سابک»خهه هر یو یاا د یاوه ماتاد پیاروال وي او د هغاه پپاا 
یوه برپه وي او یا د هغه په پپهه یو پاص سبک ایجاد وي او بیا یا  د نظاوذ « ماتد

 ترې جوړېوي. ))ماتد (( ي، عام،وي، پیروال پیداکوي او یودایره پراپ،و
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» ښه مثال ی  په پپهه پوشاحال پاال د.. هغاه پاه نتام اونارث کښا  د پپاا 
» پاوند د. چ  له پهوانو نه زیا  توپیر لري. د نورو له پوا، د هغاه د« پاص سبک
پیرواناو د پیادا له پیروي او تداو  نه یو اديب بایر من  ته راظهی او ددظو رېرو « سبک
ترې جوړ شو. د.، نو د پوشحال پال سبک د پوشحال پاال « ماتد» کیدو رسه

ماتد هم د.، مګر د هغه د ماتد د یوه پیرو سبک، په پپهه د هغه سبک پو د.، 
 (۱۱) «مګر ماتد ی  بیا د پوشحال پال د..

او د  له دې امهه ویهی شو چ  سبک د شااعر او ادیاد، د لیانا  الره او يارز راښایی
هغه خ،ره زموږ په ذهن ک  مجسم کوي. په اصا ک ، سابک د لیااوال خ،اره ده،پاو د 
رېرو شاعرانو او ادیبانو په  هرني آثارو ک ، د رڼاو رااري عناارصو پاه تاارار رسه، د اديب 

 ماتد  پبه مطرح ک،وي او په دظه ځا. ک  تارار رېر اه یت پیدا کوي.
ده سابک د دوو شایانو ټولګاه ده. لاه اوس چا  د. د سابک پاوناد شاو، د »نو، 

شاعري خهه د ده د اپیست  اظ،ز او له هغ  رسه د توپیر. د  \لوست  ټول  لیاوايل
هر چا د سبک د ورته وايل او توپیر دا دوه وزرې وي، پو بنسټ پا  اپیساتی اظ،از 
د.. که یاو شااعر یاا لیااوال رناګ وانهايل، پپاا سابک ناه يش جاوړوال.. د ناورو 

له دې امهه یا  هام لوسات  د پپا سبک پر توپیر او ورته وايل پوه کوي.سباونه مو 
 (۱۲) «رضور د..

په اديب سبک ک  د کهکتو ظوره والی، انوور جوړونه، د ج ه  جوړونه، د شااعر 
او ادید راري دری ، ذوق، ځال ښودنه او یا د واق یتونو په تظسیر الس پاورې کووناه 

اساات کل راښاایی او د هغااه لااه شهواا  ټااول هغااه خااه دي چاا  د لیاااوال د ژباا 
ځانګړنو رسه رېره اړیاه لري، نو اديب سباونه، زیاتره شهوا او راردي جنباه لاري. 
که خوک د نورو په سبک لیانه کوي، د ادبیاتو په تااریخ کا  د ځاال لپااره د پښا  
ایښودلو ځا. نه پرېودي. دلته د پښتو هغه نامتو پبه رایادېوي چ  کاظ  د زرکا  

کول ، پپه  یا  لاه یااده ووتا . لاه دې امهاه، ادبپوهاال، د راردي سابک د  پ،ښ 
 استقالل په ارزښت قایا دي.

د ماتد لغوي م نا، د لیک ، زده کاړې او ښاوون  او روزنا  ځاا. د. او د اديب 
ماتد اصطالح د هغه پراخ اديب  بایر او الرې لپاره است کل،وي چ  د زیا  شا ،ر 

ان  یا وینا له رډول خهاه منوتاه راظهای وي. پاه اصاا کا  شاعرانو او ادیبانو د لی
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اديب ماتد، د هغاو نتریاو، اديب او ررهنګا  ځاانګړنو ټولګاه ده چا  د یاوه یاا خاو 
ه،وادونو د ررهنګ ، ټولنیزو او سیايس حاالتو په بایر ک   رامنوته شاوې وي. دظاه 

او م ا ک  وي، د ځانګړن ، د لیاوالو او شاعرانو د یوې رل  په آثارو ک  رسه رډې 
پپا عرص تظار او ارمانونه من اسوي، هغه رلاه ییاز سابک د. او هغاه د زماان  ظاو 
د.. په دې رول، د نورو شاعرانو او لیاوالو له تههیق  آثارو خهاه د تاوپیر او ب،هتاول 

 (۱۳) «ررځ . سبد
 د ) سباپوهنه ( اثرد سبک دندې داس  را پ،ژين :

د ساابک یااوه دنااده دا ده چاا  پااه م هصااو لظتونااو کاا  ایااډیا یااا مظاااوره  .۱)) 
خررندوي او په بار بار تارار رسه د یو لیاوال ځانګړتیااوې ښای . لاه دې الرې د یاو 

 لیاوال د لیان  يرز، يریقه او روش خررندېوي.
سبک د یو لیاوال یا هرنمند م،تود او لید لاور. راښای . لاه دې الرې کاولی  .۲

 یو لیاوال عین  او ذهن  نتر، رار او پیال خررند کړو. شو چ  د
د سبک بهه دنده د هرني ترکید هستول دي او د یاو اثار شاته والای او بقاا د  .۳

یوې کامه  او ټاکه  ټولنیزې پدیدې په توراه تضا ینوي. سابک د یاو اثار د ټاولنیز 
 موجودیت له عوامهو خهه د. او د هرنمند ټولنیزه تګالره ټاک .

ساابک پاار لوسااتونا  باناادې ښاااالپوهنیزه اظ،اازه کااوي. ساابک د هاارن د  .۴
اظ،زناکۍ له عوامهو خهه د.. پهاو ته د ایډیالوژۍ او عايظ  له الرې ښودنه کاوي 

 او د لوستوناو په باب د لیاوال دری  م هوموي.
سبک هرني عن ن  ته یاو ناو. واحاد بنساټ براباروي. دظاه دناده لاه هارني  .۵

اړیاو رسه داس  ت ه  لري چ  د هرني اثر ځانګړ. رظښت چ  یاو  متقابهو اظ،زو او
ټاکهی شهصیت او ټاکهی عرص ی  تثبیتوي، وساب. سبک د هرن د ودې لاه عوامهاو 

 خهه او د هرنمند د مها  تګ ضامن د..
له دې ټولو خهه دا لنډیز راوځ  چ  د سبک اسايس دنده د یو لیااوال د رنا  

ورې، ذوق او د نتریاا  جااوهر خررناادول دي. د او ځاااين شهصاایت، د هغااه د مظااا
سبک له الرې کاولی شاو چا  د یاو لیااوال د لیانا  لیاد لاور.، د هغاه د لیانا  

 (۱۴) ((ب،الب،ا ارزښتونه او هرنمند است داد خررند کړو. 
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رېرې لرظون  یاادون  چا  د سابک او د هغاه »اوس راځو، د سبک تاریه  بایر ته :  
اړه وینو، هغه د هغو لیانو په ترڅ ک  دي چا  د لرظاوين یوناال د م ادلو اصطالحاتو په 

په کتابونو او پطابو ک  راظه  دي. اپالتول سبک هغه کیظیت رڼهی د. چا  پاه ځیناو 
اديب آثارو ک  شته او په ځینو ک  ن ته د.. ددې رهیسو  د نتریو پر بنسټ، سابک د 

وي. په دې اسااس، هغاه هغ  ب پړې ه غوۍ خررندو. د. چ  د لظ  او رار تر من  
شاعر او لیاوال د سبک پاوند د. چا  د پپاا راار د بیاانولو لپااره مناسابه او د بیاال 
س ه، عايل او ظوره الره ولري. پو ارستو د اپالتول شاررد دا بااور درلاود چا  سابک، پاه 
حقیقت ک  د ب،الب،هو عوامهو محصول د. چ  په یوه اثر ک  را ټول شوي او هغه یا  لاه 

 (15) «رسه ورته آثارو خهه را جال او لوړ کړ. د.. نورو
په حقیقت ک ، په نړۍ ک ، د شاعرانو او لیاوالو په ش ،ر سباونه شته، چا  رڼاوڼ 
 ی  اسانه کار نه د. او په عامه م نا، هر انسال د وینا او لیان  ځانګړ. سبک لري.

د ررانساوي  د رنسال په دوره ک  چ  د سابک لاومړنی او دقیا  ت ریاد وشاو، هغاه»
يبی ت پوه )بورول( له پوا وړاندې شو. د.. نوموړي خررنده کړه چا  سابک لاه هغاه 
 نتم او تحرک خهه عبار  د. چ  ورړي ی  په پپهو رارونو ک  رامنوته کوي.

دې بایر تر اتهس   پ،ړۍ پورې دوا  وموند او په هغ  ک  د یوه سابک عناارصو 
رېار تااوده بحثوناه شاوي او د لیاوالاو او ته رېره پامهرناه وشاوه. پاه دې برپاه کا ، 

ویناوالو له پوا رېر ت بیرونه او پ،ژندن  وړاندې شوې دي. که خه هم، په ځیناو کا  
لو او رېر اپتال  هم تر س رو ک،وي، پو باید ووایو چ  دا لو توپیروناه لاه شهوا 
ا دایارة سهیقو، برداشتونو، د که و او اصطالحاتو د انتهااب لاه مها  دي... پاه آریانا

امل ار  ک  لیاا شوي دي چ  سبک د یوه اديب اثر له ځانګړنو خهه عبار  د.، 
چ  هغه له ناورو م اابه آثاارو خهاه را ب،هاوي. سابک یاوه ځاانګړې الر ده چا  هار 

 لیاوال او شاعر د پپا رار او مطالبو د بیال لپاره هغه کاروي.
 دلته پرې بحي ک،اوي:د سبک د ټینګښت او بدلول لپاره خو عنرصه مام دي چ  

تر هر خه لومړ. ژبه او لیانه یادوو، ځاه چ  له هر خه زیاته او س ه ونډه لاري، ناو 
باید چ  په دې برپه ک  ی  ارزښت کم و نه رڼو. دویناوال د سبک ځاال او پیاوړتیاا 
د هغه په ژبه ک  ده. په دې ترتید باید ووایو چ  ژبه او لیانه، لاه شااعر او لیااوال 

 (۶۱) «نوښت لپاره په اديب ښاالوو او ارارت ک  مرسته کوي. رسه، د
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 (۱۷په سبا  خ،ړنو ک ، په ادبیاتو ک  د ژب  کارولو ته رېره پامهرنه ک،وي. )
بهه دا چ  ژوره کتنه، ساده تظار، پواشین ، احساسا ، د با  پروایاۍ عايظاه،  

داس  ناور. دا هاره  عقده، تاب او ظرور، ځال ظوښتنه، انساندوست ، قار او ظوسه او
یوه داس  پدیده ده چ  د یو ادید سابک د لوړتیاا او یاا بار عااس د ځوړتیاا پواتاه 
بیایی. ټولنیز بدلونونه، شهو ژوند، په ټولناه کا  کاورنۍ، ځاانګړې او رلاه ییازې 
اړیا ، د رار او کال  په جوړښت ک  ماام رڼاا ک،اوي او د سابک الرښاوونه کاوي. 

 وي. د مثال په توره، د یوه دربااري شااعر د بیاال سابک ارزښت ی ، یا زیاتوي یا ک
چ  له هر رول ناز او ن  ت نه برپ ن وي، له یو صويف او وليس شااعر رسه بنساټیز 
تااوپیر لااري. د یااو شاااعر او ادیااد، د پااوه  او ررهنااګ کچااه، د کسااد او مسااهک 
 خرنګوالی، هغه نور عنارص دي چ  د اديب سبک په جوړښت ک  رېر اظ،زنااک دي.
د پښتو ژب  پیاوړ. شاعر پوشحال پال پټک مثال راوړو چ  زیاتره عه  ، ميل او 
رهسظ  اصطالحا  ی ، په پپا ش ر ک  را نغښت  دي، تر دې کچا  چا  د رېارو 
لپاره پرې پوه،دنه هم ستونزمنه شوې ده. د رحکل باباا پاه شا رونو کا  عررااين او 

ه بیاال شاوي دي او د ح یاد او شایدا تصويف اراار په رېره ساده، پوږه او رنګینه ژب
په شاعرۍ ک  بیا رېر لوړ تهیا تر س رو ک،وي. جغراریایی چاپ،ریال هم، د شااعر 
او ادید د ش ر او ش ري سبک په جوړښات کا  با  اظ،ازې ناه د.، ځااه چا  هار 
شاعر او لیاوال، د پپا کار رېر مواد له پپا چاپ،ریال خهه اپيل. یو وليس شااعر 

واق یتوناه پاه رېاره سااده او عامیاناه ژباه بیاانوي او داسا  مثالوناه او د وليس ژوناد 
ت باا  راوړي چ  په پپا ټولنیز ژوند ک  ور ته محسوس دي. برعاس یاو ښااري 
یا لوستی شاعر او لیاوال بیا عرصي او ښاري ژوند او هغه مادي پدیدې چ  په واک 

 و لیانو ک  راخررندېوي.ک  ی  لري او ور رسه په اړیاه ک  د.، د هغه په ش ر ا
بایااد ووایااو چاا  د ساابک د رامنوتااه ک،اادو یااا پیدایښاات او پایښاات لپاااره، رېاار 
ارزښت ن ټای، هکظه د لیاوال او شاعر د رار يرز او الر ده، ځااه چا   سابک پاه 
پپهه په حقیقت ک  د شاعر او لیااوال د راار او ناړۍ لیاد زیوناده د..دلتاه  رېاره 

ده، چ  خوک د سبک خښانت بههای شاو؟! ځینا  پاه دې س ه او ما ه پوښتنه دا 
باور دي، چ  هر لیاوال او شاعر یو سبک لري او د ه ادې ویناا پار اسااس، داديب 
آثارو رامنوته کووناو په ش ،ر سباونه، هام بایاد شاتول ولاري، مګار ځینا  ناور بیاا 
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خررندوي چ  د انسانانو په ش ،ر ساباونه هام شاته، پاه دې حالات کا ، کاه ماوږ 
ک د هغه په عا  مظاو  په پا  ک  ونیسو، س ه پبه ده. هر تقهید او د با په پهه سب

 پا ایښودل، بیا د نتر پاوند د سبک له ساح  او قه رو خهه د باندې رڼ .
ب  ویهو دې پات  نه وي، ظوره دا ده، چا  ساباونه د ک زورتیاا او ځواک نتیاا لاه 

ک زور. او ناتوال یا  ونوماوو. پاه باا مه  رلبندي کړو، مثالً لوړ یا عايل، منونی، 
عبار ، که سبک عايل، اصیا او پوخ و.، رامنوته کوونای ی  د پ،ړیو په پوړیو کا  
ستایا ک،وي. د نړۍ لید تر من  ورته والی او بنسټیزوالی، ژبن  م یاروناه، ټاولنیزې 

 (18اړیا  او پیوندونه، په حقیقت ک  د سبک پ،ژندن  عهم بنسټ ټاک . )
پ،ژندنه ک  د یوه شهص د ژب  ټوله مج وعه خ،ړله ک،وي،کوماه چا ،  په سبک

هغه له نورو ب،هوي او هغه تاه شهوا ژباه وایای او کهاه ناا کهاه هغاه لاه سابک رسه 
برابروي.  لیاوال، شهو ژبه، د پپهاو ارااارو د ل،اود لپااره اسات کلوي او د پپهاو 

 احساساتو او برداشتونو بار پرې باروي. 
 خ،ړونای دواړه، سبک تر خ،ړن  الندې نیيس. ژبپوه، په یوه لیانه ژبپوه او اديب

ک ، د ژب  د په کار وړلو ټاکهی هد ، د ژب  د جزئیاتو په پا  ک  نیولاو رسه خ،اړل 
ک،وي، مګر اديب سبک پ،ژندونای، د شاا او مض ول له مه  او د ښاهو کهکتاو د 

کا ، لاه مانت رسه پاه لاومړي  است کل له پهوه تر رسه کوي. په اديب سبک پ،ژندناه
چهند ک ، د منت اصيل رسنوشت او په هغه ک  د ژب  نقش م هصوي او هغه بایاد 
له عه ا  مانت ناه، د اديب مانت پاه تاوپیر پاوه يش. پاه سابک پ،ژندناه کا ، ژباه او 
ادبیا ، دوې متظاوت  حوزې دي او اديب ژبه، له عادي یا اپباري ژبا  ناه تاوپیرېوي او پاه 

له رېر پهوا وپت ناه ژباه م یاار ررځاول شاوې ده. لاه عاادي ویناا، عه ا ،  دې برپه ک ،
تاریه ، مذهب  او نورو سباونو رسه، د اديب سبک توپیر، د شا ر او ادب د ژبا  لاه مها  
ک،وي او په دې برپه کا  ښااالپ،ژندنه بنساټ او م یاار نیاول شاوې ده او دا توپیروناه، پاه 

 ع وم  رول، سبک درې رولونه لري:ټولیزه توره،د سبک رولونه راښیی. په 
 ځانګړ.، رردي او شهو سبک. . ۱
 دوره یی سبک  .۲
 اديب سبک. . ۳ 
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د سبک په جوړښت او پایښت ک ، مهتهد عنارص دپیاا دي، چا  درې تاوک  
 ی ، رېر مام او په الندې رول دي :

لومړ. ا کهتوري او ررهنګ  ځانګړن : د پپه  زمان  او عرصا پصوصایا  دي،  
 چ  د یوه لیاوال په ژبه او بیال دواړو اظ،ز کوي.

 دویم عنرص، د ادب مواد دي. کو  آثار ی  کتيل او کومه پبه کول ظواړي. 
 م عنرصا  جاال بین ) مظاوره او نړۍ لید( دي.یاو درې 

موږ رار کوو، چ  د هر لیاوال او شاعرد سبک د پیاوړتیا لپاره، ښایی د پوهاانو لاه پاوا 
رېر خه ویا شوي او لیاا شوي وي، مګر کو  ټا ، چ  په دې اړه، نورو لیاوالو تاه، زماا د 
قدرمن پالر ارواښاد الحاج مح دالهه پال ارغال لاه پاوا  ویاا شاوي، وړانادیز او سپارښاتنه 

 یوازې له رټ  پايل نه دي، بها  رېر ارزښتناک بریښ : ی  شوې ده، نه 
 ا په لیانه ک  بیړه مه کوئ. عه   احتیاط، رېر رضورد..  ۱» 
ا پ،ښ  خرنګه چ  دي، دظس  یا  لیاائ. بایاد د تاسا  لیاناه او شهصایت ۲

 دواړه، یو د با هینداره وي.
، پاه پابو کا  ا  که لیاوال رار وکړي، رېر خه به تر السه کړي. د انسال تظار۳

ساه بايس. باید لیاوال، په پپهو لیانو کا ، د لوساتونا  اروا محاارصه کاړي او پاه 
 هغو باندې پپا مثبت اظ،ز وکړي.

ا  د لیاوال لیانه، د هغه شت ن  ده. باید هر لیاوال، په پپهه لیانه ک ، ټول ۴
 یی. ظیر رضوري شیال، اضارا  او زواید لرې کړي. دا کار، د لیاوال وړتیا ښ

ا پښتو ژبه، پهاو په ظروک  روظه وساتهه، تاس  په ښاروک  روباه کاړه، داسا   ۵
مه کوئ. هر لیاوال او شاعر، چ  مازې یوا یو نابهده لغت، پادې ژباه کا  اسات کل 
کړي، دا ژبه پراب،وي او چ  پرابه شوه، بیا ورک،وي هم. لو زړه سو. په کار د.، دا 

دا ځا. دې نښه وي او یو وپت به بیا ټول، د ماا  ښه کار نه د.، نور داس  مه کوئ.
 ددې پبې ارمال وکړئ .

ا تاس  د مور او پالر ژب  ته پا  وکړئ. هرخرنګه، چ  هغه ظوېزي، دظه وړ یا  ۶
 لیائ، بیا به د تاس  لیانه، رېره پهه رايش.
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ا  لنډې پبې، د رار د پراپوايل نښه ده. هر خه چ  لیائ، لنډ  یا  لیاائ، ۷
اسانه، ښه او روښانه ولوستا يش. باید د تاس  لیانه، په لوستونا  کا ، د چ  په 

 باور حس را ویښ او د هغه ه ت لوړ کړي.

ا په لیانه ک ، د سهتو او شاډلو الظاااو اسات کل، تصانع، تاهاد، تزویار او تقهاد،  ۸ 
ه رېر لو. مرضونه دي، د لیان  ټول پوند وژين، ښاال او جذابیت یا ، لاه منواه وړي. کا
خوک په لیاوايل ک ، په داس  کوه او اظزنه الره والړ يش، پاه پپاا الس باه، پپهاه لیاناه 
پرابه کړي. د موږ لیان ، باید د ښه وايل لپااره وي، ناه د پراباوايل لپااره. داسا  کساال، 
هغه چا ته ور ته دي، چ  نورو ته نصیحت کوي، مګر پپا ځال ته ی  پا  ناه وي. دا ځاا. 

ه دې ع ا رسه به، د پښتو ژب  ب،ړۍ روبه کاړي.  ماوږ یا  ویناو، چا  دې نښه وي، چ  پ
ځین  راکولته یال، په لغاتو ظوېزي. ظواړي په مصنوع  رول، د نورو پ،ښ  وکاړي. دو. لاه 
پپهو ځانونو، م ثهین او اکټرال جوړ کړي دي. په پا. ک  به ی ، پپا يرز له یااده ووځا  

ه کوئ. دا رېر ظهي کاار د.. دا کارباه، تاسا  او او د نورو يرز هم نه يش پپهو.، داس  م
 د تاس  مورنۍ ژب  پښتو ته، په راتهونا  ک  رېر لو. تاوال ولري. 

ا ما پپهه لیاوايل، د ژوند پ،ښو، تاریه  یادښتونو اوپايرو لاه لیاهاو زده کاړه. ۹
ايرو دظه الره، د لیاوالۍ د زده کړې، تر ټولو لنډه او اسانه الره ده . تاس  هم، د پا

لااه لیاهااو پیااا وکااړئ. دا ده زه کاا  کامیاااب شااو ، تاساا  هاام کاا  کامیاااب،وئ او 
 ان اءالهه ت الی، وروستی بر. به د ما وي. 

ا  دا ټای د ویهو وړ د.، چ  د لیااوال لیاناه، د هغاه ع اا د.. راځائ، دا ۱۰
ع ا، په ښه وجه تر رسه کړئ. د ما له هر هغه چاا، چا  پابې ښا  کاړې، مګار د 

 ده ی  نه وي، کرکه راځ .ع ا پون
 د ارواښاد  لیاوال، د لیان  د سبک په برپه ک  ویهی شو چ :

 هغه په پپهه لیانه ک ، د  زما پر ځا.،  دما  لیاهی د.، د منون  په توره : 

 ا د ما له اوله له دین  عهکوو او پوهانو رسه زیاته ناسته اووالړه وه.۱ 

 و. ا د ما ه ی ه توکا په لو. پدا.)ج(۲ 

 د زموږ پر ځا. ی ، دموږ لیاهی د.، لاه : 

ا د موږ پاندال د سه  ح ید پال په ه ااري پنووس میړه چنده ځوانال له ۳ 
 .کورم  را ټول کړل
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 .ا د موږ مرشال، دظو پنووسو میړو له خهورو پواوو خارل۴
 ا دا د موږ سړي دي.  ۵

رېر است کالوه، لااه: با دا چ ، د نه او خهه پرځا. باندې به ی ، د چ  ادا  
 ا  له کابا چ  راظهم. داس  نه لیا ، له کابا نه یا له کابا خهه راظهم.۶

 د وای  پر ځا.، یایی لیا ، لاه :
 ا با چا ته به ی  نه یایئ.۷ 
 د لومړۍ پر ځا.، ړومبۍ لیا ، لاه : 
 ا  ړومبۍ پبه دا وه. ۸
 د نور پر ځا. زیاب لیا ، لاه : 
 ا  زیاب پرې ورظهو.۹ 
 د ویيل پر ځا. ویا لیا ، لاه : 
 ا دظه حاومت، د ارغانستال د هغه وپت شاه  دولت ته هم دا ویا کړي و.۱۰ 

 د تن او کس پر ځا.، زیاتره د میړه ټای راوړي، لاه :
 ا ما دظو شپووی تو میړو ته وویا.۱۱

 د قوماندې پر ځا.، بولۍ لیا ، لاه :
دا د ارواښاد ارغال، « ت  پدا. ته واچوه » جنګ بولۍ ورکړه.  ا هغو ته ی  د ۱۲

په وینا او لیانه ک ، یو پاص او م نا لرونای تایه کال  د.، چ  کهه نا کهه ی ، پاه 
پپهو پبو او لیاناه کا  راوړي. ددظاو ټایاو م ناا او مظااو  دا د.، چا  د پادا. 

 ت الی)ج( اراده داس  وه او داس  نور ټا  او ج ه .
ه نا کهه به ما ور ته وویا، چ  اوس ټول لیاوال، زما او زموږ لیاا . ده مباارک که

به ویا: ما ته مور او پالر، زما او زموږ نه دي ویيل، دماا او دماوږ یا  ویايل دي. ماا د 
پپهو ژوند پ،ښو، تااریه  یادښاتونو او پاايرو پاه لیاهاو کا ، د ماور او پاالر د ژبا  

تر، د پښتو پیدایيش يرز د.. دما لیانه، د کابو یوې پیروي کړې ده او دا، د ما په ن
پ،ړۍ ژوند پ،ښ ، تاریه  یادښتونه او پايرې دي،  هغاه پاه پپاا حاال پرېاودئ، 
تاس  نه راررځو . په تاس ، په لیانه ک ، د نویو م یارونو رعایت رضور د.. پاه دې 

. او ز ماا رول، دده د نرث سبک، پیدایيش، رېار يبی ا ، روال، روښاانه او ښااهی د
 (19)« لیانه، دظه پوبۍ نه لري. 
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د سباونو له بدالناه رسه، پاه ادب کا  بادلول راځا  او بها  دورې تاه اوړي. پاه 
کهیاتو ک  اديب اصطالحا ، اصول او تهنیاونه راځ  او پاه جزییااتو کا  یا  ژباه، 
کارېدونا  که  ، سا بولونه، چاپ،ریاال او ناور راځا . لاه جزییااتو رسه ځااه اديب 

ره ب،ه،ااوي یااا یااوه اديب دوره ځاااه پاار جزییاااتو والړه وي، چاا  جزییااا  سااباونه دو 
رانغاړي او د سباونو له بدالنه رسه په ادب ک  بدلول راځا  او بها  دورې تاه اوړي. 
جزییا  د پنوګرو د ت هیصاتو یا سباونو ټولګه ده... حتی د ماتبوناو پاه اړه، چا  

 (۲۰« )له ه رنګه سباونو را منوته ک،وي.
دا چ  نو. سبک په خه رول رامنوته ک،وي. دا یوه رېره ما ه پوښتنه ده او پاه 
دې بحااي کاا  یاا  مطاارح کااول اړیاان بریښاا . پااه دې اړه یااو شاا ،ر پوهااانو ښاا  
خررندون  کړې دي چ  تر رېره حده پورې عه   بریښ  او د انسال زړه یا  منا . 

کهاه چا  ))  :په دې رول دي نتر را اپهو او هغهموږ په دې اړه، یواځ  د ايار پروېز 
په دې پبه رار کوو چ  نو. اسهوب خنګه منوته راځا ، ناو م هاوم،وي چا  کهاه 
کو  لو. ادید ظواړي، ناوې پابې وکاړي، ناو زړه یا  ظاواړي چا  د پپاا بیاال د 
پراپتیا لپاره له پهوانۍ الرې راووځ ، نو هغه وپت ی  یو نو. اسهوب مرسته کاوي، 

دا لاجه پهک په وح ت او رار ک  اچوي او هر وراړ. تارې لاجه ی  نوې ک،وي او 
 ( ۱۲)  (( اظ،زمن،وي.

هر لیاوال په پپهو اديب ا هارني آثاارو کا ، ځاانګړې تارارېادونا  اوصاا  او 
ځانګړن  لري، چ  د لیاوال د لیان  په يرز، ارادې، م هوماتو، ررهنګ  چاپ،ریال، 

ا  ځانګړن ، نه یوازې د یوه لیااوال پاه تجرب  ، است داد او نړۍ لید پورې اړه لري، د
ټولو آثارو ک  تارارېوي، بها  له نورو آثارو ناه، د جاالوايل او ب،هتاول سابد ررځا . 

 دې ته سبک وای .
د پښتنو لیاوالو او شاعرانو ځوال کُاول تاه پاه کاار دي، چا  د پپهاو ارااارو د  

کاړي، د پهااو پابو او د بیانولو او لیاهاو لپااره، د لیانا  وړ او مناسابه ژباه پپهاه 
رصیح او پوله ورو کسانو د وینا انداز ته پا  و ررځوي. دا کار لاه دو. رسه د لیانا  
د کامیاب يرز په پپهولو ک  په زړه پورې مرسته کاولی يش، ځااه سابک، شهوا 
ژبه ده او رردي جنبه لري او په دې توره، رردي ژبه، له ټولنیزې ژب  ررق کوي. ټول 

ونا ، په ټولو عه   او اديب خ،ړنو ک ، د رردي سبک د اساتقالل پاه پوهال او خ،ړ 



 سبک پېژندنه  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27 

 

ارزښت قایا دي. د لحن ک د، د شهو سبک په پ،ژندنه ک  وړ مرساته کاوي. د 
منون  په توره، د پوشحال پال لحن جدي او رنداناه، د رحاکل باباا قهندرداناه ، د 

پ،ژندنه ک ، تار ټولاو  استاد س دالدین شپول شوخ يبی ته او ينزیه او .... په سبک
د مهه، د لیاوال د ژب  رسنوشت ټاکا ک،وي او ههته د لیاوال او شاعر لاه پاوا،  د 
لغتونو ظوراوي او انتهاب، د ج هو جوړښت، د ژبنیو توکو تړول، موادو، عه   پانګ ، 
مظاورې او د ده په لیانۍ ژبه د چاپ،ریال اظ،زې په پا  کا  نیاول ک،اوي. پاه اديب 

د مبالغ  انداز ټاکا ک،وي او په دې توره ی ، له عادي او عه   ژب  نه  ژبه ک  ی 
 او ب،هتول په نښه او ښودل ک،وي. جالوالی

سبک، په ټولنه کا  د لیااوال رسنوشات ټااک . مطال اه او د لیااوايل م ا  او 
مترین، د لیاوال د سبک په پیاوړتیاا او ظښاتهتیا کا  مثبات اظ،از لاري او د لغتوناو 

یان  پاه وپات کا ، د لیااوال ماورال او روحیاه پیااوړې کاوي. د سابک زېرمه، د ل
له مترین او پرله پسا  » جوړولو پر ځا.، پپا هرن او نوښت ته پا  اړول په کار د.. 

لیانو رسه مو ښایی، سبک دومره و نه ظوړېوي، پو که پر لاه پسا  راار پارې وکاړو، 
پپاا سابک عیبوناه او  رېر س ول پا  راوستی شو. لیااوال تاه پاه کاار ده، چا  د

ککلونه ځانته م هو  کړي، چ  داس   پا  ورځ په ورځ ښه والی راويل. ښه لیاوال 
هغه د.، چ  پپا سبک ور ته ښه م هو  وي او نقد پرې وکولی يش. ښه الر یا  دا 

 (۲۲« )ده، چ  پپه  لیان  ته، کهه نا کهه د با له زاوی  هم ورورو.
ال رطر  د.، پو په ادبیاتو ک  د اظ،ز پابه ده. د )ارستو( په قول، تقهید د انس

موږ اظ،ز منو، مګر هغه مطه  تقهید نه بولو، بها  په دې برپاه کا  هام، د نسابیت 
پبه کوو. د یوه لیاوال د لیان  اظ،ز، د با لیاوال په لیانه او د یوه شاعر د شا ر، 

ي ک ، دا کاار هاو د با شاعر په ش ر، مګر هر خه پپهه اندازه لري او په سبا  پیرو 
به هو او په سهو ک  سا م ان نه د.. هار لیااوال او شااعر، د لیانا  ب،اا سابک 
لري. په لیانه ک  مثبت بدلونونه راوستا، لاه پپا مخ، پاه هناداره کا  کتاا او د 
هغه عیبونو ته د متوجه کیدو یوه ښه رټوره الره ده او یا د نورو د لیانا  د سابک لاه 

کتا، چ  کاه پاه دې موضاوع راالين لیااوال لیاناه کاړې  زاوی  نه، پپا سبک ته
وا.، خنګه لیانه به ی  کړې وا.، په پپا سبک ک  د بدلول په راوستهو رسه، سابک 
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ښه کید. يش. م نا دا چ ، د )ارستو( په قول، په هرخه کا  چا  تناساد وي، هغاه 
او پاه  ښاهی د.، نو که دظه تناسد، شاعر او لیاوال، په پپا سبک ک  مراعا  کړي

 کهاه رسه ی  ور ته پا  وي، سبک ی ، ښایسته او ښاهی کید. يش.
له دې ځایه د سړي زړه ته د نسب  نوښت پابه لاوېوي. پوهاال وایای، چا  لاه »

 (۳۲)«   نوښت مته پاار ده، د چورلټ نه.شاعر و لیاواله د نسب
 پایله 

ناب  پاوه چ  لیااوال  او شااعر، د پپها  ټاولن  پاه ده دا  د دې خ،ړن  نتیجه
يش، په ټولنه ک ، د ررد په عنوال، د مسوولیت احساس وکړي ، د حقایقو په ک اد 

عاايل پ،غاموناه ټاولن  تاه وړانادې کاړي. دا  پس  وررځ  او په پپهو آثارو کا  رېار
ه،واد چ  له کیسو نه رک او له تراژیډیو نه رک د.، باید لیاوال داس  آثار ټاولن  

درد وپاوري. روڼ او لاه اضااراتو لارې سابک، د تاه وړانادې کاړي چا  د ټاولن  پاه 
مظاهی و په س ه اراده ک  ځانګړ. اظ،ز لري. په لیانه ک  رونګ  او ژول  پابې، 
مظاهیم پ،چيل کوي او  هغه د چا پبه،  روظه پبه لیونۍ  کوي او په ټولنه ک  با  

 نت   رامنوته کوي.
 وړاندیزونه
چ  ځوال لیاوال او شااعرال، د ناورو د سبک  په برپه ک  دا وړاندیز ک،وي اا ۱

لیاوالو، ادیبانو او شااعرانو د سابک د پیاروي او تقهیاد هڅاه و ناه کاړي. ځااه دا د 
سبک یو داس  يبی   او ذاب اصا د. چ  پاه ها،ډ رول، د پیاروي وړ ناه د.. د 
دې پر ځا. چ  د سبک په برپه ک  د نورو تقهید وکړي، پپها  لیانا  دې زیاات  

 ړې کړيژورې او پیاو
که چیرې یاو لیااوال )د داسا  انساانانو شا ،ر ب،ها  کام د.( د پیساو پاه  اا۲

مقابا ک ، په نورو لیان  او آثار ولیا ،  باید په یااد ولاري چا  داسا  کتابوناه،  د 
سبک پ،ژندين تیوري پر بنسټ، په ه،ډ رول د پیسه دارانو آثار نه يش ک،ادلی او دا 

او چیهنج وړ دي. دا رول ع ا، د عهم پاه ررار  رول آثار، د  سهت  او جدي پوښتن 
ک ، یو ماریایی ع ا د. او باید په عه   کړیو ک  ی ، په رېره کهاه رسه مهنیاو. 
ويش . په دې رول دې، د آثارو لیان  پاه برپاه کا ، د عه ا  راډوریو او انارشایز  
او مهه ونیول يش. موږ په عه ا  کاارونو کا ، یاو لاه باا رسه، د با  دریغاه مرساتو 
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ه اارۍ پهویال یو، مګر باید دا مرسته او ه ااري ، د پانګون  په بڼه نه وي. سازش 
او م امهه رري، په هره برپه ک  رناه ش ،رله ک،اوي، کاه دا نااوړه ع اا) ساازش او 
م امهه( په عه   ررر ک  تر رسه يش، دا یو نااورین د. او بایاد پاه راډه رسه، ددې 

 راج   مهه ونیول يش. 
 مأخذونه

د عهوماو اکاارم ، د ژباو  او  ( ا هاش  ، سیدمحی الدین.  د ادبپاوهن  خاانګ ،۱)
 مخ. ۲۴۲ل،  ۱۳۹۳کابا،  ،میان پپرندویه ټولنه :ادبیاتو مرکز

کاباا، د عهوماو اکاارم ، د آریاناا امل اار )خهور  ټاوک(،  ة( ا سبک ا آریاناا دایار ۲)
 مخ.۳۳۲ها .ل. کال، ۱۳۹۰ ،نباساا چاپ ځا. :دایرة امل ار  ریاست

 مخ. ۲۴۰د ادبپوهن  خانګ ، ی الدین. ( ا هاش  ، سیدمح۳)
 مخ .۲۴۱( ا هاش  ، سیدمحی الدین. د ادبپوهن  خانګ ، ۴)
 مخ۶۹ ( ا ښاهی، اج ا. اديب زاوی ،۶) 
: عاقهاه ساادا . مایان پپرندویاه ټولناه: پ،ښاور، ا پروېز، ااار. ادبڅ،ړنه،  ژباړه(۶)

 .مخ۱۹۶ل،  ۱۳۹۳
 مخ.۱۹۷: عاقهه سادا . ا پروېز، ااار. ادبڅ،ړنه،  ژباړه(۷)
 مخ.۱۹۲: عاقهه سادا . ا پروېز، ااار. ادبڅ،ړنه،  ژباړه(۸)
 مخ.۸۳( ا ازمول، ل ا پاچا. سباپوهنه، ۹)
دظاه  (ا واجد، عبدالواجاد. د پوشاحال پاال پټاک سابک او پاه پښاتو ادب د۱۰) 

: عهوماو اکاارم ، د ژباو او ادبیااتو مرکازسبک اظ،زې، د عبدالهه بهتااين تقاری ، د 
 ل، زا ح مهونه. ۱۳۸۳کابا، 
 مخ.۶۲( ا ښاهی، اج ا. اديب زاوی ، ۱۱)
 مخ .۲۴۱( ا هاش  ، سیدمحی الدین. د ادبپوهن  خانګ ، ۱۲)
رغانساتال د عهوماو اکاارم ، د د ا)خهاور  ټاوک(،  (سبک ا آریانا دایرة امل اار ۱۳)
 مخ.۳۳۲ل،  ۱۳۹کابا،   ،چاپ ځا. نباساا :امل ار  ریاست ةدایر 
 مخ.۳۳۳(ا سبک ا آریانا دایرة امل ار  )خهور  ټوک(، ۱۴)
 ۲۳، ص۱۳۸۸م اد، سال  :دان ګاه رردوسی(ا رتوحی، مح د. سبک شناسی ادبی، ۱۵)
 مخ..۸۲ل، ۱۳۹۸جالل آباد،  :(. ازمول، ل ا پاچا. سباپوهنه، هاش   پپرندویه ټولنه۱۶)
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 مخ.۳۳۳دایرة امل ار  )خهور  ټوک(، (ا سبک ا آریانا ۱۷)
نب .  دالحااج مح دالهاه پاال ارغاال)رح( لیااوايل او قهام  ( ا صالح ، مح د۱۸) 

 مخ.۱۳ل ،  ۱۳۹۳کابا،   :پالنه، د ارغانستال قهم ټولنه
 مخ. ۶۴( ا ښاهی، اج ا . اديب زاوی ، 19)
 مخ.۱۹۲: عاقهه سادا . ا پروېز، ااار. ادبڅ،ړنه،  ژباړه(۲۰)
 .مخ.۱۹۲: عاقهه سادا . ا پروېز، ااار. ادبڅ،ړنه،  ژباړه(۲۱)
 مخ. ۶۸. اديب زاوی ،  ( ا ښاهی، اج ا۲۲)
 مخ. ۶۳(ا ا ښاهی، اج ا.  اديب زاوی ،۲۳)
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Abstract 

Edit means editing, repairing, correcting, deleting and 
organizing errors. In the edit should be corrected and 
corrected as much as possible from errors and mistakes and 
an editor is a person who performs the same thing, that is, he 
is called an editor. 

There are two types of editing, one by profession and the 
other by language. Professional editing is one that is done by 
a competent professional and has a minimum level of 
knowledge and a linguistic correction.  

According to literary scholars, the editor is like a candle 
that burns itself, but gives light to others, or is a teacher who 
is ready for any challenge, but does not throw a flower at 
another's child. He is like a mechanic who is black on his 
furniture, but builds cars for others, like a well-digger who 
carries his heavy iron on all wheels, sits on the top of the 
machine day and night, drinks dirty water, but gives others 
clean, healthy and purified water, he is behind the scenes; 
But it confuses presidents and politicians, turns their 
ridiculous speeches into tragedies and realities, and turns the 
nation on them, but no one is aware of his existence and 

actions. 
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 لنډیز

( وايا  چا  م ناا يا  Edit( یاا )Editingس ول یا اېډېټ ته پاه انګریازۍ کا  )
س ول، رظول، اصالح کول، ظهط  لرې کول او منت ول دي، ی نا  پاه اېاډېټ کا  

يش او اېاډېټر بیاا هغاه منت باید تر وس  وس  له ت،روتناو او ظهطیاو اصاالح او جاوړ 
خااوک د. چاا  ه دظااه چااارې تااررسه کااوي، ی ناا  د دظاا  کړناا  راعااا یااا تااررسه 

 کوونا  ته اېډېټر واي . 
اېډېټ دوه رولونه لري چ  یو د مسهک له مه  د. او با هم د ژب  له مه ، د 
مسهک له مه  اېډېټ هغه د. چ  د یو واک لرونا  خانګوال له پوا تررسه يش او 

ي  لو تر لوه تر لیاواله زیاته وي او ژبنی س ول یا اېاډېټ هغاه د. چا  عه   کچه 
 د هرې برپ  اثر د اېډېټر له پوا په ژبن  توره وکتا يش او بیا منتم اصالح يش.  

  ش    په خ،ر د. چ  پپهه ي  سوځ ، پو اېډېټر د هغد ادبپوهانو په وینا، 
ننګونو ته ي  مال تړل  وي، پو هر رول دى، چ   یښوونك نورو ته رڼا ورکوي یا هغه

، د هغه مس ي په خ،ر دى چ  پپهه د با پر بچ  ي  د را روزار هم نه وي پ،رزو
يستونيك په خ،ر دى، اپو نورو ته موټر جوړوي، د هغه خاه  ر مبالینو تک تور وي،پ

چ  په پپهه درن  وسپن  په ولو ل،ودوي را ل،ودوي، شپه و ورځ  د ماشني رس ته 
پو نورو ته پاك ، صح  او تصظيه شوې اوبه  ،پ،رن  پ،چن  اوبه خښ  ،ناست وي

كاږي، دى پپهه د پردې تر شا وي؛ پو ولس رشانو او سياسيونو ته رډورې س وي، 
پو د ده  ،د هغوى د مهنډو پبې په تراژيديو او واق يتونو بدلوي او ولس پرې اېهوي

 له شتول او كړنو خهه خوك پب هم نه وي.
  رسیزه
ېر ځهه موږ ته لیاوالۍ او خ،ړناه یاوه اساانه چااره ښاااري او راار کاوو د پنواو ر

کرښو په تورولو رسه موږ لیااوال او خ،ړوناا  ک،ادال. شاو، پاو چا  کهاه هام د یاو 
خانګوال یا اېډېټر له پوا زموږ لیان  او خ،ړن  د اېډېټ پاه سا ریو وکتاا يش، ناو 

 ستونزه او له ربړو رکه چاره ده.ههه ي  راته م هوما  ويش چ  لیاوايل خومره 
د سپټ ب یوولس ه که له یوې پوا نړۍ ولړزوله او په ک  ي  ژور بدلول راوست، نو لاه 
به  پوا ي  ررهنګ  یول هم بدل کړ چ  په دظه ادلول بدلول ک  پښتو ژباه هام د رول 

ېارې با  رول لیانو او خ،ړنو شاهده وه او ده چ  له بده مرظه د رېرو ښو لیانو ترخنګ ر
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کاره، ب  ارزښته، د اسالم ، ميل او کهتوري ارزښتو رسه په ټار کا  لیانا  هام پاه کا  
 زیات  شوې چ  په حقیقت ک  زیاتونه نه، بها  یوه ظ ونه ورته ویال. شو. 

جوړې ټولن  د نورو ټولاو چاارو ترخناګ دظاه رول ظ اون  او ررهنګا  یرظاا تاه 
واکونه لري، پو موږ له بده مرظاه تار اوساه منتم پالنونه او د مهنیوي الرې چارې او 

پورې له دظو مسایهو رسه الس او ررېوال یو چ  پرته له شاه اېډېټ او اېډېټر د دظاه 
رول لیانااو او مسااایهو مهااه نیااوال. يش او ترخنااګ ياا  زمااوږ پااوهنیزې ا خ،ړنیاازې 

 لیان  هم اېډېټ او اېډېټر ته اړتیا لري چ  س   او منت   ي  کړي.
 او خ،ړنه تر رېره د اېډېټ او اېډېټر پر ځانګړنو او آرونو بحي کوي.  دظه لیانه

 د څېړنې اهمیت او مربمیت

د دې خ،ړن  اه یت او مبمیت پاه دې کا  د. چا  لاومړ. ماوږ د خ،ړنا  لاه 
ارزښت او رټو پبوي او په دې مو پوه کوي که چ،رې یو اثر په س ه او مسها  توره 

او رباړې زېاوي، ځااه ماوږ د رېارو داسا  پ،ښاو اېډېټ نه يش، ناو کاوم  ساتونزې 
شاهدال یو چ  د ناسم او رسرسي اېډېټ له امهه نه یاوازې اثار بنادي شاو.، بهاا  

ناو د دظا  خ،ړنا  اه یات دا  ،لیاواالل ي  هم تر تورو متبو شا ته اچول شاوي دي
د. چ  موږ د اېډېټ او اېډېټر له هغو ارزښتونو پبوي چ  په ناورو ټولناو کا  يا  

 دا کړي او په وسیهه ي  ټولنه د س ول، رظول او پرمهتګ پوا ته تهه  ده. پی
 د څېړنې موخه

د دې خ،ړن  موپه دا ده چ  موږ یو ځا بیا د دظاه ه،ار شاوي چاار ارزښات تاه 
متوجه کوي او په دې مو پوه کوي چ  په پاا  کا  ناه نیولاو يا  خاومره ساتونزې او 

 ننګون  پ،ښ  کړې دي.
ههو ه،وادونو ک  چ  یو اثر چاپ يش او خوک پرې نیوکه یاا ه دظه راز په پرمهت

کره کتنه ونه کړي، نو لومړ. پړه او ب  کظایت  يا  پار اېاډېټر او وروساته پاه لیااوال 
اچول ک،وي، پو زموږ اکرث آثار یا اېډېټر نه لري او یا ي  یوازې نو  راظهای وي او د. 

 ه ي  ت،ر کړ. وي. ترې پب هم نه وي او که کتهی ي  هم وي، نو له رس 
 د څېړنې پوښتنې 

 په دې خ،ړنه ک  تر رېره الندې پوښتن  ځواب شوې دي: 
 اېډېټ خه ته واي ؟ 
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 اېډېټر خوک د. او خنګه باید اېډېټ وکړي؟ 
 کو  آثار باید اېډېټ يش؟ 
  اېډېټ او اېډېټر د کومو م یارونو او آرونو له مه  اېډېټ کوي؟ 
  که یو اثر، رساله او یا مقاله اېډېټ نه يش، نو کومه ستونزه زېووال. يش؟ 
  که چ،ارې یاو اثار کا  اېاډېټور هام موجاود وي او بیاا هام پاه کاايف انادازې

 ستونزې ولري، نو پړه به ي  رېره د چا پر ظاړه وي؟ 
 بومل.  په دې مقاله ک  دا او دې ته ورته يوښتن  ځواب شوي چ  تاس  ي  لوستهو ته را

 اېډېټ څه شی دی او اېډېټر چا ته وايي؟
که شه ه پ،ړۍ له یوا پوا د لویو سیايس بادلونونو او اخ و رب شااهده وه، ناو لاه 
به  پوا د س  ررهنګ  انقالب شااهده هام وه، چا  ناه یاوازې يا  پاه پښاتو ادب، 
بها  په نړیوال ادب ک  ي  هم پوره پوره بدلول راوست، نوي موضاوعا  او صانظونه 

ري ته بدلول ورکاړ، چا  لاه ښاه مرظاه په ک  وپنو،دل او په ټوله م نا ي  د ادب لو 
دظه بدلول یوازې په خو ه،وادونو ک  د کتابونو په سپینو مهونو ک  بنادي پاات  ناه 
شو، بها  د انټرنټ  پاڼو او ژباړو په وسیهه ي  ټوله نړۍ په ورظاوي کا  ځاا. کاړه او 
پاه  نن سبا موږ حتا په پپه  ژب  پښتو ک  هم دومره د پا  وړ آثار لرو چا  پهاوا باه

رېرو ستونزو او ربړو پیدا ک،دل، دظه آثار که له یوې پوا په پښتو ک  پپهه پنو،ادل  
یا برېښناي  شوي، نو له به  پوا د ژباړو له الرې هم موږ ته راظيل چا  لاه امهاه يا  
پښتو ژبه د کتابت او لیاوالۍ له پهوه رېره ظن  شوه. دظه ظنا په حقیقت ک  له دوو 

ه ده چ  رېرو ښاظهو د ذوق او مسهک له مه  لیااا او خ،اړل الرو شوې: یو هغه الر 
وکړل او دویم هم رېرو ښاظهو د خو ټنګو د پیدا کولو په پاير لیاا او خ،اړل وکاړل، 
چ  له بده مرظه په دظو دواړو تجربو ک  ځین  ي  نابریالۍ وې او له امهاه يا  زماوږ 

ي  هم د ټولن  تقدس، ررهناګ  ژب  ته داس  آثار راظها چ  یا ورته اړتیا نه وه او یا
 او کهتور له ننګونو رسه مهامخ کړ، چ  موږ ي  د رېرو پ،ښو شاهدال یو. 

په دظو راشو درشو ک  که ژبه له یوې پوا د پهتګۍ او ساوچه وايل پاوا تاه الړه، 
نو په ورته وپت ک  د ب  پوندۍ، پراب،دلو او د ټولو آرونو د پښاو النادې کولاو پاوا 

حتا د ځینو ژباړو له امهه، پو د پښتو ژب  جوړښات او ساښات هام لاه ته هم الړه او 
ننګونو رسه مهامخ شو، چ  تر اوسه ال هم له ه دظ  ساتونزې رسه الس او ررېاوال 
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یو، نو د دې لپاره چ  د عه   آثارو او ژب  د جوړښت لپاره مو له سینده کوزه را رکه 
لپاااره د اېااډېټر د ارزښاات او کااړې وي، اړینااه ماا  وبههااه چاا  د دظااو آثااارو د ساا ول 

اه یت په اړه ځین  مسایا له ررانو مینه والو رسه رشیک کاړ  چا  خنګاه، پاه خاه 
رول او کو  رول آثار باید اېډېټ کړو او خوک ي  باید ارېډېټ کړي، پاو وړانادې تار 
 هرخه لومړ. باید اېډېټر یا س ونګر وپ،ژنو چ  خوک د. او کوم  ځانګړن  لري: 

 وايي او کوم ډول مواد باید اېډېټ کړي؟  اېډېټر چا ته
 نان سابا رېار چا په حقیقت ک  دا او دې ته ورته موضوعا  هغه پوښاتن  دي 

او زه به هڅه وکړ  چ  د ه ادظ  مقاال  پاه اوږدو  ليكوال وررسه الس و ررېوال دي
ک  دظه رول پوښتنو ته تر وس  وس  ځواب ورکړ ، پو تر هر خاه وړانادې اړیناه ده 

 ډېټ په اړه لنډه نغوته وکړ : چ  د اې
( وايا  چا  م ناا يا  سا ول او Edit( یاا )Editingاېډېټ ته په انګریازۍ کا  )

رظول د.، زاهد پښتو ا پښاتو سایند يا  پاه اړه کااږي: "تصاحیح: ښا ،  . سا ونه، 
ی نا  مانت بایاد تار وسا  وسا  لاه ت،روتناو او ( ۱اصالح کونه، ظهط  لرې کاول." )
 ظهطیو اصالح او چاپ يش. 

پو ع ید بیا تر دې هم لاو وړانادې ځا  او وايا : "تصاحیح: ماص.)ع(، ) . ح( 
  (۲س ول، جوړول، لیانۍ یا کتايب ت،روتن  په نهښه کول او بیا ي  س ول." )
یاا هام کتابوناه نو رورو چ  په ټولو لیانو ک  که هغه مقاال  وي، رساال  وي او 

لومړ. باید ت،روتن  په روته او بیا ي  له مسهک رسه سم اصالح کړو، پاو کاه چ،ارې 
ي  د ژبن  س ول سپارښتنه شوې وه او موږ پرې له مسها  پهوه چندال نه پوه،ادو، 

 نو بیا اړینه ده چ  د ژب  د آرونو او قوانینو په رڼا ک  ي  ژبنی س ول وکړو. 
را ت،ر شو او راشو اېډېټر ته، نو لاه خنګه چ  مها  هام  نو که د اېډېټ له بحثه

واي  او سا ونګر یاا  Edit او Editingیادونه وشوه د اېډېټ که   ته په انګریزي ک  
هم لري؛ لكه: مصحح،  بڼ پو د اېډېټر كه ه پورا ب،الب،ه   ،واي  Editor اېډېټر ته
 مصحح، د يوې ټولګ  نىك، اصالح كوونىك، په كره كتنيزه تصحيح ك  د منتو س و 

 ناار او يا خارونىك او داس  نور. 
نىك و نىك، مصحح، د منت س و و دا چ  ول  د اېډېټر كه   ته په پښتو ك  س و 

ياو الماا دا دى ي  المهونو ترخنګ رڼو د نورو  زما په اند، ېوياو داس  نور وييونه كار 
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وكارول  وو جولنو ځكه بايد په خ ،چ  ځين  كه   كټ مټ م ناوې نه يش ښندالى
د ساري په رول نن سبا د انګريزۍ د جنډر كه   ته په پښتو او دري كا  خاو  .يش

 ،پاو ژبپوهاانو دا وړاناديز او ياا باديا وناه ماناه ،ت وي  وكارول شوسیخو ځه  د جن
پاو  ،ت ياوازې د ويا  اديب ياا اصاطالح  م ناا ښانديسایجند دو. پاه ویناا ځكه 

يااده كه اه تار اوساه پاورې د  نو ځااهحقوق  م نا ي  ه،څكهه نه يش من كسوالى، 
ناو ه داسا  د  ؛پاات  ده او ښااي  تار رېاره وپتاه ه داسا  پاات  وي بڼهجنډر په 

، ناو ځااه اېډېټر وي  يا تركيد هم دى، چ  رېر ځهه ټول  م ناوې نه يش رانغااړىل
 . يد رټن  موارد رېر د نيك يا مصحح د اېډېټرو تر س و  تر اوسه پورې

نه را  تورهاېډېټر خوك دى؟ په ارغانستال ك  رېر ځهه د دظه وي  جاج په دقيقه 
پو په نورو ه،وادونو ك  كهه چ  د يو چا پوهنيز يا خ،ړنيز كتاب ياا  ،اپيستا ك،وي
د ليكوال له ليكن  وروسته له ك پوز او ريزاين خهه نياول  آل تار نو  ،رساله چاپ،وي
را رساون  تاه اېاډېټ او سا ون  او رې مرجع پورې د اثر آ له مطب   خهه تر چاپ او 
ي ن  په حقيقت ك  دوه كاره دي، هم د منت امالي  او ان ااي  كتناه  ،اهتک  واي 

د راواک  م ناا دا ناه ده چا  پبې او هم ي  د چاپ د چارو س بالښت؛ پو د دې 
اېاډېټر دناده دا ده، چا   ي نا  د ،چاپ د چارو س بالښت ته دې هم اېډېټ ووايا 

لومړى كتاب په اره نسهه ك  وروري او اصالح ي  كاړي بياا يا  تار ك پاوز وروساته 
وروست  پارو  لاه سا ون  وروري او اصالح ي  كړي او بيا ي  هم تر ريزاين وروسته 

او پپا س ونونه دې په ك  په نښه كاړي، چا  دقيا  دي او كاه  رسه یو ځا وروري
د نړۍ د هر راو  كتااب ياا رسااله لاه نتاره ت،اره يش،  پرتهثارو ارغاين آ  له نه؛ ځكه 

پاو  ،مونادل يش  به هام پاه کا  پاه نادر  رسه و ان اي  خه چ  ال امالي  ت،روتن
نو ځكه د اېډېټر م نا پاه دقيقاه توراه  ،ت،روتنو ماالمال دي ه رولهآثار بيا له دواړ  زموږ

د اېډېټر دنده ياوازې او  نه جوت،وي چ  خه ده او خنګه ده؟ په داس  حال ک  چ 
 نه نورې پبې. ،يوازې د منت امالي  او ان اي  س ول دى

ښاااي  پوښااتنه پیاادا يش، دا چاا  اېااډېټر د یااو اثاار، رسااال  او یااا هاام مقااال  
 س وونای د.، نو پپهه ي  خه رول انسال د. او باید د کومو ځانګړنو لرونای وي؟ 

خ،ر د. چ  پپهه ي  سوځ ، پاو    ش    پهاېډېټر د هغد ادبپوهانو په وینا، 
هر رول ننګونو ته ي  مال تړل  وي، پاو دى، چ   یښوونك نورو ته رڼا ورکوي یا هغه
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، د هغه مس ي په خ،ر دى چا  پپهاه د با پر بچ  ي  د را روزار هم نه وي پ،رزو
يساتونيك پاه خ،ار دى، اپو نورو ته موټر جوړوي، د هغه خاه  ر مبالینو تک تور وي،پ

پپهه درن  وسپن  په ولو ل،اودوي را ل،اودوي، شاپه و ورځ  د ماشاني رس تاه چ  په 
پو نورو ته پاك ، صح  او تصظيه شوې اوباه  ،پ،رن  پ،چن  اوبه خښ  ،ناست وي

كاږي، دى پپهه د پردې تر شا وي؛ پو ولس رشانو او سياسيونو ته راډورې سا وي، 
پاو د ده  ،ي او ولس پرې اېهويد هغوى د مهنډو پبې په تراژيديو او واق يتونو بدلو 
 له شتول او كړنو خهه خوك پب هم نه وي. 

موپن خ،ړونيك واي  اېډېټر بايد داس  خوك وي، چ  زړه ي  نر  او پوهه ي  تر 
د  لیااوال ښااي ت،روتنا  سا وي او د. د لیاوالاو ياو خاه زياتاه وي، ځكاه  لیاوال

تاه . پار ه ادې پاار اېاډېټر لرونا  ويد لویو رتبو او نومونو پوهنيزو او خ،ړنيزو ادارو 
د يو مطهاد د بياال رښاتينوايل، د مطاالبو انتتاا ، رصااحت، سااده وايل، چ  بويه 

بالظت، السوندونو او منط  ته ي  په رهساظ  سا ريو ځريناه وكاړي. د چاا شهوا 
ښاي  دى پپهه هام لاه  ،نتريا  او يا هم ځانګړي حساسيتونه په پا  ك  ونه نييس

پو د اېډېټ پر ماال باياد  ،ه مذهب ، ژبن  او يا نژادي ستونزې ولريځينو پهكو رس 
س ر  له هر رول حساسيت نه ړندې او ظوږونه كاڼه كړي او داس  ركر دې وكاړي، 

ځكه ده اوس د انصا  تهه په  ،چ  له اره له ليكوال رسه ه،ډ رول بهدتيا هم نه لري
 (۳)رسه برابر نه كړي.   او بويه، چ  پپا ټټو او د با آس تالس ك  اپيس
وكاړي  دې پاا تاه ، ناو دې اېاډېټ كاويپه مسها  توره اېډېټر يو منت کهه چ  
پورې اړه لري او د ده مسه  خه ىش دى؟ ځكه داس  ناه يش  مكو  عه پهچ  منت 

چ  دى د رزي  خانګوال وي او د اېډېټ لپاره ي  د بيولوژۍ يا اسالمياتو منت ظاوره 
پابه پو ښه يا ولري او په خانګواليزه توره پرې پوه،وي، كړى وي، كه چ،رې ي  وړت

ياا هام د ياو  بيا اړينه ناه ده چا  دى ورتاه د ياو عاامل او ،پو كه نه پرې پوه،وي ،ده
 دا م هومه ده چ  د. به ي  ژبنی اړخ جاوړ کاړي،ځكه  ،اديد په توره روت  ور وړي

پااو كااه چ،اارې د ژبناا  ساا ول  ،مسااهيك برپااه بااه ياا  ورتااه دل و دول كااړې ويپااو 
په پا  كا  نيولاو رسه   نو د اصطالح د لغوي او م نوي جاجون ،سپارښتنه پرې شوې وي

   ور سپارل شوې دنده په س ه توره تررسه کاندي.په ټوليزه توره واك او ځواك لري چ  
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دا وي چا  مانت د پوهااوي را پوهااوي بایاد د اېاډېټر شا ار د ادبپوهانو په وینا، 
ځكاه پاه ياوې پابې  ،چ تو كوي، نه د ځال ښودن  او يا نورو مهحوااتو په پار لپاره

 پوه،دل را پوه،دل عادي پبه نه ده او رېر ځهه د ژب  پ،ژند هم ه دا حكم كوي. 
 ولې اېډيت اړين دى؟ 
چا  ویونااو تاه  ځانته ځانګړي قوانني او اروناه لاري،یا ررامر د هرې ژب  پښويه 

رېره اړينه ده او ه ادا الماا دى، زموږ لپاره و ژب  پښويه بيا پو د پښت ي  اړین دي،
چ   اېډېټ ي  هام اړيان رڼاا ك،اوي، ځكاه پاه موجاوده ليكادود كا  رېار داسا  

پاو كاه  ،رراري ونه لرو، چ  په ج هه ك  د رټن  پر ماال ي  په دقيقه م نا پوه،وو
يش؛ د ساري په  نو ښاي  د با وي  م نا ترې واپيستا ،د وي  په توره  وكارول يش

دا  ،د وي  م نا هم پانم پري، كاناه او هام دل او قهاد واپهاو (زړه)موږ د ښاي  رول 
پو كه چ،رې په ج هه ك  وكارول يش؛ نو بيا  ،ځكه چ  د وي  په توره كارول شوى

ناو ځكاه اېاډېټر اړ دى  ،ي  دقيقه م نا م هوم،وي، ه داس  نور ويا  هام در واپهاه
ېډېټ وكړي او په اره م نا ي  ځاال پاوه كاړي، چا  ليكاوال چ  په پښتو متونو ك  ا

 خه ويا ظواړي او خه رول لوستونكو ته ي  وړاندې كول ظواړي.
پر دې رسب،ره د اېډيټ د اړيناوايل باا الماا دا هام دى، چا  اېاډېټ د ياو اثار  

پوهنيز، خ،ړنيز او مادي ارزښت زياتوي. په دې م نا كه چ،رې ماوږ لاه اماليا  او تار 
اثر وړاندې  یيو زړه راښكونكلوستوناو ته يو حده ان اي  ت،روتنو خهه ځال وساتو او 

 ړخ د ارزښت تهه به درنه وي. كړو، ب  له  شكه زموږ د اثر د هر ا
په نورو ه،وادونو ك  د اېډېټ ارزښت په دې رېر دى، چ  ههتاه اېاډېټر تاه د ياو 
كتاب يا اثر د اېډېټ لپاره ح  الزح ه وركاول ك،اوي او دا حا  الزح اه هغاه وپات 
رېرېوي، چ  كهه كتاب رېر مينه وال پيدا كړي او مينه وال هغه ماال رېرېوي، چ  

، ځكاه پاه دې كاار رسه ناه ياوازې د كتاب ښه اېډېټ او له ت،روتنو نه پاك چااپ يش
ليكوال او مطب   نو  ځه،وي؛ بهك  په  ورته هم د يو شهصايت او م يااري ارراال 

 (۴)په س ره روري. 
پر اېډېټر رېر ځهه دا تور هم پورې ك،وي، چ  نوموړى لاه اثار ياا كتااب رسه رېار 

يقات تاه پاو كاه حق ،عادالنه انصا  كوي او نيم په ني ه كتااب لارې كاويظیر وپت 
داس  نه ده، ځكه كهه چ  يو خوك يو كتاب يا هم رساله په دقيقه توراه  شو بیا ځري
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نو هرو مرو يو خه زماين واټن نييس او په دظه زماين واټن كاه اېاډېټر  ،له نتره ت،روي
له ياد اثر رسه دومره مينه پيدا كاوي، چا  ال د هغا  د ليكاوالۍ دعاوه هام كاوالى 

ليكوال په خ،ر س ه پواري كوي او هڅاه كاوي، چا  د يش، ځكه نوموړى په ك  د 
پپه  مين  او د پپا نامه پاه پاار ياو داسا  كاره او پاه زړه پاورې اثار لوساتونكو تاه 

مواردو كا  اېاډېټر او ليكاوال پاه  ووړاندې كړي، چ  تنده ي  پرې پړوبه يش، ال په رېر 
ترخاو  ،دې كولاو ت،ارويالسوندونو په وړاند ځينو موضوعاتو ك  په ورځو ورځو په بحي او 

  پو په ارغاين ټولنه ك  موږ بيا رېر ژر په اېډېټر منظ  راي  زياتو. ،كتاب كره او سم يش
اېاډېټر يا  هام كاابو  ، ناولكه خومره چ  يو ليكوال په پپا اثر ح  لري ،په هر حال

پاه ورتاه وښ  وركړې وي او شپ  ي  ظتر هکظ  كچ  ح  لري، ځكه ده هم ورته د زړه 
پاو د  ،وي پذونه پس  كتيلي سبا كړې وي، د شك نو مسايهو لپاره ي  كتابونه او م ښهیو

د يستىل وي، ښاي  د دظ  چارې د ارزښت او بيال لپااره د عهوماو اكاارمۍ ازړه ش  ي  
ښاا  خررناادون  او زړه چاااودن  ولااري، چاا  پااه  ځینااو خ،ړوناااو او اېااډېټرانو تجرباا 

 هه نوره هم درن،داى يش. خررندولو رسه ي  د دظ  چارې پوهنيزه ت
رېر ځهه داس  هم شوي چ  يو ليكوال يو ماال د احساساتو قرباين شوى او پاه 
ش وري توره ي  ظوښت ، چ  يو خوك يا ياوه رلاه تهرياد كاړي او پار ضاد يا  خاه 

پااو اېااډېټر دظااو مسااايهو تااه پااه دقيقااه تورااه ځرينااه كااوي او د حاااالتو پااه  ،ولااييك
قانع كوي، چ  دا كار هم جنجاال لاري او هام د ده  مساعدېدلو رسه ليكوال په دې

، لارو. د دې كار ب،هګ  موږ په ارغانستال ك  په كوټو كوټاو رسوي شهصيت ته زيال
راظيل او يا هم د وپات  ۍال يو ش ،ر لوى ليكوال چ  يو ماال پرې د زندانونو سهت

ليكناو تار پو اوس پاه پپهاو  ،نو پس  بد رد ي  وييل ،له رژميونو خهه په تنګ شوي
 کنه دي او په اورېدلو ي  پښ،کن،وي. ښ،رېره پ

ما يو ماال د زيري جرېدې لس كهن الظباي  رارست چ تو كاوه، د كار په اوږدو كا  
م  داس  ليكن  هم ولوسته ، چ  ن،غ په ن،غه يو ليكوال د با ليكاوال پار ضاد ليكها  

پاو  ،هم نغوت  كاړې وې ته حریم كوريني  د هغه وې او ال د هغه پر شهصيت رسب،ره 
د لو وپت په ت،رېدلو رسه ي  بيا هڅه كړې وه، چ  تر وس  وس  له ياادو پپروناو خهاه 

پو لاه ن،كاه مرظاه د رڼاو  ،د پپه  ليكن  پاڼ  وشكوي، چ  ه داس  ي  كړي هم ول
ش ،ر ي  تر زرو رس،ده او ټولاو تاه د درناو ليكوالاو الرس  ياو خاه ساتونزمنه او ناشاون  
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نو كه په داس  حاالتو ك  موږ پياوړي اېډېټرال لرالى او د روابطاو پار ځااى يا   ،پبه وه
 ه،څكهه به داس  ستونزه نه رامنوته ك،دله.  ،ضوابطو ته ارزښت وركوالى

نو اېډېټر ته بويه چ  رېر ځهه د ټولن  حاال  هم پاه پاا  كا  ونييسا، دا پابه 
پاو اېاډېټر يا  باياد  ،شاوى ويځكه تكرارو  چ  يو ليكوال به د احساساتو قربااين 

پاو ليكاوال ظاواړي  ،مهه ونييس، ښاي  يو ماال د يوې پبې زظ ا شاون  ناه وي
 ،نو كه اېډېټر رهسظ  او تحهييل س رۍ په س رو كاړې وي ،هغه پبه وړاندې كړي

كوالى يش ليكوال قانع كاړي او لاه پپاا كاار خهاه يا  مناع او ياا هام د حااالتو د 
د ليكاوال  ، ناومحدود وپت لپاره منع كړي او كه داس  ونه كاړينازكوايل له امهه د 

 وال. يش.ليكنه ناورين رامنوته ك
اوس پوښاتنه دا ده اېاډېټر كهاه او خنګاه پاه نو دظو ټولو مسایهو ته پاه کتهاو رسه 

 ؟ لۍ ک،دال. يشپپا كار ك  بريا
ې اړه شهوا روابطاو پاور پاه د اېډېټر برياليتوب د هغه  ،په ځواب ك  بايد ووايو

له ليكوال رسه ښ  اړيك  ولري او په ځينو مساايهو كا  د چ  بويه  ي تهلري، نوموړ 
ده مهګرتيا ليكوال پر ځينو پبو قانع كړي، پر دې رسب،ره د ده مهګرتياا دا رټاه هام 
لري چ  نوموړى ليكوال په ښه توره پ،ژنادالى او درك كاوالى يش او ټولنپوهناه ده 

ابوناه او اساتداللونه ماوم ، ناو ځكاه لاه ليكاوال رسه د ته د ليكوال د الساوندونو ځو 
اېډېټر مهګرتيا د ده په كار ك  اساين راوړي. البته د دې پبې م ناا دا ناه ده چا  

با رول په  دي؟ ليكواالل هام انساانال دي او تار ناورو حسااس.  لرواك  ليكواال 
ې تاه عا  ورړي واي  چ  ليكوال د ټولن  س ر  دي دا ځكه چ  دوى هارې پاب 

ځري وي او په دقيقه توره يا  لاه نتاره ت،اروي، پار دې بنساټ د اېاډېټر مهګرتياا لاه 
ليكوال رسه كومه ځانګړې ستونزه نه لري او په رېرې اساانۍ رسه كاوالى يش، چا  

 (۵)له ليكوالو رسه د دوستۍ مراندې وظووي. 
ه،دل پاه پو  مسایهوما و  ځینو ادب خ،ړونيك واي  چ  د اېډېټر لپاره په الندنيو

 كار دي:
 . خه رول اېډېټ: خانګواليز، منوپانګيز، جوړښتيز، ژبنيز او كه رن 
 ليد، ژباړه او كه س ونه ده.ي د اثر رول: موجوده اثر خه رول دى، ي ن  پنوونه، ت 
 .اثر خه رول منوپانګه لري: پوهنيزه، خ،ړنيزه، رسنيزه، ذوق  اوكه تهييل 
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  كومو موپو لپاره كارول ك،وي: رسچينو، عوامو او كه دريس موپو لپاره. د 
  .د اثر خومره واىل: مقاله، رساله، كتاب او كه ټولګه ده 
  ،ملياال، زده كړيااالل او كاه د ز د اثر لوستونيك خوك دي: ماشومال، ځواناال

 (۶)پوهنيزو او اكارميكو چوكاټونو په . 
د. چ  کو  اثار اېاډېټ  په دې پبو ځال پوه كړي،لومړى  په کار دياېډېټر ته 

، تار دظاو رول اېاډېټ واك لارينوموړ. د کاو  ك  راځ  او  کوي، په کو  رول آثارو
ځكاه رېار اېاډېټرال د دې  ،نوموړى تص يم نيوالى يش چ  خه وكاړي پبو وروسته

  د اېاډېټ یا، چ  په ياد اثر ك  يوازې يوه برپه يټولو پبو وړتياوې نه لري او اړ د
په روته كړي چ  د ياادې پاوه  د اېډېټ لپاره داس  كس هم لپاره ظوره كړي او يا 

 خانګوال او واك لرونىك وي. 
چا  ځيناو  اړيناه ده ،د دې لپاره چ  پر پورته خررندونو په دقيقه توراه پاوه شاو

 برپو ته ي  لنډې نغوت  وكړو: 
  څه ډول اېډېټ 

اړتياا ناه  رېارهخ،ړنياز آثاار اېاډېټ تاه  –ه پوهنيز يو ش ،ر خ،ړونيك واي  چ  رېر ځه
توره په ارغانستال ك ، ځكاه  ېپه داس  حال ك  چ  دا پبه اپوټه ده، په ځانګړ  ،لري

ړنياز آثاار رېارې سا ون  او ،خ - زموږ په ه،واد ك  تار ناورو عاادي آثاارو او مقاالو پاوهنيز
بوياه پاه  ،پوهنتاول هام وي اېډېټ ته اړتياا لاري، آل دظاه پاوهنيز آثاار كاه د اكاارمۍ ياا

تهصو توره اېډېټ يش او تر ناورو آثاارو زياتاه ځ،رناه ورتاه ويش؛ ځكاه د داسا  آثاارو 
 اڼ  كرښ  بها ك،وي. کځهه د  عه   پانګه درنه او مينه وال ي  زيا  وي او رېر

پورته هم نغوته وشوه چ  د تهصو موادو د اېډېټر عه ا  كچاه بایاد د ليكاوال لاه 
او يا تر هغه اوچته وي، ځكه د پوهنيزو آثارو اېډېټ د ورځپااڼ  ياا عاادي  كچ  رسه س ه

سيايس ليكنو په خ،ر نه دى، بهك  پورا پراپه حوصهه او رېره پوهاه ظاواړي. كاه چ،ارې 
زموږ پوهنيز او خ،ړنيز اثر ژباړه وي، اېډېټر ته بويه چ  په لومړي پاړاو كا  اصاطالحا  او 

ړي او په دې ځال پوه كړي، چ  موپن  ژب  تاه د راژبااړل د دواړو متونو ژب  رسه پرتهه ك
 شوې ژب  تركيبونه او اصطالحا  لكه خنګه چ  بايد وي، هکظس  دي او كه نه؟

ښاي  په دې پړاو ك  د اېډېټر كار يو خه ساتونزمن وي او د م اادلو اصاطالحاتو  
يتوباه وژظاوري پو رټه ي  دا ده چ  اثر به لاه پرد ،موندنه ي  تر يو ځايه ستړى كړي
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او د هغوى په ژباه چ تاو كاړى  او د پپه  ژب  لوستونكو ته به ي  د هغوى په پوښه
ليد په بڼه دى، چ  لوه برپه ي  د خ،اړونيك ي و خ،ړنيز اثر د تابا رول پوهنيز وي. 

شننه او رېره برپه ي  د پرديو له آثارو خهه را اپيستنه او كه ساده ي  ووايم اقتباس 
ك  كه د اېډېټر د پاوه  كچاه پراپاه او تار بارنياو كتاابونو پاورې  دى. په دې برپه

رس،دل  وي سم له واره ي  م هوموالى يش، چ  د ده تر الس الندې اثر ك  د كوماو 
ژبو له آثارو خهه رټنه او اقتبااس شاوى دى، پاه دې صاور  كا  د ده كاار ناور هام 

 اپيستنه ده.اسان،وي او په دې پوه،وي چ  را اپيستنه ي  د خو  الس را 
پاو "د  ،ك  راځا  »خه رول اېډېټ«دا ټول  په  ،كوم  پبې چ  پورته يادې شوې

 اثر رول" او "اثر خه رول منوپانګه لري" موادو په اېډېټ ك  الندې پبې اړين  دي: 
  كره او نوه او يا هم حذرول.  –د مطالبو تههيص، تقهيا 
  .ځاى پر ځاى كول 
  .سپړنه، بدلول، س ونه او جوړونه 
 .زياتواىل 
  .بياكتنه او س ونه 
  .د اسهوبو ترتيد او منت ول 

پر پورته مواردو رسب،ره په اېډېټ ك  د حذ  يا ځينو برپاو لارې كاول هام اړيان 
دي، چ  په وسيهه ي  منت د روانوايل او ساده وايل پوا ته ځ ، ځكاه ماوږ ويناو پاه 

پاو منوپانګاه او  ،ه پبه په خو روله الظااو كا  بياال شاوې ويځينو مواردو ك  يو 
ځكه د حاذ  پابه هام پاه اېاډېټ كا  اړيناه ده. البتاه ياو شا ،ر  ،جاج ي  يو وي

ب  ځاياه پابه، د ليكاوال د نترياو تكارار،  ،خ،ړونيك په دې اند دي هره هغه ب،هګه
اوى او ترټناه، مطالاد، با  ځاياه درنا لب  ځايه حاشيه روي، نا اړين  پبې، مبتاذ

داس  پبې چ  په هغه ك  د ليكوال نتر نه خررندېوي او كومه ځانګړې م نا هم 
ونه ښندي، د داس  السوندونو او المهونو په روته كول چ  له اره اساس او بنسټ ناه 
لري او يا هم له داس  اپوهيكونو خهه رټنه كول، چ  خ،ړنيز او پوهنيز ارزښت ناه 

راوړل ك،دالى يش د حذ  تر شپول النادې رايش او  ،وه نه ويلري او يا هم كره او ن
لرې يش، په دې كار رسه نه يوازې د منت په ساده وايل كا  مرساته شاوې، بهكا  د 
 لوستونيك د وپت له ضايع ك،دلو او  زړه تورۍ خهه ي  هم مهه نيول شوې ده. 
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مانت كاره او دظه راز د منت نوه او كره كول هم هغه ماال ك،وي يا هغه مااال ياو 
نوه ك،وي، چ  نقا قولونه، شواهد او ويناوې له حده زيات  اوږدې او با  مساووليته 

پو هڅاه ناه كاوو  ،يا ترې اقتباس كوو ويش، په دې م نا رېر ځهه موږ يو منت انتقالو 
باس پوشاحاله ياو چا  پابه ماو كاره  ،چ  د اقتباس په ټولو رشايطو ځال پوه كاړو

كړې او په كنډه برابره ده، په داس  حال ك  چ  پاه نامساتقيم رول ماو لاه خ،ړنا  
 رسه پيانت كړى دى. 

ناو د باا پاړاو وار را رسا،وي،  ،په اېډېټ ك  چ  كهه له پورته پړاووناو خهاه واوړو
دې م ناا چ  هغه ته ځاى پر ځاى كول او كاه سااده يا  ووايام رلبنادي وايا ، پاه 

خ،ړنيزه مقاله يا رساله له پبي يا ژورناليست  مقاال  رسه پاورا راور  تاوپري لاري، 
ښاي  ژورناليست  مقاله داس  پيا او پر مخ بوځو، چ  موپاه ماو ياوازې او ياوازې د 

پو په خ،ړنيزه مقاله ك  بيا پر دې پبو رسب،اره د خ،ړنياز  ،پپه  پبې بيانول وي
ي ن  لومړى بويه د موضوع ميتاود م اهص يش بياا يا   ؛ار په پا  ك  نيول هم دي

پوښااتنه وپوښااتا يش، ورپساا  د موضااوع شاااليد او پااه هغااه پساا  د موضااوع آره 
منوپانګه او خ،ړنيزه چاره او باالپره پايهه يا نتيجاه راريي، وړانديزوناه او اپوهيكوناه 

خ،ړنا  اه یات او په اوسنیو پوهنیزو مقالو ک  لومړ. رسیزه، بیا لنډیز، د  بيال يش
او مبمیت، د خ،ړن  موپه، د خ،ړن  پوښاتن  )اصايل او ررعا (، کهیادي که ا  او 

پو له پاوهنيزو او خ،ړنياز مقاالو پرتاه ناورې مقاال  بياا دا  باالپره اصيل منت راځ ،
ناو لاه  ،، كه هره مقاله دا پړاووناه ولاري.ځانګړن  نه لري. البته دا حكم قط   نه د

پو كه وي  نه لري رېر باك ځكه ناه كاوي چا  پاه  ،ړېوين  ت خهه ن  ت الهه جو
 ارغانستال ك  ه داس  كړندود دود دى. 

ځين  خ،ړنيزې مقال  پر پورته ترتيد رسب،ره د ملنهيكوناو، حواشايو، ت هيقااتو او 
تدوين ربړې هم لري، چ  د اېډېټر بهه پازه پر دې كارونو پوه،ادل او پاه سا ه توراه 

ځكاه ياوازې زيااتول او ك اول هار خاوك  ، ول هام دى؛ ي ن  سادي تررسه كولي  
 پو په خانګواليزه توره س ول او رظښت ي  پورا بسنده وړتيا ظواړي.  ،كوالى يش

پر دې پبو رسب،ره موږ په يو ځاى ك  د اصالح او ت ديا پبه هم ياده كړه، لاه 
رنادون  اصالح او ت ديا يا س ول او رظول خهه موپه دا ده، يو شا ،ر نتروناه او خر 

پو يو ش ،ر خ،ړونيك ظاواړي چا  د  ،ما وړ ويي او يا هم شواهد داس  وي چ  د ت
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، د ساري په رول يو یويسما له منوه ي پپهو السوندونو او استداللونو په وسيهه دظه ت
خوك را والړېوي او واي  چ  د پوشحال بابا ټول نت   او يا ش ري كاال  خهوېښات 

حال ك  چ  يوه يوه كاړۍ يا  شا ،رل  او لاه پو با كس په داس   ،زره كړۍ دى
چ  د بابا كال  ټول ټولټال پنوه خهوېښات زره بيتاه دى او  واي  ،نتره ي  ت،ره كړې

ما لاه منواه وړي او پاه الساوندونو يا  ي دا ي  هم ثبو ، نو دظه رول داليهو ته چ  ت
 زباتوي س ول او رظول واي . 

  توضيح
پابې ياا اصاطالحګان  او نوموناه ساپړن  او په خ،ړنيزو متونو كا  رېار ځهاه ځينا  

توضيح ته اړتيا لري، چ  بويه په ملنهي  ك  وسپړل يش، د ساري په رول موږ پاه پښاتو 
ژبه ك  د نړۍ د ادبياتو په اړه يوه مقاله ليكو، چ  په يو ځاى ك  يا  د زياوس، هاومر او 

ناو رسه دوماره بهاد پو زموږ لوستونيك ښاي  لاه دې نومو  ،يا هم ټراى ښو  يادونه ك،وي
نو خ،اړونيك تاه پاه  ،پو په اړه ي  م هوما  نه لري ،نه وي او يا ي  دا نومونه اورېديل وي

كار دي چ  د هر يوه له ناماه رسه ساتورى وركاړي او پاه اړه يا  پاه ملنهيا  كا  لناډ او 
 ځغهنده م هوما  وركړي، چ  لو تر لوه د لوستونيك رس پرې يو خه پالص يش. 

 زياتونه
پو په دې رشط چا   ،ونك  پبه دهو خ،ړنيز منت ك  زياتونه هم اړينه او جوړ په 

په دې م نا خ،اړونيك ښااي  د ياوې  ،ليكوال يا خ،ړونىك له اېډېټر رسه ه غوى وي
پاو هغاه  ،يد يا رد لپاره پورا رېر السوندونه او اقتباساونه را اپيسات  ويئپبې د تا

هغاه تارې پاات  وي  ،نىك او بنسټيز دىو السوند چ  په دې برپه ك  برپهي  جوړو 
او يا د يو داسا  پيااوړي ليكاوال نقاا قاول تارې پاات  وي، چا  كاوالى يش د يااد 
خ،ړونيك ليكنه په ياده برپه ك  سا پاه ساهو كا  تائياد او ياا هام رد كانادي، پاو 

ناو اېاډېټر تاه  ،خ،ړونيك به يا نه وي را اپيست  او يا به ي  هم ورته پا  نه وي شواى
ه چ  د داس  پبو په اړه م هوما  ولري او وكاوالى يش پاه خ،ړنيازو متوناو كا  بوي

 بنسټيز او اسايس نقا قولونه پيدا او ځاى پر ځاى كړي. 
 بيا كتنه او سمونه

ناو سام لاه واره يا   ،يو ش ،ر خ،ړونيك دا عاد  لري چ  كهه ليكنه ب پړه كړي
و ځاا كتنا  وروساته چا  ياوازې اېډېټر ته د كتن  لپاره وركوي، اېډېټر ي  هم له ي
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پاه داسا  حاال كا   ،ب،رته خ،ړونيك ته سپاري ،امالي  ت،روتن  ي  س   كړې وي
په دې م نا ښاي  په خ،ړنه ، چ  خ،ړنه رېرې كتن ، بيا كتن  او س ول ته اړتيا لري

ك  د ځينو ليكوالو يادونه شوې وي، چ  د ژوند او مړين  ن،ټا  يا  پاه ټولاو متوناو 
ښاه ب،هګاه يا  د پښاتو چ  پو حقيقت داس  نه وي،  ،پرې شوې ويك  يو رول پ

رح ن بابا د ژوند او مړين  پاه اړه ده، چا  پاه اړه يا  عبدالژب  د س  صويف شاعر 
، خاوك يا  پاه ۱۰۴۲په دې م ناا خاوك يا  پاه  ،ټول خ،ړونيك په يوه پوله نه دي

يقه بويل او ك  زوكړه دق ها.ق۱۰۴۸او  ها.ق۱۰۴۶او خوك ي  هم په  ها.ق ۱۰۴۴
پو نوى خ،ړونىك او اېډېټر ي  ښاي  په اړه داس   ،ه داس  ي  مړينه هم در واپهه

دقيقه او كره ن،ټه پيدا كړي، چ  د نورو ليكوالو يا ورته هډو پا  شوى نه وي او يا ي  
هم دظه اپ  ته، چ  ياد ليكوال الرس  پيدا كړى، الرس  نه وي شاواى. ياا هام 

لو، چ  يو ماال پوشحال بابا اروپااي  ټاولن  تاه پاه الوتكاه كا  په بهه ب،هګه ك  لو 
يول كړى او دا پبه پورا رېرو ليكوالو او خ،ړونكو ه داس  نقا په نقا را اپيسات  

پو اوس ورته د ياد خ،ړونيك پا  شوى، چ  پاه هغاه وپات كا  اصاالً الاوتك   ،وي
هغاه هام پاه داسا  نو د روتاو پاه شاکر او  ،جوړې شوې نه وې او كه جوړې هم وې
ناو د داسا  ت،روتناو مهنياوى لاومړى د  ،ه،وادونو ك  وې، چ  دلته چا نه پ،ژندل 

بياا بياا يا  خ،ړونيك او بيا اېډېټر كار دى، چ  منت لومړى سم او له س ول وروسته 
 رنه وكړي. ،په دقيقه توره ځي  وروري او هرې پبې ته 

 د اسلوبو ترتيب او منظمول
خ،ړونيك او يا هم اېډېټر له پورتنيو ټولو بټياو خهاه ت،اره كاړه بياا كهه چ  زموږ خ،ړنه 

نو د ترتيد او اورول وار ي  را ريس، په دې م نا ښاي  زموږ ټوله خ،ړناه كاره او ناوه شاوې 
پو ترتيد ي  سم نه وي، د رسيزې پبې په پايه  او د پاايه  پابې پاه منوپانګاه  ،وي

ل كا  د خ،اړونيك او اېاډېټر دناده دا ده، چا  يا ار منت ك  راظه  وي، نو په داس  حا
ترتيد ي  منتم او د خ،ړن  له ارونو رسه سم چ تو كړي. د ساري پاه رول پاه مانت كا  

پو يا نه وي توضيح شوي او يا هم په ملنهيا  كا  ناه  ،يو ش ،ر اصطالحګان  راظه  وي
ه هام پاه پاو ناه پاه الظبااي  سيساتم او نا ،وي .وي، ه دا شال د نورو ليكناو ذكار شاو 
پاو راډور ي نا  ناه سام  ،(۷) م اريف شاوي ويکا  كرونولوژي  رول يا هام رارساتونه 

موضوع  وي او نه هم سم الظباي ، لكه زما د ماس ۍ تيزس چ  د زېاري جرېادې لاس 
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نه ي  الظبااي  تاه  ،پوهنتول را باندې رډور كړ زما د زده کړېپو  ،كهن الظباي  رارست و
دواړه نومونه ي  راباندې په ك  ځاى پر ځاى كاړل، پاه  ،پرېښود او نه ي  هم موضوع  ته

 .داس  حال ك  چ  په دې نزاكتونو او توپريونو ښه پب و 
 ژبنى اېډېټ

د س ول يا اېډېټ په اړه مو په نورو بحثونو كا  رېارې پابې وكاړې، اوس هڅاه 
اېډېټ په اړه پبې وكړو او دا م هومه كړو، چ  په ياو چ  په يو منت ك  د ژبن   وكو 

 منت ك  ژبن  اېډيټ خومره اړين دى. 
د ژبن  اېډېټ دنده دا ده، چ  د ليكوالۍ ت،روتن ، له م ياري ژب  خهه وتاا ياا پاه 
ك  ناظ،ړي كول، د يو منت په روانوايل او ساده وايل ك  ستونزمن  او كاونګ  پابې، د 

 بريونو لرې كول، سبيك ناظ،ړۍ او ستونزې پاه جادي توراه پاه پاا  ناخررندو او ركيكو ت
 ك  ونييس او موپه ي  دا ده، چ  په لومړي را  ك  ه دظه رول ت،روتن  س   كړي. 

په ژبن  س ول ك  يو ش ،ر داس  بريد پول  هم شته، چا  د  ،ژبڅ،ړونيك واي 
ه كا  عااجز وي؛ كره كتن  په برپه ك  تر لوړې پوړۍ پورې رس،وي، چ  اېاډېټر پا

بهكا   ،پو نوموړي ته په كار ده دا پبه په ذهن ك  ولري، چ  ياده ليكناه د ده ناه
نىك ياا اېاډېټر دى، ځكاه د و د ليكوال په نامه پپرېاوي او نوماوړى يا  ياوازې سا و 

 دواړو نامه ته پيال كول په كار دي. 
دې ته ي  پا  ناه  پو ،رېر ځهه موږ وينو چ  اېډېټر د يو چا د منت ژبه يا سب  بدلوي

بهك  د ليكوال په نامه پپرېوي او هر خنګه چا   ،وي چ  ياده ليكنه د اېډېټر په نامه نه
هکظس  پپره يش، ځكه ځين  ليكوال مينه لري چ  ليكناه  ایدد ليكوال پوښه وي، ب

ي  په سي ه ييزه لاجه پپره يش او يا ځين  داس  وييونه او ج ه  وكااروي، چا  ده تاه 
پو نور ي  يا نه پوښوي او يا ښااي  هغاه  ،وي او په ش وري توره ي  است کلويپوند ورك

م نا چ  ليكوال ي  ترې اپيل نور ي  ترې نه يش اپيستالى. البته ژبن  اېاډېټر تاه پاه 
پاو دا حا   ،كار دي چ  ليكوال د ليكن  په نزاكتونو او د پهكو په حساسيتونو پوه كړي

 نه لري چ  ليكنه ي  په پپا رس ور بدله كړي. 
نو بيا  ،او س ول په ك  راوړو وكه چ،رې موږ منت په كره كتنيزه توره له نتره ت،رو 

په ك  هر رول ترص  او السوهنه كظار د ادب دى، آل كاه چ،ارې پاه يااد مانت كا  
بيا هم په ك  د  وي موجودېراح   ت،روتن ، لكه د وزل، قاري ، م نا او... له پهوه 
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پو دا كوالى شو چ  يادې ت،روتن  ته ظىش يا ساتورى وركاړو  ،السوهن  ح  نه لرو
او په ملنهي  ك  ي  س ه بڼه وكاږو هغه هم په ليناديو كا  ناه پاه ازاد رول.  د دې 
پبو م نا دا نه ده چ  رواك  د اېاډېټر الس پاه ټاوليزه توراه تاړل شاوى دى، ماوږ 

يادونه وكړه، چ  اېډېټر رېار ځهاه تار ليكاوال هام پورتاه دى او  پورته هم د دې پبو
ځكه كه چ،رې اېډېټر په پپهه په خه پاوه ناه وي،  ،تر ليكوال زياته وي ایدپوهه ي  ب

 لخنګه به وكوالى يش چ  په يو مانت كا  سا ون  راوړي، ځكاه د ليكاوال پوه،اد
ناو  ،و ك  يو خه تړل شاوىنو په ه دې پار ليكوال كه په ژبنيو ت،روتن ،اړينه پبه ده

پرانيست  الس هم لري. په دې م نا اېډېټر په امالي  يا دساتوري م نااوو كا  پاورا 
پاو  ،پراخ الس لري او هر رول س ول چ  د م يار پر اساس والړ وي كوالى يا  يش

د دې م نا دا نه ده چ  رواك  امالي  س ول اساال دى، ځكاه هغاه كساال چا  د 
وي، ځكاه  امخهو رسه مهایپوهه لري تا له يو لړ النج نو مسااس ول يا اېډېټ په اړه 

منښت  ته چ تو وي. يو شا ،ر  ټول اېډېټرال په يوه پوله نه وي او نه د يو رول م يار
ليكوال او اېډېټرال ال زاړه ليكوال نه من  او نه د هغوى آرونه د ار په توره من ، چ  

نه ده، پو كه چ،رې زاړه اساسونه د رېر ځهه د م يار له مه  دظه پبه د منښت  وړ 
ماا وړ ده، ځكاه ي نويو اساسونو په توره ومنو او ظاړه ورته ك،ودو بيا دا پبه يو خاه د ت

هوب رېره ځهه په زړو پولو والړ دي او له نوياو بنساټونو رسه پاه ټكار كا  واقاع سزاړه ا
 ك،وي او يا هم د نويو پبو منښت  ته چ تو نه وي. 

نيك په دې راروه ن شاوي، چا  پاه پهوانياو اروناو او ژبنياو اوس يو ش ،ر خ،ړو 
پو د دې م نا دا ناه ده چا  ماوږ دې د هغاوى پار  ،اساسونو ك  يو لړ ستونزې شته

كااړو كااارونو د بطااالل كرښااه را كاااږو، ځكااه د هغااوى كارونااه بنسااټ يااا اساااس دى، 
وړاندې تار دې چا  پار هغاوى نياوك  ويش پاه كاار ده، چا  د هغاوى رشاياي او د 
هکظه ماال د ژوند حاال  په پا  ك  ونيول يش او بيا يا  پاه اړه پرېكاړه ويش. كاه 
مبالغه ونه كړ  په پښتو ژبه ك  ه دا اوس موږ يو ش ،ر ليكوال لارو، چا  د اوسان  

ر ليكوال ي  پر عالمه وايل قايا دي او رېر ځهه د هر يو له نامه رسه د عالماه لقاد ،پ
المه په م نا ښه پوه،وي هام، پاو رطرتااً يا  پاه چ  د ع كاروي، په داس  حال ك 

ناو دا  ،لاه ناماه رسه دا لقاد راځا  ناوذهن ك  د ځيناو مرشاانو او ارواښاادو ليكواال 
 ،پبې په پپهه دا جوتوي چ  مرشال بايد ومنانوا يش او د كاار ساتاينه يا  ويش
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حااالتو  پو اوسن  ار اوسن  دى او په كار ده، چ  پرېكاړې د نوياو اروناو او لاه نوياو
رسه س   ويش، نه د پهوانيو له مه ، ځكه موږ به پهوا د "كا " پار ځااى "كښا " 

ليكا، چ  ژوندى ب،هګه ي  د استاد الظت كوټ   »په «پر ځاى مو  »په «د  ،ليكا
 پو اوس له دظه رول اساس يا لي  رسه ه غوي نه يو.  ،كوټ  ليكن  دي

د ژبن  اېډېټ بهه لويه ستونزه دا هم ده چ  رېر ځهه يو شا ،ر ليكاوال، چا  د  
پهوانيو ليكوالو پهيوين دي او تر اوسه پورې پاه پپها  ه ادظ  رروها  ټيناګ دي 
داس  استداللونه او السوندونه وړاندې كوي، چ  عادي ليكوال ي  د ځواب هام ناه 

اي  او منط  هام، چا  د منطا  دي، دوى د پپه  پبې د پهيل لپاره داليا هم و 
ځوابول ي  پورا پياوړى منط  ظواړي او دا هغه ماال شوىن دى، چ  كاره كتاونىك 

كه ساده ي  ووايم ژبن  اېډېټر هام پهاواين رصااحتونه او بالظتوناه لوسات  وي او  او
 هم د نويو منطقونو پر پوړيو ي  پوړۍ اېښ  وي او ښه په درز ك  پرې روال وي. 

په رښتين  م نا ژبن  اېډېټر وي هغه بيا د دې پياال ناه سااب، هغه خوك چ  
چ  ليكوال خوك او يا خنګه سړى دى. البته زماين واټن به په پا  ك  نييس، پو د 

نو كه د اقتباس  ،نامه پيال ي  رېر نه ساب او كه د نوي عرص پر اساس ي  عياروي
دى، بس جوړوي او كره  پبه نه وي بيا دې پس  هم نه ررځ ، چ  د كو  عرص نرث

كوي ي ، ځكه يو ش ،ر ليكوال ال تر اوسه په دې رروهه دي، چا  پهاواين ليكاوال 
ستونزې لري او دا ستونزې بايد له نويو ظوښاتنو رسه سا   او لارې يش، پاو  ځین 

كه په دقيقه توره ورته ځرينه ويش رېرې داس  پبې په كا  شاته، چا  باياد ناوى 
 ره ي  بنسټ اېښ  دى. ويش او نويو لپا رېكار پ

په دې ك  ش  نه شته چ  پښتو ژبه له رېر پهوا ځپاا شاوې، پاه بسانده توراه 
چا   د.ه ادا الماا  او ورته كار ناه دى شاوى او ناه ورتاه د حكومتوناو پاا  اوښات 

پهواين پښتو متول او اوسن  پښتو متول يا پهوانۍ پښاتو او اوسانۍ پښاتو ژباه رسه 
م د ترشيح  ررامر د بنسټونو له مه  هر خه په اوړول او پو بيا ه ،رېر توپري نه لري

بدلول ك  دي او ژبه بايد د وپت لاه ظوښاتنو رسه سا ه براباره يش، نوياو ژانروناو او 
 صنظونو ته په پپا ملن ك  ځاى وركړي او د نويو پبو د رانغاړلو زظم ولري. 

مرظه دا مااال د په ژبن  اېډېټ ك  بهه ما ه پبه د رړدود يا لاج  ده، له بده 
پښتو ژب  م يار د يو ش ،ر لاجو له پوا تر ر ار الندې دى، خاانګوال او ناخاانګوال 
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پاه داسا   ،رسه ښك،ا دي او هڅه كوي، چ  پپهه پبه د كاڼ  كرښاه زبااد كاړي
پاو بياا هام روتاه پپهرسايو او  ،حال ك  چ  آرونو دا ټول  پبې جاوت  كاړې دي

د داسا  پابو را كاابو كاول پاورا پاوره واك و  موجوده حاالتو ته نياول ك،اوي، چا 
ناه سااب او ناه دا ركار چنادان  ځواك ظواړي، نو ژبن  اېډېټ بيا د دې پبو پيال 

كوي، چ  يو ليكوال د كوم  لاج  پهيوىن دى، ځكاه ليكاوال چا  خاه پنواوي د 
بهك  د ټولن  او برشيت د ښ،رازۍ لپاره يا  پنواوي او دا  ،ځال لپاره ي  نه پنووي

،رازي د ليكوال قرباين او رياضت ظاواړي، چا  لاه ځاناه شا ع جاوړه كاړي پپهاه ښ
 پو نورو ته روښناي  ورسوي. ،وسوځ 
البته په هر منت ك  دې پبې ته پا  كول په كار دي، چا  د ليا  او ويناا ژباه  

م نا يا  دا پو  ،رسه جو  توپري لري او يو ځاى كول ي  په ه،ډ اساس شون  نه ده
ك  كهيوال تركيبونه او ب،هګ  له پاماه وظورځاول يش، ځكاه ياو نارث ياا چ  روا نه ده

منت ته چ  خومره پوند او هرن كهيوالاه ژباه او ب،هګا  وركاوي هاومره يا  تكهظا  او 
رس   ژباه ناه يش وركاوالى او د كهياوايل تركيبوناو بهاه ښا،ګڼه دا هام ده، چا  پاه 

   يو اصا هم دى. پوهاوي ك  پورا رېره مرسته كوي چ  دا په پپهه د خ،ړن
ر يا عرص ځانته ژبن  قواعد او م يارونه لري، چا  رېار ،كه پبه يو خه ساده كړو هر پ

ځهه د ادب د تاريخ ليكوال د ه دظو ژبنيو، سيايس، اقتصادي او... توپريونو په پاا  كا  
 هه مطرح كوي او ه دظه جاالوايل د ادب تااريخئنو د ب،هوايل مسو نيولو رسه د دورو او پړاو 
ر لاه ژبا  ،نو ځكه وايو چ  د هرې دورې ژبه د به  دورې يا پ ،ليكوال پر پرېكړو اړ بايس
ځكه كه چ،ارې ماوږ د ياوې او ياا  ،پو پوه،دل ي  شوين دي ،رسه پورا رور  توپري لري

دوو پهوانيو اديب دورو نرث ورورو او پرې پوه نه شو، نو ههته لاه باا ژبنا  ياا پښاوييز كاړاو 
هه ده، په دې م نا ياو شا ،ر ژبپوهاال پاه ئهغه د نوې ژب  او رړدود مس ،وو اوامهرسه مه

ناو هغاه بياا د  ،دې رروهه دي كه چ،رې په يوې ژب  كه پنوه خهوېښت سهنه راړدود وي
پپهواكه يا جال ژباه ده، پاو ياو شا ،ر بياا دظاه ساهنه پنواه یوه بهك   ،يوې ژب  لاجه نه
ل كاه خهوېښات وي او ياا شاپ،ته پاو لاه بهك  پنوه شپ،ته رڼ ، په هر حا ،خهوېښت نه

نو ځكه ټينګاار كاوو چا  د ادب تااريخ پاه دورو كا  پاه  ،،ووامهداس  ستونزې رسه مه
نارث رسه دوماره لاه بها  دورې  باید ددظو نزاكتونو پوه،دل په كار دي او د يوې دورې نرث 

 وړي.  رېر توپري ونه لري، چ  لوستونىك ي  په ژبه پوه نه يش او متنپوه ته ي  ور
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 پایله
ژبپوهاال وايا  د ژبا  اره پ،ژندناه دا ده چا  ژباه پاه  د پایه  په توره ویال. شاو

واق ياات كاا  يااوه ټااولنيزه، اكتسااايب او ثقااارت  پديااده ده، نااه عضااوي، رطااري او 
     (۸)يبي  .

بهكا  لاه كکلاه ركاه  ،عضوي ځكه نه ده چا  ياوازې د ظوښا  ياوه ټوټاه ناه ده
ښكارنده ده او رطري او يبي   ځكاه ناه ده، چا  د انساال د ناورو ظاړو پاه خ،ار پاه 

 باار راووځا يا  يبي   توره رزييك وده نه كوي او نه دومره ظټ،وي، چ  له پول  
پاو اكتساايب ځكاه ده، چا  زده ك،اوي او ها،ډ  او یو رزیا  ع ا پرې تررسه کړي،
كړي، چ  له پيدايښت رسه سم يا  عاريب، انګريازي  داس  پښتول به خوك پيدا نه

دا وپات او حااال  دي،  ،او يا يو ش ،ر نورې ژب  زده وي او پرې پابې وكاړاى يش
ناو ځكاه كساب  ده چا  كساب،وي، پاو ما اه  ،ژب  هم زده كاوي ېچ  په موږ نور 

پاابه پااه كاا  پوه،اادل دي، ي ناا  يااوه ژبااه چاا  خااومره ساااده او د پوه،اادا وړ وي 
ناو ها،ډ  ،پهكو ته د منښت  وړ وي او په  پرې په اساانه پوه،ادالى يش هکظومره

ليكوال اړ نه دى چا  د ولاس سااده او رواناه ژباه د م ياار پاه ناماه دوماره ساهته او 
ځكه  ،ته مهه كړي وپه پار سيندون لوستونزمنه كړي، چ  آل ليكوال ي  هم د پوه،د 
ال د پاوه  خررندوناه ناه كاوي؛ د ستونزمنو او سهتو الظاو كارول نه ياوازې د ليكاو 

بهك  د نوموړي ليكوالۍ ته زياال رساوي او لوساتونيك هڅاه ناه كاوي، چا  آثاار ياا 
 ليكن  ي  مطال ه كړي. 

هه د رنا  اېاډېټ پابه ده. خ،اړونيك ئپه ژبن  اېډېټ ك  يوه بهاه كاوچنۍ مسا
واي  د رنا  اېاډېټ دناده جوړښاتونه وي، ي نا  ياوه ليكناه پاه اااهري توراه اورل 

وي، چ  كو  رسلي  او كومه موضوع په كو  ځاى كا  ځااى پار ځااى يش. كهاه ك،
 -چ  يوه ليكنه پر جاوليز جوړښات سا بال يش؛ ناو با  لاه شاكه ليكناه پار پاوهنيز
خ،ړنيز ارزښت رسب،ره ښكالييز ارزښت هم پيدا كوي او د كره كتونكو له چړې تار ياو 

كا  د   پاه لاومړي رسځايه پالىص موم ، ځكه كهه چ  كره كتاونىك او لوساتونىك
پوښا  يا  يش هڅاه كاوي چا  د پوښا   ،ليكن  ياا كتااب پااڼ  واړوي را واړوي

ځايونه ي  ولاويل او خاه تارې زده كاړي. رېار ځهاه داسا  هام ك،اوي، چا  ځينا  
لوستونيك د كتاب لومړين مهونه وروري او يا ي  جوليز جوړښت ته پاا  وكاړي چا  
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هه ي  نه مطال ه كوي، پو كه چ،ارې شاكيل نو لرې ي  كړي او له هکظه پي ،رډور وي
نو بيا پرې پيس  هام وركاوي  ،جوړښت ي  سم وي او پوه يش، چ  خه ستونزه نه لري

او لويل ي  هم او كه ورته وپت ونه لري، نو لو تر لوه د لوستهو په نيت ي  له ځاال رسه 
  پوندي كوي، چ  په حقيقت ك  دا ټول د رن  جوړښت بركت دى.

په رن  جوړښت ك  هم د نورو برپو پاه خ،ار ځينا  پابې   ا رسالد يو كتاب ي
 اړين  وي، چ  په الندې رول دي: 

  د امالي  ت،روتنو س ول، كه خه هام دا برپاه رېاره د ژبنا  اېاډېټ پاورې اړه
 پو د جول  له مه  لوو رېر پر جوليز جوړښت پورې هم اړه لري.  ،لري

 .د لي  نښو په س ه او دقيقه توره مراعتول او له رسه ي  بيا بيا كتا 
 ي ن  ښاي  ليكوال رېارې داسا   ،پورې ورې اصطالحګان  او رړن  جوړول

رړن  كارول  وي، چ  تر دې وړاندې يا نه وي كارول شاوې او ياا هام كاارول شاوې 
د منوپاانګ  لاه  نو رن  اېډېټر دا هر خه هام د جاول  او هام ،وي؛ پو س   نه وي
 مه  جوړوي.  

  . لنډيزونه، د رشحو س، بولونه، اواز پ،ژندن ، روني ونه، اب،څ ، لي  نښ 
 .د ملنهيكونو اورول 
  .د اپوهيكونو س ول او اورول 
 .د ارجاعاتو بياكتنه 
  چ تو كول.  واروند د ارقامو او ش ،رو كارونه او 
  نو رشح  او چ تو كول. د انوورونو، نق و، شكهونو او جدولو 
  .د رورمولونو اورول 
  .د واټونونو ټاكا او د رسليكونو رلبندي كول 
  .د الرښود او نورو رارستونو چ تو كول 
  .د وي  پانګ  چ تو كول او اورول 
  .د مهونو د ش ،رو او التينو اعدادو اورول 
  .د پښتۍ اورول او س ول 

چا  د اوس لپااره  ته ورته پورا رېرې پبې راځ په رن  جوړښت ك  دا او دې 
، نو په ټوله ک  ویال. شو چا  اېاډېټ او اېاډېټر دا زموږ د موضوع ملن ه دومره ده
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او دې ته ورته ځانګړن  او رټ  لري چ  د اوس لپاره پر ه دظو پبو بسانده ک،اوي 
 ول او رظول لپاره ي  اړین بولو. او د یو اثر د س 
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Abstract 

Literary fiction is important part of Pashto literature, 
and it has various genres. However these genres came 
from other languages into Pashto, but over time it has 
gained special place in Pashto literature. 

With the passage of time it has not only developed, 
but also embraced variety of influences. Which one of 
them is dialectic influence. In this article has been 
researched on how dialectic changes influence Pashto 
literary fiction? and whether if we can use dialectic 
words in Pashto literary fiction or not?   

 لنډیز

داستاين ادبیا  په ټوله ک  د پښتو  ادبیاتو درنه او ظوښنه برپه ده چ  ب،الب،ا 
چوکاټونه لري. دظه رولونه که خه هم زیاتره ی  له نورو ژبو خهه راظايل دي، پاو پاه 
پښتو ادب ک  ی  ځانګړ. ځا. پپا کړ. د. او  تر دې حده عاا  شاو. چا  کاه 

نو کومه ت،روتناه باه ماو  ناه وي کاړې. د ووایو پرته له دې پښتو ادبیا  نی ګړي دي، 
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پښتو ژب  داستاين ادب یا دظو رولونو هم د وپت په ت،رېدو رسه ناه یاواځ  دا چا  
پرمهتګ ی  کړ.، بها  رول رول اظ،زې ی  هم منه  دي. چا  لاه هغاو خهاه یاو 
ی  هم لاجوي اظ،ز د. چ  په دې مقاله ک  پرې پوره خ،ړناه شاوې ده او دا جوتاه 

اجو او لاجوي وییونو کارون  د داستاين ادبیاتو پر کومو اړپونو اظ،زې شوې چ  د ل
ښنديل دي؟ په داستاين ادب ک  لاجوي لغتونه وکاروو که نه؟ او که است کل هام 
يش نو خه رول دې وکاروو؟ او بهه دا چ  د دظاو اظ،ازو او اسات کل مثبتا  پاواوې 

 شوي دي.رېرې دي او که منظ  چ  په دې مقاله ک  پرې پبې 

 رسیزه
له رېرې پهوا زمان  خهه داستانونه ویا او اورېدل ک،وي، بس تاوپري یا  دوماره 
د. چ  په هر پ،ر یا پړاو ک  ی  ځال ته جال جال شاهونه ظوره کاړي دي. پهاوا کاه 
یو داستال و، نن داستاين ادبیاا  یاوه لویاه برپاه ده چا  ب،الب،اا ژانروناه پاه کا  

تاين ادبیا  له اديب نړۍ خهه یوه نه جال ک،ادونا  شاما دي او اوس دا د.، داس
او په زړه پوړې برپه ده. دا برپه له ه،ډ رول اظ،ز خهه پوندي پات  نه ده، دا اظ،از 
به کهه رټور او کهاه هام با  پوناده ثابات شاو. وي. لاه دظاو اظ،زوناو خهاه یاو هام 

حاي ک،اوي لاجوي اظ،ز یا د لاجوي وییونو د است کل خرنګوالی د.، دلتاه پارې ب
چ  د پښتو داستاين ادبیا  خومره ترې اظ،زمن شوي دي، یا تر کومه بریده په دظه 

 برپه ک  لاجوي وییونه کارول ک،وي؟   
لاه مها  مو چ  وویا داستاين ادبیا  د هرې ژب  د تههیقا  برپا  روښاانه 
او په زړه پورې برپه ده او په پښتو ژبه ک  د لاجو رېروالای د دې سابد شاو. چا  
پر داستاين ادبیاتو هم پپا اظ،ز ولري. دظه اظ،زې کهاه رټاورې او کهاه هام د عاامو 
 لوستوناو لپاره د پوهاوي په برپه ک  ستونزې پ،ښوي یا ی  پ،ښ  کړې دي.

د لاجاو  پر لیادود یا لیانۍ برپاه بانادې ژبو د ځینوهره ژبه رېرې لاج  لري، 
وي او دا چا   کاړ. اظ،از کام یا اظ،ز زیا  وي، پو پرځينو هغو یا ها،ډ ناه وي یاا 

او داساتاين برپاه یا   پښتو ژبه له هغو ژبو خهه یوه ده چ  د لاجو ش ،ر ی  زیا 
نه ده؛ نو پر ه دې اساس م  دظاه موضاوع ظاوره ورڼهاه  پات  پوندي تر اظ،زې هم

است کل او  لاجوي که     اندازېکوم تر ک  داستاين ادبیاتو هچ  د پښتو ژب  پ
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ادبیااتو   داساتاين است کله خه ته واي ؟ لاجه خه م نا لري؟ دظه ؟ ژبلیدل ک،وي
 که تاوال؟ او ته رټه رسوي

 د څېړنې اهمیت او مربمیت
د دې خ،ړن  اه یت او مبمیات پاه دې کا  د. چا  داساتاين ادب د ادبیااتو 
ما ه برپه ده او په پښتو  ژبه ک  دا برپه موجوده او ورځ تر به  د پرمهتګ په حال 

ده. دا چ  پښتو ژبه پورا رېرې لاج  لري نو دا صند ی  له اظ،زې با  برپا  ک  
نه د. پات  شو. او اړتیاا وه چا  دا اظ،از یاا پاه دظاه صاند کا  د لاجاوي وییوناو 
است کل  وخ،ړل يش چ  تر دې وروسته باه پاه دې برپاه کا  ناورو خ،ړناو تاه الره 

 هواره کړي.

 د څېړنې موخې
په داستاين ادبیاتو ک  د لاجاوي که او د کاارولو  د دې خ،ړن  موپ  او اهدا 

خ،ړل او دا په راره کول دي چ  دظه کارونه مثبتاه ده کاه منظا ؟ او کاه خاوک پاه 
داستاين ادبیاتو ک  لاجه یا د یوې ځانګړې سی   لغتونه کاروي هام، ناو خاه رول 

 ی  وکاروي، خ،ړل شوي دي.
 د څېړنې پوښتنې

   ځواب شوې دي:په دې خ،ړنه ک  دا الندې پوښتن
 ا داستاين ادبیا  خه ته واي ؟۱
 ا لاجه او ژبه خه توپري رسه لري؟۲
 ا زموږ پر داستاين ادبیاتو د لاجو اظ،ز شته که نه؟۳
 ا ځین  لیاواالل په داستاين ادبیاتو ک  ول  لاجوي وییونه کاروي؟۴

 د څېړنې میتود
ا پاه صاور  کا  لاه تحهایيل او ه دارنګاه د اړتیا -په دې خ،ړنه ک  له ترشیح 

 انتقادي میتود خهه هم کار اپیستا شو. د..
 منتاصيل 
دا چ  اول د ژب  بیا ی  د لیانۍ برپ  بحي رامن  ته ک،وي، نو دلتاه هام لاومړ.  

پر ژبه خه نا خه ظوېوو: انسال ټولنیز موجود د. او له هکظه پيهاه یا  ټاولنیز ژوناد کاړ. 
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اساس ورو ورو ظوونه او بیا ژبه پس  پيدا شاوې ده. د.، ه دې ټولنیز ژوند او ظوښتنو پر 
))کاندید اکارمیسین پوهاند مح د رحیم الاا  د )روشی جدید در تحقیا  دساتور زباال 

مخ ک  د ژب  له ټولو ت ریظونو خهه یو جامع ت رید داس  کښاهی د.:  ۱۲در.( اثر په 
چا  د ټاولن  وراړي  ))ژبه د ظویزو س بولونو داس  یو اکتسايب او میثاق  سیساتم د.،

 مخ( ۲۲۷: ۱) ي  له یو با رسه د مظاه   لپاره کاروي.((
نو ژبه د اراا  او تظایم تار ټولاو اساايس وسایهه او د برشا ارزښات نه اپا اع ده چا  
پپا ځانګړ. جوړښت  نتا  لري، ه دا ژبه ده چ  نورو ته پپا رار پارې ل،اودوو او پاه 

ګه ب،الب،ا دالیا لري چا  پاه یاوه ژباه کا  مرسته ی  پپه  ظوښتن  خررندوو. ه دارن
لاج  رامن  ته ک،وي. مها  تر دې چ  دا دالیا وخ،ړو، په لاجاه باه رسه پاوه شاو: )) 
لاجه عريب که ه ده. په لغت ک  د ژب  د پبو کولو او د تهظ  يرز او د یوې سای   پاه 

 مخ(  ۱:۲۵۶)  (پاصو يرزونو او اندازونو رسه د یوې ژب  د که و تهظ  کولو ته واي .(
ویهی شو چ  لاجه د یوې ژب  د وینګ ب،الب،هو بڼو ته وايا ، ی نا  د یاوې ژبا   
ویونا  په پپا من  ک  په مهتهظو بڼو رسه رړېاوي، ه ادا مهتهظا  بڼا  لاجاه یاا 
لاج  بها ک،وي. دا چ  یوه پدیده رامن  ته ک،وي، رېر دلیهونه لاري، ناو پاه پښاتو 

ته شوي دي، یو سا  الماا یا  جغراریاوي موق یات ژبه ک  هم رېرې لاج  رامن  
د.، پښتانه په جغراریوي لحااو پاه لارو ناودې سای و کا  م، ات دي، پار ه ادې 
اساس پښتو ژبه ب،الب،ه  بڼ  او رړدودنه لري. د )رړدودپاوهن ( پاه کتااب کا  پاه 
دې اړه داس  لیاا شوي دي: ))لاج  پر جغراریاي  ماحول رسب،ره په ټولنه ک  د 

ب  د ویوناو له ټولنیز او اقتصادي دري  رسه هم بدلول موم .. د ژبا  پوهاال یوې ژ 
په دې عقیده دي چ  د ژب  لاجه هغه وپات مان  تاه راځا  چا  ویاونا  یا  لاه 
پپا اصيل او يبی   ټاټويب خهه د ب،الب،هو ټولنیزو، اقتصادي، سایايس او نتاام  

ورو ژبو په راونډ کا  واقاع يش او عوامهو له امهه نورو سی و ته ول،ودېوي او هورې د ن
 مخ(۹:۳۸د نورو ژبو او ثقارت تر اظ،زې الندې رايش.(( )

نااو دا پاابه جوتااه شااوه چاا  د مهتهظااو دالیهااو لااه امهااه لاااه: ټااولنیز، اقتصااادي، 
سیايس، نتام  او داس  نورو له امهه پښتانه هم په ب،الب،هو سای و کا  م، ات شاوي 

په پښتو ژبه ک  رېر رړدودنه من  ته راظايل دي چا  دي او د جغراریاي  واټن له امهه 
زما په اند س  الما به ی  هم ه دا وي، پو پر جغراریااي  محایي رسب،اره ځينا  ناور 
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عواما لاه موررو رونی یا  بدلول چ  پاه دې بادلول کا  رونی وناه یاو پار باا اوړي، 
  د ژباو پاه لغوي تغییرا  چ  د ژب  په داپيل چاپیریال ک  یاو شا ،ر لغاوي تغییارا

 مهونه( ۴۷ا ۹:۴۴مهتهظو لاجو ک  د مهتهظو عوامهو له کبهه من  ته راځ .(( )
تر ژب  وروسته د ژب  د لیانۍ برپا  بحاي پيه،اوي، پاو دلتاه یاواځ  د پښاتو 
ژب  پر داستاين برپه ظوېوو. خ،ړنپوه دوکتور سید مح  الدین هاش   پاه دې بااب 

ود د.، چا  ټاول ادبیاا  یاا اديب آثاار پاه لیا : ))زموږ په ررهنګ  عن نه ک  دا د
لومړ. رس ک  د بڼ  له مه  په دوو س و برپو ویيش، چ  یوې ته ی  ))شا ر(( او 

 مخ(۳۹: ۱۰نتم او به  ته ))نرث(( واي .(( )
دلته له ش ري برپ  رسه کار نه لرو. پو د وېش لاه پهاوه نرثوناه هام پاه دوه رولاه دي، 

رثي برپاه پاه رېار لناډ رول درپ،ژناو. ))اساايس او ساده او هارني. چا  یاواځ  هارني نا
بنسټیزه ځانګړنه چ  اديب او ساده نرثونه رسه بیهوي هغه هرنیت یا اديب او هارني ارزښات 
د.، د اديب نرث د لیاوال احساس، ذوق او متایال  د مطهد او واق یت بیاانولو لاه پااره پاه 

پپا اثر ک  د هرني نارث دا النادې ک  اسايس رول لري... د نرثي ادب ژانرونه لیاوال په 
 مخ( ۱۰:۴۰رولونه یا ژانرونه راپ،ژين: لنډه کیسه، ناول، ررامه، رومال...(( )

د داستاين ادبیاتو دا پورتن  ژانرونه )ناول، لنډه کیسه، ررامه، رومال داس  نور( 
له لاجوي تاثیره ب  اظ،زې پات  نه دي، ځاه لیانۍ او رړنۍ برپا  لاه یاو باا رسه 
نه شه،دونا  اړیا  لري،  ه دا رړنۍ برپه ده چ  په لیانۍ برپه ک  ی  اظ،ازې 

لاجه، په ژبه ک  د لاجو د رامن  ته ک،ادو  جوت  او خررندې دي. نو دا چ  پر ژبه،
پر عوامهو او داستاين ادبیاتو خه نا خه رسه وپوه،دو. اوس دا پوښاتنه را پيادا ک،اوي 
چ  ول  رېر. کسال لاجوي که   یا په ټوله ک  پاه داساتاين ادبیااتو کا  لاجاه 

رېر. کسال پاه یاوه ژباه کاروي؟ د دظ  پوښتن  په ځواب ک  باید وویا يش چ : 
او وايا  چا  د ژبا  لغاوي پانګاه  کا  د رڼاو لاجاو موجودیات د ژبا  ښااال باويل

پو بیا هم وینو چ  د لاجو رېروالی په م یاري لیادود کا  رڼا  ساتونزې  ،بډایوي
د لاجو ش ،ر زیا  د.، زماوږ پاه لیاناۍ  پښتو ژبه ک  په ته کوي. نو دا چ  رامن 

پاه شا وري توراه پپهاه  للیااواال ځینا   .پپه  اظ،ازې لاريل دي هم برپه ک  ی 
بها   ا چا  دلاجه یا د لاج  لغتونه کاروي او ځین  ی  په ظیار شا وري توراه یاا د

لغات ورتاه م هاو  ناه وي، د پپها  لاجا  لغتوناه او که ا  یا د م یاري ژب   لاج 
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 په ټوله کا کاروي،  یا وییونه پپه  لاج  لغتونه د چ  ليكوااللزیاتره  است کلوي.
 :ه راوړيورت ونهدوه دلیه
 ماو یو دا چ  د لاجوي که و کارونه د دو. د پوندیتوب سابد ک،اوي، ځااه -۱

پپهو لیانو ک  رېر لغتونه او اصطالحا   په الين لیاوالررېر اورېديل هم دي چ  
 پوندي کړي دي.

، یاا با دا چ  د لاجوي که و کارونه د داستاين ادبیاتو د ښاال سبد ک،اوي -۲
 ما ی  رڼ .د داستاين ادب د ښاال ال 

د ځینو لیاواالنو د آثارو یوه برجسته ځانګړنه د وليس او لاجوي که و کاروناه ده، 
پو که چ،رې هر لیاوال د یوې م هص  سی   او قو  که ا  کااروي، هغاه کاه پاه 
هر دلیا وي، نو آیا پپا پیغا  او پبې به د هرې سی   لوستوناو ته په س ه توراه 

چ  ځواب به مو منظ  وي. ځاه هره سی ه او هر قو  پپه  ځاانګړې  ورسوي؟ يب اً 
که   او لغتونه لري چ  د هرې سی   پهک نه پرې پوه،وي. مثال د. چا : ))دا 
ظوڼاشا  د یوه پوار ژواک  واړه ماشو  وې چ  د تروږمۍ د شپو یاوه ت،ار ماپوسانت پاه 

ا  خهاه د یاوې وچا  ساړې توره دربیهه ک  له یهه کپڼۍ اپیستی و او له ترظاوين ماښا
 مخ(۳: ۸رول  په نامراده هیهه د جګ  ماڼۍ په لو. تړيل وره  پورې زنګ،دئ.(()

د پورتنۍ ب،هګ  په ټول منت ک  د لاج  است کل له ورایه خررندېوي او ښاي  
د هرې سی   لوستونای د لوستو پر ماال له ساهتۍ رسه مهاامخ يش، ناو دا چا  

ي او هاار لیاااوال ظااواړي چاا  ولوسااتا يش، نااو لیاااوال لوسااتوناو تااه لیاااا کااو 
لوستونا  چ  د لیاوال په داستال، کیسه یا ناول ک  پر لغتوناو پاوه ناه يش، هغاه 
 بیا نه لويل او چ  کهه لوستا ک،وي نه، نو لیاا به ی  خومره اظ،زمن او رټور وي؟   

وساتونا  که موږ هار خاه ترشایح کاوو، د ل په داستاين ادبیاتو ک  ترشیح نه ځای،وي،
زړه تنګ،وي، داس  به بیا د یو داستاين ژانر او د یوه راپور رېار تاوپیر ناه وي، ناو لیااوال پاه 

او لوستونا  له داستاين ادب لیااوال خهاه  باید هر خه راباندې ووین  داستاين ادب ک 
ه دا مته لري چ  د تصویرونو او انوورونو په ژباه ورتاه وظوېاوي. نصایر اح اد اح ادي پاه 

کیسه ولیاو( کتاب ک  لیا : ))په ناول یا هام لناډه کیساه کا  د ناورو اړپوناو تار  )راځئ
خنګ تصویر رېر رضور د.، په ج هو بایاد دوماره زور وي چا  د لوساتونا  پاه ذهان کا  

 مخ( ۵۴: ۴حرکت پيدا کړي، هر خه ژوندي يش او د س رو مه  ته ی  ودروي.(( )
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جاوي که او پاه راوړلاو او اسات کل رسه د نو ځین  لیاوال په داستاين ژانر ک  د لا 
 ښاي  ځین  سای ه ییازې او لاجاوي که ا ر ه دې اساس پتصویر جوړولو هڅه کوي، 

بایاد پاه  پو په بهه لیانه ک  دا کار پهک د لیاوال په مسهایتوب شا نوي ي،وکارو  هم
داساتاين ادبیااتو . رېر ځهه په نورو برپو او عهومو ک  له لاجوي که و او ژب  کار وانه پهو

 ک  لاجوي که   ژبه تصویري کوي او یو ب،ا پوند او رنګ ورکوي.
 یا پوښ کړي او ناولونه شاید پهاو په دې پوښ کړي وي رېرو لیاوالو کیس د 

. د ی  کاارويل او اصطالحا  چ  ژبه ی  عامیانه ده، د هرې سی   او لاج  که  
پاه اړه چا  پاه پښاتو داساتاين ادب  ب،هګ  په توره زرین انوور د نور مح د تره کا 

ک  ځانګړ. مقا  لري، لیا : )) کومه بهه پبه چ  د نور مح د تره ک  پاه نااولونو 
ک  په ځانګړې توره د ظور وړ ده، هغه دا ده چ  دظه ناولونه په حقیقت ک  د پښتو 

 (۲متهونو، اصطالحاتو، محاورو او د کهیو د نوه لغتونو ظوره زېرمه ده.(( )
دا س ه پبه ده چ  پهک پپاا ناوه لغتوناه پوښاوي، د دې ترخناګ د ساوچه 
که و د پوندیتوب الما هم ک،وي، پاو دلتاه بیاا هکظاه پابه مطارح ده چا  دا د 
کهیو نوه لغتونه به هر لوستونا  ته د پوه،دا وړ وي که نه؟ نو دا جوته پبه ده چا  

کاه پاه لاجاوي که او کا  ي او عا  لوستونا  د کهیو په رېرو ناوه لغتوناو ناه پاوه،و
به محادود  پورېسی   پهاو  د یوې ځانګړېپه لیاوال او  نو یواځ  به ارراط ويش،

، پو د هر لوستونا  رس به پرې نه پالصا،وي او ه ادا د پرې پوه،وي ، دو. بهيش
 دې سبد هم ک،وي چ  داس  داستاين آثار لو ولوستا يش.

راځائ کیساه ) ادي پاه پپاا کتااب )نصایر اح اد اح ه دې موضوع په اړه لیاوال
 -۷زما د لنډو کیسو لومړۍ ټولګه )ساړه سایهۍ( ناوم،وي دا کتااب )):  ( ک  لیا(ولیاو
کاله مها  چاپ شو، ځینو ولوست رایاده ی  کړه چ  کیس  دې بدې ناه دي هاد   ۸

 لري، تصویرونه ی  هم په زړه پورې دي پو په ځینو ټاو ی  نه دي پوه،ديل.
پبه زړه ته نه لوېده، په ژبه ک  م  کو  م ااا ناه لیاد، هاره هغه وپت م  دا 

کرښه هره که ه واضح راته ښاارېده، پو وروسته م  پا  شو چ  په حقاه ول، ماا پاه 
کیسو ک  ځینا  داسا  کهاک  راپیسات  وو چا  یاوازې زه او د ظازين د قاره بااغ 

زړه پاورې  ناو ښااي  ماوږ رېاره پاه، ماخ( ۴:۳۹(( ) ځین  اوس،دونا  پرې پوه،دل.
که د بیال او لیاهو يرز مو د عامه پوهااوي وړ ناه وي، موضاوع  پو پيدا کړو،موضوع 
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ځاه د داساتاين ادبیااتو ژباه به مو ه،څوک پوښه نه کړي او نه به چاته په زړه پورې وي. 
، رېره ما ه ده، پاار ده چ  د هرني یا داستاين ادبیاتو لیااوال پاه ژباه رېار ظاور وکاړي

ه دې ته ورتاه موضاوع احساال الهاه درماا  .پ،چه  ژبه او وییونه ونه کارويستونزمنه او 
داس  کاږي: ))د وليس ژب  او لاجو ب،هرته است کل یوه ساتونزه هام پ،ښاوي، ساتونزه 
دا ده، چ  کهه کهه لاجوي توپريونه دوماره باارز وي، چا  د ناورو سای و لوساتونا  یا  

ده، چا  پاه ورځناۍ ژباه کا  موجاود  حسن او م نی نه يش درک کاوال.؛ بهاه پابه دا
مجازي ت بیرونه هم د وپت پاه ت،رېادو رسه بادلول ماوم  او پاه دې توراه م اان نننا  

 مخ(۳۹۹: ۷لاجوي ت بیرونه د راتهونایو نسهونو لپاره په م کوو بدل يش.(( )
لاجوي وییونه م ان زموږ داساتاين ژانروناه پونادور او ښاايل کاړي، پاو دا باه 

 هصو سی و لوستونایو له پاره پوندور وي، نه د ټولاو لوساتوناو او یواځ  د ځینو م
پاه  راتهونایو نسهونو له پاره. نو د عا  را   ژب  کارونه رېره اړینه ده. د دې ترخنګ

کاه پاه کیساه،  ، ويشهام  داستاين ادبیاتو ک  باید د کرکټروناو او راوي ژبا  تاوپیر
د هغا   پاه ریاالورونو کا   اه وي بایادناول، رومال یا هر باا نارثي ژانار کا  سای ه ما

، ههتاه ښااي  دا وضااحت شاو. ناه وي چا  کرکټار د کاوم  سی   لاجه وکاارول يش
 لاه:وي،  د کوم  سی   به چ  کرکټر خررندېويله مااملو  تهموږ  سی   د.، پو

 ماشو  ته ی  وویا: کو  ځا. نه راظهی ی ؟
 ا له ساول نه رامل ج 
 ا د کو  ځا. ی ؟
 پو د ارغانستال پو پیدایش م  دلته شو. د.ا اصا ک  

 ا ارغانستال ته ځ ؟
 ا نه ج 
 ا ول ؟

 ا الته ک  جګړه دي.
 له پورتنۍ ماامل  پوه،وو چ  دا ماشو  په پ،ښور ک  اوس،وي.

 یا هم دا ماامله:
 ا خنګه سی ه دې پوشه شوه؟
 ا هو وال، سیبانو ی  رېر پوند راکو
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 ا ررم  نه ده؟
 ا یه!

 مخ( ۴۷: ۴)   پوه،وو چ  کرکټر د کندهار د سی   د..له دې ماامل
که چ،رې زموږ کرکټر د کوم  ځانګړې یاا کهیاوال  سای   وي او هغاه تاه م یااري ژباه 
ورکوو، نو دلته د داستاين ژانرونو پوند له منوه ځ ، ماوږ کاولی شاو چا  کرکټار پاه پپهاه 

لوګ د. چا : ))اساتاده! ځانګړې لاجه وظووو، د سور رنګ تر رسلیک الندې کیس  یو ریا
 مخ(۱۱:۱۳اظه دې نه دي اورېديل چ  ایطیاد د ژوند رسمایه ده.(( )

د ه دې کیس  یو با ریالوګ هام راوړو: ))ظوصاه ا  ال د. د.، کاه اوس ورناه 
 مخ(۱۲: ۱۱سړک ک  د تراریا  نښو پوښتنه وک ، یوه بم جواب نه ک .(( )

په پورتنیو ب،هګو ک  وینو چا  پاه دواړو ماااملو کا  کرکټار پاه رېاره عاادي ژباه 
ظوېوي، که دلته کرکټر په رس   یا م یاري ژبه ظوېدلی وا.، د مااملو پوناد باه لاه 
منوه تههی وا.. موږ په ورځین  ژوند ک  له پهااو رسه د ظوېادا پار مااال م یاار تاه 

اجه رړېوو، پو د دې لپاره چا  ټاول زماوږ پاه پامهرنه نه کوو، بها  په عادي ژبه یا ل
داستاين اثر وپوه،وي نو د راوي ژبه بایاد م یااري وي. د کاوچ  ماال نااول یاوه برپاه ده 
چ : ))په لنډ وپت ک  ی  د شاوپوا کهیو له اوس،دوناو رسه هم وپ،ژندل. رېار یاارال ا 

یاو زوړ او لاه کااره دوستال ی  پيدا کړل. بهه ورځ ی  په نژدې کهیو کا  لاه یاو چاا خهاه 
 مهونه( ۱۴ا ۱۳: ۵لوېدلی سایاا په درې شهه روپو واپیست او کاله ته ی  راوړ.(( )

په پورته ب،هګه ک  وینو چا  راوي راتاه ظوېاوي او د )کاور( پار ځاا. یا  )کالاه( 
که ه کارول  ده، که دلته م یار په نتر ک  ونیسو نو د )کور( که ه باید ولیااا يش، 

یا  د کاو  کرکټار لاه پاول  لیاها  وا. بیاا کاه د )کالاه( که اه  پو که ه دا که ه
 کاروي هم، لیاوال به له اصولو رسه سم کار کړ. وي. 

اوس،دونای بایاد د   په ریالورونو ک  د هرې سی نصیر اح د اح دي لیا : ))
منطا   سا او د کی ربهښا تاه پوناد و  کیسا هغو. په پپهه لاجه وظاووو، دا کاار 

دا پوښتنه پیدا يش چ  رېر کهک  او اصطالحا  عا  را اه ناه پیاوړ. کوي. شاید 
پاوه،وي، پاو اديب  ناه پارې لوستونا  یوې سی   پورې اړه لري او ټول ځ دي یوا

که   او اصطالحا  ولاري، نویاو سای و  ېلیان  هغه وپت پوندورې راځ  چ  نو 
رشط یا  دا د. پو ، ته مو ورويل، نویو لاجو، تصویرونو او رواجونو رسه مو اشنا کړي
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چ  نویو نومونو، که و، اصطالحاتو ترخنګ باید په قوس ک  هغه شاهونه هم ولیااو 
 مخ(۴۷: ۴(( )چ  په هره سی ه ک  د پوه،دو وړ دي.
نااول یاو  (زرو) د د نصایر اح اد اح اديد پورتنیو پبو په تړاو مثاال راړوو چا  

 دیالوګ د.:
ناه وها ، تراوساه د لینادې ا ما رنګارناګ مرظاال وی اتيل دي، پاو چتاای ټوپو 

 مخ( ۳۹: ۳) ریټۍ )تیوه( نه ده ورته سیهه شوې.
باندې ښاي  رېر کسال ونه پاوه،وي پاو لیااوال   که  (ریټۍ) پردظه ریالوګ ک  په 

له اصولو رسه سم هغه که ه هم په قوس ک  راوړې چا  پاه ټولاو سای و کا  د پوه،ادو وړ 
ه دارنګه د یاد ناول په با ریالوګ ک  لیا : )) يوي  آموپته و، خړماونۍ )پرسالی(  ده.

 مخ( ۱۶: ۳به راظی او د لومړۍ واورې تر اورېدو مها  به ی  ځاله پرېښودله...(( )
په پورتن  ریالوګ ک  هم ښاي  هر لوستونای په )خړمونۍ( که ه ونه پاوه،وي، 

ته هغاه بڼاه هام لیاها  ده چا  پاه ټولاو  پو لیاوال له اصولو رسه سم یادې که  
سی و او لوستوناو له پاره د پوهاوي وړ ده. یا هم د مح د صدی  پرسيل پاه کاوچی 
مال ناول ک  لولو: ))چ  ورتاه کتاا باه دې باس یاو بنیاال او د پاساه یا  پارې یاوه 
ظزنیچاۍ پوساتینچه اظوسات  وه، وړیان الس ماظوراال )دسات ک ا ( یا  پاه الس  

 مخ( ۳۳: ۵جوراب  ی  له خپهیو رسه په په پښو وې.(( )کړي او پ    
په پورتن  مثال ک  که له ) ماظورال( که   رسه په قوس ک  د ) دسات ک ا ( 
که ه له اصولو رسه س ه نه وا. کارول شوې، د رېارو سای و لوساتونا  باه پارې ناه 
ویاا پوه،دا.. ځين  داس  که   هم شته چ  په ټولو سی و ک  په لو و رېر توپري 

ک،ااوي، پااو بیااا هاام پااه هااره ساای ه کاا  د پوه،اادا وړ وي، لاااه: )نجهااۍ، جیهاااۍ، 
جینۍ..( زما په اند که دا او دې ته ورته که   په هره بڼه ولیاا يش، رېر م اا ناه 
رامن  ته کوي، البته یواځ  هکظه وییونه چ  د هارې سای   لوساتونا  پارې پاوه 

: ))رس م  ه  وویا: دا جیناۍ خانګاه يش. د )پات  شه بارال د.( یوه برپه ده چ 
 مخ( ۶:۳نوم،وي، کړه وړه او ځانګړتیاوې ی  د روایت  کهیوال  پ،غه  برېښ .(( )

په پورتنۍ ب،هګه ک  د )نجهۍ( پر ځا. د )جینۍ( که ه است کل شوې ده، پاو 
د پوهاوي په برپه کا  یا  کوماه ساتونزه ناه ده پ،ښاه کاړې، ځااه د هارې سای   

 ه،دا. يش.     لوستونا  پرې پو 
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رېرې که ا  دي که   یا لیک باید د اصيل تهظ  پر اساس هم ولیاا يش، پو 
باه  راکل ، ناو د نالوسات وي تهظ  پر اساس یا ی  پاه پپهاه لاجاه ولیااولاج د که

 . لاه:راباندې ويش
 ا زه اریانه یم ا زه حیرانه یم.
 وینوم.ا زه جام  اینوم ا زه جام  
 لوب  کويا اح د لوب  که ا اح د 

 .ا ماللۍ سبک یاي  ا ماللۍ سب  واي 
 .ا لیال ته ویه چ  رورۍ پهه که ا لیال ته ووایه چ  رورۍ پهه کړي

 ا زه ښوونا  اووامل ا زه ښوونا  ووههم.
 ا اې کو  ځیه پبې ک ؟ ا له کو  ځایه پبې کوې؟
 مخ( ۵: ۳ا اه! زرو، په خه نالت )ل نت( يش دې مینه راظه  وه. )

وروست  دیالوګ ک  که خه هم د )ل نت( که ه په لاجوي بڼه لیاا شاوې ده، تار په 
خنګ ی  اصيل بڼه هم په قوس ک  وررسه لیاه  ده چ  زما په اند دلته بیاا ساتونزه ناه 

پاو دا ناورې پاورتنۍ که ا  د لاجاوي   ،پ،ښوي او نه په لیاوال د نالوست  رکل ک،وي
ه که ه ه داس  ولیااو،  هام د نالوساتو راار تهظ  پر اساس لیاا شوي دي، که موږ هر 

د لاجاوي که او  راباندې ک،وي، آل ښاي  رېر کسال ی  په م ناوو هام وناه پاوه،وي. ناو
کارونه ښاي  د هکظ  سی و پهاو ته د عايظ  او آشنایۍ حاس ورکاړي، د ناورو سای و 

       اوس،دوناو ته له ناآشنایۍ او نه پوه،دو پرته با رول حس نه يش ورکولی.   
په پا. ک  دومره وایم چ  هره لاجه د اح ا  وړ ده، پپه  ښ،ګڼ  او پاوږلنۍ 
لري، پو په لیانۍ برپه ک  ی  است کل د م یااري لیاادود مهاه نیيسا، ناو ماوږ 

هغه کسال چا  ظاواړي  هم باید هڅه وکړو چ  م یاري لایدود ولرو، چ  هم موږ او
 .یا نه شوه يش ، له ستونزو رسه مهامخ نپښتو ژبه زده کړي

 پایله
له پورتن  بحي خهه دا پایهه ترالسه ک،وي چ  د پښتو ژب  رېرې لاجا  د دې سابد 
شوي دي چ  د پښتو پر داستاين ادب هم اظ،زې ولري، موږ په ټولو داساتاين ژانروناو کا  
لاجوي وییونه موندلی شو، که یو پوا داستاين ادب ته ښااال وربهښا ، لاه بها  پاوا ټولاو 

کاا  سااتونزې هاام ایجااادوي. نااو پااه دې وپاات کاا  هاار  لوسااتوناو تااه د پوه،اادا پااه برپااه
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لوستونای د لغتونو په م ناوو پس  رس نه پوږوي، بها  لنډه الره انتهابوي او هغاه دا چا  
له لوستو ی  رره کوي، پر ه دې اساس داستاين ادب لیاوال دې عا  را اه ژباه وکااروي 

ساونو کا  هغاه بڼاه هام او که چ،رې لاجوي که   یا وییونه کاروي ناو  ترخناګ دې پاه قو 
 ولیا  چ  ټول پرې پوه،وي، یا د هرې س   لوستونا  ته د پوه،دو وړ وي.

 خذونهما  
امل اار  ة  ار ، دوه ه دوره، د ارغانستال د عهومو اکارم  د دایر رة املآریانا دای .۱

 ل کال.۱۳۹۶کابا،  :د مرکز ریاست
راري مباارزې پار کرښاو((، اساتقالل . انوور، زرین، ))پښتو داستاين ادبیا  د سیايس ا ۲

 Istaqlal.com وېبپاڼه،

ل ۱۳۹۴جالل آبااد،  :نصیر اح د، زرو، لومړ. چاپ، مومند پپرندویه ټولنه . اح دي،۳
 کال.

 :نصیر اح د، راځئ کیسه ولیاو، دوهم چااپ، مومناد پپرندویاه ټولناه . اح دي،۴
 ل کال.۱۳۹۳جالل آباد، 

ل  ۱۳۹۶م چااپ، رسوش کتاابپهورنوی، صدی . کوچی مال، دویا . پرسلی، مح د۵
 کال.
 )؟؟؟( . سالک، مصطظی. پات  شه بارال د.، خهور  چاپ، دانش پپرندویه ټولنه.۶
کناادهار،  :احساال الهاه، ش رسااتال، لاومړ. چااپ، ب،نااوا ررهنګا  ټولناه . درماا،۷

 ل کال.                          ۱۳۹۵

پااوهن   :ديب نرثونااه، لااومړ. چاااپ، عالمااه رشاااد اکااارم عبدال اااور، ا . رشاااد،۸
 ل کال.۱۳۸۴کندهار،  ،مطب ه

هارا ،  :م چااپ، لیاال امیاري بنساټپ،ا، عص ت الهاه، رړدودپوهناه،  دویا. میا۹
 ل کال.۱۳۹۷
. هاش  ، سید محی الدین. د ادبپوهن  خانګ ، د عهومو اکارم  د ايالعاتو او ۱۰

 ل کال. ۱۳۹۶مطب ه، ش  اد هاش    :عامه اړیاو ریاست
 :. یوسااظز.، عزیزالاادین. سااهګۍ )لنااډو کیسااو ټولاااه(، مومنااد پپرندویااه ټولنااه۱۱
 ل کال. ۱۳۹۴
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د علمي  ېي هړ په ا ۍتونولښخان مومند او د پ لګمحمد 
 نظرياتو تحقيقي او تحلييل کتنه
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Abstract 

In this writing, the life of the Pashto language and 
Literature Period’s brilliant star, writer, poet, linguist and 
journalist of Wazeer Mohammad Gul khan is discussed. 
A research has been conducted about his opinions of 
Pashtun’s cultures. His birth, Family tree, education, 
occupations and his comprehensive personality (Islamic, 
social, Academic, Literary, Cultural, Political and 
National) are briefly enlightened. In the hundredth 
century, he is introduced as the leader of Pashtun’s 
literary movement for the improvement of Pashto 
Language and Literature. 

As a linguist he has written “Pashto Seend” the first 
published dictionary in Afghanistan, and “the Pakhto 
zabi Liar” the first grammar that was written by Pashto. 
Also, by writing of (Landaki Pakhto) he added a new 
treasure to the recent literature of Pashto. In his book he 
drew the attention of Pashtuns to their former and recent 
situation, and pointed out their responsibilities. 
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 يزډلن
لياوال، شاعر، ژبپوهاناد  ېدور  ېاو ادب د م ارص   ژب توښد پ  ليانه ک ېد په

او د  ېشااو  ېژونااد ليااک پااب  ډپااال مومنااد پاار لناا اراااو ژورناليساات وزياار مح ااد 
 ده. ېپر عه   نترياتو تحقي  او تحهييل کتنه شو   ي هړ په ا ۍتونولښپ

شهصاايت )اسااالم ،  پياازړ دناادو او پاار هاار ا و،ړ او نسااد، زده کاا هړ ده پااه زوکاا د
او په شاه ه  ېاچول شو  اڼر  هډسيايس او ميل( لن  ،ګاجتکع ، عه  ، اديب، ررهن

د  ګناځلپااره د دظاه عه ا  او اديب ظور  ګاو ادب د پرمهتا  ژبا وتښد پ  ک ،ړۍپ
 ..د .م ريف شو  هرعه بدار په تو 

چااپ   ینړ لاوم  سايند(( پاه ارغانساتال کا توښا))د پ  يوه ژبپوه پاه حياي يا د
 ۍکډ او د ))لنا یلياها رامرر ینړ لوم  ژبه ک توښليار(( په پ  ژب توښقاموس او ))د پ

  چا .د ړ.يو شااار زيا  کا  په اوسن  ادب ک  ژب  توښد پ  (( په لياهو يتوښپ
مساؤليت  .او ددو  يړ متوجاه کا هپهواين او اوسن  حالت تا  ژب توښد پ  ي تانهښپ
 ..د ړ.ک وتهرور په   ي

 رسيزه
 یالیاهغاه نوم  او ادب په م ارصه دوره کا  ژب توښپال مومند د پ ارمح د  وزير
  کا ررراپاه  ېقهم و. د تور   ي  توره او په با ک  ي  په يو الس ک  چ .د تیشهص
 هراجارنال پاه تو   ځد ياو پاو   نجا  او پالصاول پاه الره کا ،ۍد پپهواک واد،د ه  ي

 او ليايل دي.  يړ ته ک  را من ثارآ  تناکښارز   ي  ک ررراو د قهم په  ړ.پدمت ک
مينااه والااو تااه ور  ولر ډمومنااد بابااا پااه لناا  چاا .شااو  ښااښکو   ليانااه کاا ېد پااه
 د عه   نترياتو وضاحت او تحهيا تررسه يش.  ي هړ په ا ۍتونولښيش او د پ ژندل،وپ
يش او پر هغاو تحهاييل او  لړ راو ګ ه،د نترياتو ب  ي هړ په ا تونوايلښاو پ توښپ د

تررسه  نهخ،ړ  پيزهړ هر ا ېبه پر   ک اڼد ترشيح  ميتود په ر   تحقيق  بحي ويش چ
 .ي،وورس هرټ  او ادب الرويانو او مينه والو ته به ي  ژب توښاو د پ
 تیاهميت او مربم ېنڅېړ  د
پاال مومناد د ژوناد  ارد وزير مح د   چ .د  ک ېاه يت په د  نخ،ړ  ېد د

د عه ا  نتريااتو   يا هړ په ا ۍتونولښيش او د پ لړ په باب لوستوناو ته م هوما  ورک
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تار   يش چا انهښااو اند رو  پونهړ دده هغه ا وختحهييل او تحقيق  کتنه تررسه يش، 
 پب نه دي. اي ،ښ هګنخ  چ وکخ ېاوسه پر 

 ېموخ ېنڅېړ  د
  ماوپ ېنو دا ليانه هم د ه د ي،،وهره ليانه د يو مقصد لپاره لياا ک  چ دا
 :ي،وورته اشاره ک هرتو  ېپه الند  ده، چ ېلياا شو  ټپر بنس
پاال مومناد د ژوناد پاه  ارته د مح د  وناوخ،ړ او ادب مينه والو او   ژب توښ. د پ۱

 باب م هوما  ورکول.
سم پب نه  وکخ ېتر اوسه پر   کول چ اارهښ. د مومند بابا د هغو عه   نترياتو ۲
 دي.
زمل  پپهو مسؤليتونو تاه متوجاه کاول  تانهښپ  په پايهه ک  مقال ېنيز خ،ړ  ېدد .3
 .يړ وک ېله اوصارو پب او ع ا پر  ۍتونولښاو پ توښد پ  چ
 ېتنښپو ېنڅېړ  د
 ؟.شهصيت د ولر هخپال مومند  ار. وزير مح د ۱
 ي؟ړ ک هخ  ي  ک ررر. په عه   او اديب ۲
 ؟.د ولر هخ ی  خړ ا  ان،ړ او م ې. د تور ۳
 ي؟ړ ظوا هخنتر لري او  هخ هړ په ا ۍتونولښد پ. ۴
 تودیم ېنڅېړ  د
 ..د .کار اپستا شو  ههخ تودیتوضيح  م –له ترشيح    ک نهخ،ړ  ېد په
 منت اصيل
 ي،،اوک ارڼالپااره ياوه زريناه دوره  ګاو ادب د پرمهتا  ژبا توښد پ ،ړۍپ شه ه
تاررسه   هاځ  پرمهتيا لپاره عه ا  او ع ايل هها ېپيز ړ د هر ا  ژب ېد د  چ اهځ
په رسکااري او وليسا   ک تونهواښپه لره او بره پ  ي ګ ه،ب ېندرر خ  دي، چ ېشو 

او   ژبا توښااو د پ دلړېاجو ولناوټاو  ميوراديب انج نوناو، اديب اکاا توښاسطحه د پ
د   يا  په پايهاه کا  کول دي چ هوځههو  دوناو،ک ړېادب د پرمهتيا لپاره د نه ست

اديبانو، لياوالاو او  وړ او د پياو دل،ته ک  زياتو اديب )تههيق  او تحقيق ( آثارو را من
 شاعرانو روزل دي.
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 وخ  الره ک ېپه د  چ ېشو  څ ه اهانهرلپاره آ ګاو ادب د پرمهت  ژب توښپ د
عه ابدارال  ګناځاديب ظور  ېحقادار او د د هراپه تو  انوښتنه د دظه تحريک د مها

په اوسان   توښد پ  چ .پال مومند د اريو له هغو نه وزير مح د   چ ي،وک ارڼ
 ..مقا  پاوند د ړد لو  ادب ک
 هخا  کال د ارغانستال پالزمينه کابا د اندرابيو په کو  ۱۸۸۴ها.ل/ ۱۲۶۳په  ده
مومن پاال او ظاور   نياه ي ، ولړ وظ ر ته س   ړۍد مح د پورشيد پال کره ن  ک

. .د ا،احسان پ  مومند او په دويزو کا .دويز  هټعبدالاريم پال و. په پ  نياه ي
لاه   او د ساي  ۍپه پپهه کاورن ولرپه پصويص  ړېزده ک ۍنړ لوم  مومند بابا پپه
  کا  ګولټاپه دويم   ووونښ . کال د حريب  ۱۸۹۳ها.ل/  ۱۲۷۲. په ړېپوهانو ک

 مخ( ۱۳: ۲پپا نتام  ت هيم رسته ورساوه. )  ي  کهونو ک ووشاما او په پن
د قومانادال پاه   ک ډتر رراظت وروسته د اردليانو په ظون ههخ  ووونښحريب  له
  ته درس ورکاوه او هم يا  ګولټهم شاه    ي  وپت ک ېشو. په ه د اکاټرتبه و 
دنده تررسه کوله. د دظاه برياايل پادمت پاه  هرپه تو  وونا ښد رس   ووونښد حريب 
شو، بيا د شاه   اکاټو  هرپه تو  ورله سپه ساالر صالح مح د پال رسه د يا  پايهه ک
د نتاام  ات اه دناده   په ارغاين سظار  کا  موده په ترکيه ک هخقوماندال او  رار ر

 .( کااال د حربيااه وزار  د نرشاااتو او  ۱۹۲۱هااا.ل ) ۱۳۰۰ور وسااپارل شااوه. پااه 
د   شاو چا هړ ماديريت هام ور پاه ظاا   تبهيغاتو آمر شو. او د مج وعه عساريه د مجه

ها.ل کال د پاتيا د عسااري قومانادال او  ۱۳۰۳. په دلهېله پوا پپر   وزار   حربي
 .( کاال  ۱۹۲۷ها.ل ) ۱۳۰۶دنده وروسپارل شوه. په  یه رئيس او حاکم اعهتنتي 

د عساري قومانادال پاه  رهارګاو بيا د نن هرد رئيس په تو   نټد مزاررشيد د مها  په
د کورنياو   هاشام د کاابين دد مح ا  شو. د مح د نادرشاه پاه دوره کا اکاټو  هرتو 

د تنتي اه   په واليات کا رهارګد نن ړ.وررسه لوم  شو چ اکاټو  هرچارو د وزير په تو 
پادمت  وادوالاو،د ه ی  هررئيس په حيي او بيا د پروال واليت د تنتي ه رئيس په تو 

 .( کااال د کناادهار او رااراه واليتونااو د ۱۹۳۲هااا.ل ) ۱۳۱۱. پااه  را ووههاا ډېتااه باا
 ټاديب انج ان بنسا توښد پ  ي  شو او په کندهار ک اکاټپه حيي و  ستنتي ه رئي

 .ړک توښهم په پ  د يهوع ارغال اپبار ي او ود،ښک
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د شاکيل واليتوناو )قطغان، بدپ اال،  واد،ا .( کال د ه۱۹۳۴ها.ل )۱۳۱۳ په
د ارغانساتال تقريبااً  ولر ېپه د  شو چ اکاټ( تنتي ه رئيس و  مزاررشيد او مي ن

د   چا هړ او صاداقت تاررسه کا ۍدنده په امياندار   واليتونو د وايل په حيي ي ولوټد 
 .شاو او مح اد ناادر پاال د لړ ورک الښن یاعه ړد ملر لو  دظو پدمتونو په پايهه ک

 ورور وباله.   و پپا شپ
 ېلاه ياو   يا هخاساده ژوند درلود، هر  ررې  پال په پپا کور ک ارمح د  وزير
او چاکر،  رټاو نه مو   تهښظو   هګبن  وو، نه ي يړ ک ارځ توښپ  مين  تينښاو ر   مين
اکارثه پاه ياوه   باه يا رۍو رو،   او نه د جاه او جالل په رار ک رولهرېرسمايه   نه ي

 .لهړ رسه پو ه نو،دس پوال له م
خان د علمي نظرياتو تحقيقي  لګد وزير محمد  هړ په ا ۍتونولښپ د

 نهڅېړ او تحلييل 
و،  توښامينه درلوده، د هغه من اور د پ رهرېرسه  ۍتونولښاو پ توښبابا له پ مومند
زماا  هاه،رڼشظا او حيا   ي توښپ هه،رڼدوا   ي توښوه، پ تنوښد درنو پ  ناسته پاسته ي
او قهم پاوناد او د  ېد تور  .د اهځ ،.د کټعرص پوشحال پال پ ېدد .په اند د
زده   ژبا توښاد پ  پهاک يا  چا .د نساالع ايل ا  کا رررپه  ۍتونولښاو پ توښپ
دي. د  يړ په اساسااتو پاوه کا ۍتونولښد پ  ي .ته رابها او دو   او روزن  پالن ،ړېک

د صداقت، عظت، عص ت،  توښاو پيانت نه شته، پ  ټګ  ک تنوښهغه په پيال په پ
 ..عت ت او ظري  نو  د

او د  ړېزده کا توښد پ  به ي .او دو   کول ېپب  توښبه تا له پهاو رسه په پ ده
  داسا  کا ږپه مو  درلوده چ  ته ت ويقول. دا هيهه ي ژندلو،د صظاتو پ تونوايلښپ

او د  تنوښاپ و،رسا   تن ښاپه پپهو پ  نه، بها ورد نورو په س    کسال پيدا يش چ
  چا هګانخصظا  او مزايا او اپاالق  تنوښپ تينوښاو د ر  وريراوس او پهوا ته و  .دو 
راز نياوناو مليسا  هخاد   زمل  پاوه يش چا تانهښپ وخ. يړ ک ندرر خبيال او  اي ښ

د   ده؟ چا هخا تونوالهښااو پ توښااپاالق درلاودل؟ پ ولر هخااساالرو  .دي او ددو 
 او په دظه الره روال يش. ژين،او پپهه دنده وپ الځ  له مه  هغ
 .پپا زرين تاريخ لرو، پاري د ږمو و،ړ بايد ونه ک ګد نورو په الره ت  واي  چ .د

 تانهښاپ  حاال  راظيل دي. اوس چ  يو، په نورو پهاو هم داس  که نن وروسته پات
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ملسايال دي.  تنوښاپ رو،واقع دي، بيا هم د هکظو ت  او  په بد حالت ک ديلځ،ظور 
 ږ. زماو.ناه د .هم بدل شو   رطر  ي ي،،ووينه با تنوښد هکظو پ  ي  ک ونورپه ر 

 توښاپ  ژبا  . له پپهويړ وا  او له پپهو نياونو ي يړ بيا رس اوچت ک  هيهه دا ده چ
او مجنول لاه  ۍآد  پال له درپان  مينه وه چ  رسه د مومند بابا داس ۍتونولښاو پ
 پالد درپو، آد   ۍتونولښمجنول او د پ ید ليه توښد پ .د اهځرسه درلوده،  یليه
مومناد لاه  اظيلښواي : )) هړ د وزير بابا په ا .ستور  الندهځ ویاو ادب   ژب توښو. د پ
 ۍتونولښاو د پ توښمينه درلوده، دده مجهس اومرکه د پ رهرېرسه  ۍتونولښاو پ توښپ

  پويوناو درس ورکااوه، با تن ښاتاه د پ واناانوځ تنوښيوه لويه مدرسه وه، ده به تا پ
د باباا لقاد   له کبهه يا رټکرک تن ښشهصيت او پ ړلو دظهد  هه،رڼبده   ي  رتو ښپ

 مخ( ۷: ۳و.(( ) ړ.و او هر چا ورته د بابا توب حيثيت ورک یموندل
ت اوي    يا تانهښواي : ))پ  داس هړ راز سيد صابر شاه هم د مومند بابا په ا دظه
ولاويل او هام پپاا  توښاولياا . پ توښاپ  چا يړ تادياد کا یحت ي،ړ تنوير ک ي،ړ ک
د ترويج او   ژب توښد پ  رسه ووايو چ .او دا بايد په دعو  يړ نه ک ر،روايا  ه تن ښپ
و، هغه  ړ.چا ژوند وقد ک  لپاره چ ستقبام انهښد هوسا او بسيا ژوند او رو  تنوښد پ
 مخ( ۳۴: ۴.(( )).بابا د ارمح د  ېاو يواز  ېيواز 
 توښاد پ  تان و چا یمومند بابا هغاه ياوازن  په م ارصه دوره ک  هم چ تياښر  په
 ځا ور  یا ( ۲)  يناړلاه م یو او حتا ړ.ژوناد وقاد کا ولټا  د پدمت لپاره يا  ژب
د   لاجا ۍد کنادهار   ژبا توښاناه د پ تنيښله پوهاند ر   هم په روظتول ک ېاندړ و
 دا دنده وسپارله.  وه او ده ته ي ړېک تنهښلغت د وضاحت ظو  وهی

 تو،ښاوينا  وايا : ))پ ښا،ګڼ او  ۍپاوب  ولټ  ک توښپال په پ ارمح د  وزير
 ژنادل،رسه پ توښاپاه پ تانهښاچهول دي. پ توښکول او پ توښويا، پ توښمنا، پ توښپ
ياو لاه بهاه  توښاهام پاه پ  ک  په پپا من تانهښيش. پ ژندل،به وپ توښاو په پ ي،وک
رسه  توښاپپهوي په پ تنوښدي. د پ رالررسه عزيزال او يو پر با  توښ. په پژين،رسه پ

 ي،،ورسه پاوه توښپه پ تانهښپ ي،،واو پيه يېوندرر خرسه  توښده، پپا او پردي په پ
پونادوره  ولاوټنه پوند اپيل، تار  توښله پ تانهښپ ي،،وک توښمرکه په پ هږ پو توښد پ

 ده ... توښمرکه د پ
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 توښارسه يو شاانته او ياو کاوي. پ هختظارا ، تهيال ، ذوق او هر  تنوښد پ توښپ
. .مرح ات د توښا. پ.شاظقت د توښاصهه رح   ده. پ توښوروري ده. پ هږ پورا پو
وزيل   يتايکل، باا ډېده. کونا هښاا،ګڼ توښا. پ.مارو  د توښااماربااين ده. پ توښاپ

ياو پار  ،ښتو وه ياو د بهاه پاو ښکه پ ي،،وساتا ک توښپه پ ،رو راو  اندهړ اومساينال، 
ياو د باا ناه  ه،ښاناه وه، ياو د بهاه باه ناپو  توښاياو. کاه پ ادښابا رايض، يو پر با به 
. ېوه زه به تا درنو  او تاه باه ماا درناو  توښنه شو. که پ ادښناراضه، او يو به هم پر با 

 توښا. پ.عاز  د توښا. پ.نجاا  د توښا. پ.د یسيالوال توښ. پ.اصهيتوب د توښپ
 توښا. پیناه يش منها  يا تانهښپ  چ اهځ)حقار ( نه شته،  هتوبرد  پت ،  ب  ک

او متها  ن اته.  الټايټ  کا توښادرناول دي. پ تنوښد پ توښ. پ.)وقار( د یدروندوال
 هښا توښا. پ.رشارات د توښا. پ.سپک ناه د تولښپ اهځسپاه ن ته، نو   ک توښپ

 توښاه اپاالق دي. پښا توښده. پ تنهښاو مسهکنانو پري ظو  تنوښد پ توښ. پ.نيت د
انساانيت تاه  توښا. پ.د يتوبړسا توښا. پ.تدبري د توښ. پ.)تاذيد( د هتوب،څسپ

 توښا. پ.صاب د توښادي. پ دلېاپاه حا  در  توښا. پ.قناعات د توښ. پ.پدمت د
ولس ته پادمت  تانهښدين، وين او د پ توښ. پ.د ښښهاند او کو  توښحوصهه ده. پ

پيانات   کا توښا. پ.تاوب د هړ تو تااښاراداکاري ده. پ توښا. پ.ايثار د توښ. پ.د
  کا توښاظال ناه شاته. پ  ک توښ. پ.نه د تولښپ کټنه شته،   ټګ  ک توښن ته.پ

د متهاو  حکياه  توښاوايل ده. پ توښاپ  اهم نه شته، اهم با  ک توښتاال نه شته. پ
ده. ظهاه،  توښارساول، پ الځته   ځ ،ښ رسه سم د پ هو له ظ  ک  شپ  ده، په ني 

 توښا. پ.صاداقت د توښاده. پ توښاوژل، پ  چيغه ويستا او نياول، ياا يا هجاين او پاين ن
او  .ياار ټ وښاواو د  ګاړۍد نارينه وو پ توښد پ توښ. پ.سهيم وجدال د توښ. پ.د هړ پاک ز
ده.  ميااريرو ر توښا. پ.باور د الځپر  توښدي. پ دلګ،ينټ ۍپر مسهکن توښ. پ.د یونړ پو

. ويان .د عهاکوو منناه او احا ا  د توښ. پي،وزده ک توښ. عهم په پي،وورک توښجاا په پ
د پااينو  توښاد سا و مرشاانو منناه ده. پ توښا. پ.ه ت د ړلو توښ. پي،وژظورل ک توښپه پ

ظهاکل او د جنات  ېحاور  ي،،اوک ارټکولو  توښپه پ ېده. جنت پر اسال  باند نهټمرشانو ر 
د سا اد   ياوړن وړ دوا د تنوښاد پ توښا. پ ځاالس ته ور  توښته په پ توښن  تونه پ ره،ش   ب

ده او  توښاده. پ توښاده ، پ توښاپاو، ناو پ توښپ ،.روح د  ولنټد  تنوښد پ توښضامنه ده. پ
 مهونه( ۷، ۶: ۵( ده.(( )تونوالهښ)پ توښپ
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د   دي چا ښا هغاه کر   ڼلپاره د مومند بابا نتريا  د کا ۍتونولښاو پ توښپب د
 .يڼ،واو ر  ي،وهځرسه ال  دوېر ،په ت البونو،وپت د توپانونو او س

ته اجازه نه ورکوي  يړ س تانهښپ توښ))پ دل،ښ،ه ته نه پو   او ب توښپ  ده ب د
 توښاباال اس پ  بها ي،ړ لپاره با چاته تاوال ورسوي، يا پيانت وک رټ  الځد   چ
 يړ تااوال وکا الځاله پاره د  رټ مسهکنانو د  تنوښد نورو پ ړ.س تولښپ  چ يړ واظ
مرشال او ولس د حاومات لپااره   تو کښهم وي((. ده به ويا: )) په پ ښپو  ېاو پر 

موق يات  .. د دو .مرشال د کرشانو له پاره او حاومت د اولس لپاره د  نه دي، بها
 توښاپ  (( او د با.د پادمت پاه تناساد د .د دو   کا ورپه س   تنوښاو اح ا  د پ

)حالکتونااه او   اولښااب  کاااوه: )) درساات ارګااينټ  داساا  پهاااو پااه باااب ياا تنوښااپ
 ېالر   باه هام د ه ادظ  النجا ېاو نور  ي،وله کبهه رارس رۍتو ښپ  مصيبتونه( د ب

او  ړېورکاه کا  او الره يا .له امهه اريال د رۍ توښپ  يش، حاومت د ب ،ښ نه راپ
پاه  رۍتو ښاپ  د ب ولټ ،.پته، پوار و زار او ورک د  له السه ب رۍتو ښپ  ولس د ب

  د باا و،ړېااو پااه اور ک رۍتو ښااپ  پااه اور سااوزو او د باا رۍتو ښااپ  اور سااوي يااو، د باا
 .ووهاه، وا ېاو ساور   لاه الساه کاوک رۍتو ښپ  د ب اي ښ و،،و په اور وريت رۍتو ښپ
 مهونه( ۳، ۱:  ۵.(( )توښارمال پ توښپ

په باب د مومند بابا  ۍتونولښاو پ توښته که نتر واچول يش، د پ اوټپورتنيو  دظو
 ځ ياوا توښاپ  چ يېوندرر خ ېيش. دا تر  .دال ،پوره ک ېد عه   نترياتو اندازه تر 

کاه  ،.د  تښرانغ  پا ولټد يو مهت کهتور، دود او دستور   .، بها.نو  نه د  د ژب
رااريس   با ررېا یدا رالنا  وايا ، چا ورتاهناه  وکخ ي،ړ يو راريس وال ظهي کار وک

  با ررېا یدا رالنا  ناه وايا ، چا وکخدرواپهه،   ه داس زېر ګاو يا يو ان .د ړ.س
 او نور ... یيا عرب، جرمن .د ړ.س زيېر ګان

 ي،ړ ظهاي کاار وکا تولښاکه يو پ اهځ. ي،ونيول ک وتهرته دظه  تولښپ ېيواز  پو
د   . ي ناړکاار وکا توښاپ  با ررېا یيا رالن ،.د ړ.س توښپ  ب ررې یورته واي ، رالن

 .ړظري انساين ع ا وک  اوصارو پال  ي تن ښپ
مومناد   شته چ  . هغه اوصا  په ک.انسال د هړ ن ته او ناو توښپ  په ده ک نو
اميانااداري، مسااهکين، اپااالص،  ه،ښاا،ګڼپاات، عااز ،  انااه،،ړ تااوره، ورااا، م  بابااا ياا

 انتاهځ  چا وکخاظاري ، جار، ، ناارينتوب باويل.  ،ګصداقت، ايثار، رداکاري، نن
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ررمااي :   په قرآنااريم کا لهواي ، هغه بايد کاما مسهکل وي. الهه جا جال تولښپ
 (۱. )((السهم کاره االية ی))ادپهو ر
 ولټاوي  هخا  چا  پاه اساال  کا  ما ا داپا شائ. ي نا  : په اسال  کهړ ژبا  

کوئ وررسه دروغ وايئ، روژه نيسائ وررسه حارا  پاورئ.   ملون  نه چ  ومنئ، داس
هام  نااهروررسه ظيبت کوئ او سود پورئ. نيک کارونه کاوئ پاو وررسه  ئځحج ته 

د الهه )ج( د ارشاداتو   ک اڼژوند د اسال  په ر   چ .کوئ. نه، کاما مسهکل هغه د
 .يړ ک ر،او د مح د )ص( د احاديثو مطاب  ت

امان   کا ولنهټپه   او په رعايت رسه ي  ترکيد له مهدود او دستور(  تن ښ)پ د
د دظه دساتور پاه رعايات  اهځيش.  .دال ځ،ر رپاوند  ښۍپو  ،ۍيش، د ترق .راتال 
په چا اهم نه کوي، د چا ناموس ته په باده  وکخ  ،ځپه ظهطه الره نه  وکخرسه بيا 
رسه مرساته . نه په با اهم کوي او نه د با چاا اهام قبهاوي، لاه باا وريرنه  هرس  

کاوي او پار کرشاانو  .ت اويقوي. د مرشاانو درنااو  ښا،ګڼ او   کوي او با هم مرست
 لورينه او شظقت کوي.

او پيادا  ويټال  کا رياال،او چاپ الځاپاه   نګړ انځ  ولټ( تونوايلښد )پ هرتو  هډلن په
کاوي، دظاو حساينه، کرميااه او عتي اه اپالقاو پااه پياداکولو رسه د الهاه )ج( او د هغااه د 

  دي چا هخاهغاه  دا ترالساه کاوي. ښا،ګڼ مههوق رضاا حاصاهوي او د دنياا او اپار  
  کيسا .اځااوس د پيساو پاه   يا اهځنو  ،ړ.ک ر،ت  الره ک ېژوند په د ولټمومند بابا 
 ارڼاسا بول  یاعها ۍتونولښااو ري توښاناو  ياادوي او د پ په درانه  ي وکخاو هر  يلرټ
 ..د ړ.ورته د بابا لقد ورک ولوټاو  دځ،ر رو  ړو الښن ید ملر د اعه  چ ي،وک

 پايله
هغاه   ک رررپه  ېدور  ۍاو ادب د اوسن  ژب توښپال مومند د پ ارمح د  وزير
پاه  ۍتونوالښاد پ ېنااو  توښاد پ ۍد پولو پاه تويولاو ،ايثاار او رادا کاار   چ .اتا د
 ده.  تر کوره رسول تانهښد پ  ک ۍولر

وه،  ېشاو   د يو نتام  شهصيت په کور ک  ي هړ زوک  و چ وکخبابا هغه  مومند
د   عسااريت موجاود و چا  کا تړښاد شهصايت پاه جو ولرپاه ار    يا اهځنو 
 یا   د تر السه کولو په الره کا ۍد پپهواک واد،و او د ه  رسول  ي ړۍتر پو ۍجرنال
سايند(( پاه لياهاو  توښاپ د))  وه چ ره،ت  داس  ي وکهخو، د قهم  یتود ساته رګسن
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(( پاه اریال  ژبا توښااو  ))د پ ړک تهوچاپ  قاموس رامن ینړ لوم  په ارغانستال ک  ي
د ليااوال  رامارر توښاپ ينړ د لوم  ولياه چ رامرر ینړ لوم  ژبه ک توښپه پ  لياهو ي
 شو. ارڼمقا  لياوال حقدار و  يړ د لوم  ي هرپه تو 
دي، ده باه تاا لاه پهااو  ښا کر   ڼعه   نتريا  د کاا  ي هړ په ا ۍتونولښد پ 
د صاظاتو  تونوايلښااو د پ ړېزده کا توښاد پ  به ي .او دو   کول ېپب  توښرسه په پ
 راز نياونو مليس دي. هخد   زمل  پوه يش چ تانهښپ وخته ت ويقول،  ژندلو،پ

 تانهښاچهاول دي.  توښاکول او پ توښويا، پ توښمنا، پ توښ: پتوښده په اند، پ د
  . پاه داسادلښا،ناه پو   يا تانهښاپ توښاپ  ه ته او ب  . بي،وک ژندل،پ توښپه پ
باه  هړ پاه ا  ژب توښپه الس و، د پ  قهم به ي  وزير داپهه د وپت و، ول  چ  حال ک
 پپا مسؤليت ته متوجه کول.   ي تانهښ. او پ کول  ليان  ي

ب دي شهصيت )اسالم ، اجتکعا ، عه ا ، اديب، سايايس او  وخبابا د  مومند
  پاال مومناد د شاه  ارامح اد  ریلري. وز .اځ ړلو  په ارغانانو ک هرميل.( په تو 

رسه هغاه  ګناځد پرمهتياا لاه ظور   ژبا ېد د  کا ررراو ادب په   ژب توښد پ ،ړۍپ
 ید ملار اعها  يا  کا جاهپادمتونو پاه نتي تنوښاد پپهو پ  چ .د .ر ګعه بدار مه

او قهام  ېد تور   شو . دظه راز ي ړتر السه او د ارغانو له پوا ورته د بابا لقد ورک الښن
  ژبا توښا((، ))د پتوسايندښ))د پ ل،ړ مقامونه تار الساه کا ۍد اتهوال  په ميدانونو ک

  .ړمقا  تر السه ک ړلو  م ارص ادب ک توښد پ  (( په لياهو يتوښپ ۍکډ ((او))لناریل
 مأخذونه

 القرآل کريم. ۱
(، کاباا ))مجهاه((،...:...، يناهړپال ظ جنه م ارصدي  الهه. )د مح د  تني،ښر . ۲

 اکتوبر. – . کال، سپت ب  ۱۹۶۴ل. /  ۱۳۴۳
 توښاد پ یپال مومند(، د مومناد باباا يااد، سااپ ارصدي  الهه. )مح د  تني،ښر . ۳
 ل. کال.۱۳۸۳ :مرکز نوخ،ړ 
(، د مومناد باباا يااد، د ژندناه،پاال ژوناد پ اراصابر، سيد صابر شاه. )د مح اد . ۴

 ل. کال. ۱۳۸۳ :مرکز نوخ،ړ  توښساپ  پ
پپرونه: کابا ع اوم    ولنټ توښد پ تو،ښپ ۍکډ پال. لن ارمح د  ریمومند، وز. ۵

 ل. کال. ۱۳۳۷مطب ه، 
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 څېړندویه فضیله احمدي

 

 په متني تحقیق او تنقید کې د عالمه رشاد ونډه
Allama Rashad’s role in textual 

investigate and criticism 
 

Researcher Fazila Ahmadi 

 
Abstract 

Allama Rashad had his own method and way in 
writing of investigative prose and in this part more 
accuracy, caution, clarity and explanation was major 
feature of his writing. 

In this article a brief study on an interesting part of 
Allama Rashads’ investigative prose, which is textual 
investigate and critique was conducted.  

First, the identification and differences of the textual 
investigate and critique are shown, then those works of 
Allama Rashad that have been prepared for publication 
through the textual investigate and criticism are 
identified. In the last the two literary books, that Allama 
Rashad has prepared for publication in investigative and 
critical form are introduced to clarify Allama Rashad’s 
role  in textual investigate and criticism. 

 لنډیز
په لومړي رس ک  د متن  تحقی  او تنقید پ،ژندنه او توپیرونه ښودل شاوي دي،  

بیا د عالمه رشاد هغه آثار چ  د متن  تحقی  او تنقید له الرې چاپ ته آماده شوي،  
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په روته شوي دي او  په وروستۍ برپه ک  هغه دوه اديب آثار چا  د ده  لاه پاوا پاه 
شوي، م ريف شوي دي  تر خو د متن  تحقیا   تحقیق  او تنقیدي بڼه چاپ ته برابر

 او تنقید په برپه ک  د پوهاند رشاد ر اله ونډه واضحه يش. 

 رسیزه
د هرې ژبا  او ررهناګ اديب رااري، عه ا  او م هومااب ذپیاره پاه متوناو کا  
نغښت  ده. د دظو ررهنګ  ذپایرو م ريف او پر محتوا ی  د پوه،ادو لپااره د متوناو د 

ړتیاا محسوساه وه او ده، دا پاه دې نیامات چا  عه ا  کاړۍ او عاا  تحقی  او نرش ا
ظوښتونا  د متنونو له محتوا پب يش او په دې وپوه،وو چ  د دې یا هغ  ژب  پاه 
ررهنګ  ذپیره ک  رار، عهم، هرن او م هوما  په کومه کچاه دي، خنګاه یا  تحاول 

ټاو او د هغو. د کړ. یا دا چ  د تحول خرک په ک  نه لګ . د پهوانیو د ض د پر 
ک زوریو پر عههاو، د قاو  او ځواک نتیاا پار رماوزو یا  ماوږ د ه ادې متوناو لاه الرې 

 پوه،دال. شو. 
د یوې ټولن  پرمهتګ او ترق  هغه وپات م انیاوي چا  لاه پپها  تااریه  او 
متن  ورث  او سابق  پبتیا ولاري او دا پبتیاا هام زاړه متاول او د پهوانیاو اديب او 

 کارنام  په الس راکوي.عه   
پااه ارغانسااتال کاا  د ماانت خ،ړناا  یااا د متناا  تحقیاا  او تنقیااد پااه لااړ کاا  د 
اکارمیسین استاد رشااد کاروناه د توجاه وړ دي،  پاه دې لیاناه کا  د عالماه رشااد 

 پرمتن  تحقی  او تنقید لنډه خ،ړنه تر رسه شوې ده.
 د موضوع موخه او مربمیت
  خ،ړنه یوه درنه برپه جوړوي چ  هغاه عالماه پاه د عالمه رشاد په آثارو ک  متن

ک  د ځانګړي سبک پاوند و، پو لاه باده مرظاه تار اوساه پاورې  پاه دې  اړه  کوماه 
خ،ړنه نه ده شوې  چ  په متن  خ،ړنو ک  د عالمه رشاد ونډه واضحه کاړي. ماا هام  
لناډه د ه دې مبمیت له مه  په دې مقاله ک  د عالمه رشاد د آثارو دې برپ  ته 

 کتنه کړې تر خو د خیړوناو پا  دې برپ  ته واړول يش. 
 پوښتنېد څېړنې 
 ا منت خه ته واي ؟۱
 ا د متن  تحقی  او متن  تنقید توپیرونه کو  دي؟۲
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 ا د عالمه رشاد آثار په متن  تحقی  او تنقید ک  کو  دي؟۳
 تودیمد څېړنې 

 په دې لیانه ک  د خ،ړن  له ترشیح  م،تود خهه کار اپیستا شو. د.. 
 اصيل منت

د لغاتو په ررهنګونو ک  د منت لپاره شا، د یاو خاه د نناه، لاوړه ځ ااه، د کتااب 
( او پاه ماخ ۹۵: ۸صظح  داپا، د حاشای  او خناډې مقاباا م نااوې راظها  دي) 

 ویال. شو. د شااعر شااعري، د اصطالح ک  هر تر ظور الندې تحریر او تقریر ته منت
نرث لیاونا  نرث، د مؤرخ تاریخ، د ماتاوب نګاار لیاک ) پاي(، د مصاند ریصاهه، د 
مظت  رتوا، د پطید پطبه دظه ټول د منت تر رسلیک النادې راځا . پار دظاو یاادو 
شااویو موضااوعاتو رسب،ااره د یااوې تاار بحااي او خ،ړناا  الناادې موضااوع د تحقیاا  پااه 

اټولیوي او بیا تر ضابي او تحریار النادې راځا ، هغاه هام لړۍک  چ  کو  روایا  ر 
(. ماخ۱۱۸: ۹منت بههی يش. د منت اسايس رشط دا د. چ  باید لیانی شاا ولاري) 

ت،رو زمانو د اررادو اراار او پیاال  چ  زموږ مه  ته راځ ، هغه زیاتره پاه لایايل  د
رول وي او تر هغ  چ  موږ ته دا پبه نه وي م هومه شوې چا  دظاه لیاناه لاه هار 
رول عید او نقصال خهه پاکه ده،  موږ دا نه شو ویال. هغه خه چ  زماوږ مها  تاه 

ار او پیااال  دي تار هغاه چا  د هغاه پراته دي، هغه کټ مټ د رالين شاهص اراا
 ( مخ ۱۴۸: ۹شهص او د هغه اثر په باب خ،ړنه یا متن  تنقید نه وي شو..) 

متن  خ،ړنه د منت په باب خ،ړنو، رروېوونو ته واي . د منت محق  په پپهاو ظاوړو 
ک  په،وي او هره رړۍ په دې رار کوي چ  خنګه کوال. يش د منت اصايل خ،اره 

 (مخ ۱۲۱: ۹) ب،رته احیاء کړي.
د متن  تنقیاد هاد  دا د. چا  مانت خ،ړوناا  د یاو شا ،ر نساهو) قه ا  یاا 
چاپ ( له مه  اصيل منت جوړ کړي او کره کتونا  ته داس  شواهد وړانادې کاړي 

د دظاو شاواهدو پار اسااس د ایاډیټر) مانت سا وونای( د کاار  ،چ  هغه وکولی يش
 (، رسیزه: ج مخ۹صحت او سقم و ازماي .) 

تحقی  او متن  نقد تر من  رېر م  اويل تاوپیر شاته، د مانت محقا  تار د متن  
لټول وروسته یو منت ټولن  ته وړاندې کوي، که په منت ک  الظاو تاراري وي یا خه 
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په ک  حذ  شاوي وي او یاا کاو  ځاا. پاه کا  پاايل وي، د مانت محقا  دظسا  
 ي. پالیګاوې په پپا حال پرېودي، له پپه  پوا په ک  مداپهه نه کو 

متن  نقاد د منت د ترتید مرحه  ته د شک په س رو روري او د منت د ناسا یو 
د له منوه وړلو لپاره زیار بايس. که په منت ک  کو  ځا. پايل وي، نو کهه کهاه یا  
په قیايس رول س وي. د منت د هر لظ  په کره کولو ک  پپهه رایاه او پوهاه پاه کاار 

 قدر او قی ت ورکوي.  اچوي او روري  چ  د ده کار منت ته

له اديب کره کتن  رسه د متن  کره کتن  توپیر دا د. چ  اديب کاره کتناه د یاو 
اثر هرني ارزښت  خ،ړي، په داس  حال ک  چ  متن  کره کتنه د یوه اثر اصالت او 

اعتبار یا وثوق اندازه م هوموي. کهه چ  د یوه اثر اصيل نسهه په الس کا  ناه صحت، د 
 (مخ ۲۰۳: ۵کتنه د اصيل نسه  د احیا کولو لپاره هم زیار بايس. ) وي، متن  کره 

پااه ارغانسااتال کاا  د ماانت خ،ړناا  یااا د متناا  تحقیاا  او تنقیااد پااه لااړ کاا  د 
اکارمیسین استاد رشاد کارونه د توجه وړ دي. د ده کار او تحقی  د خ،ړنیازو اصاولو 

رسه پهواين متول کتاا. زړې په الره ک  نوې الره ده. ده په پراپه سینه او پراخ عهم 
پاڼ  ی  کتيل او په لو. مساؤلیت یا  تار ماوږه را رسااوه، د هغاو سا   او ناسا   

 ( مخ ۱۲۲: ۲برپ  ی  په دقت او عاملانه رول رسه جال کړي دي ) 
ده هم پپهاه د متنا  تحقیا  او تنقیاد پاه برپاه کا  کاار کاړ. او هام ناورو تاه 

ن  خ،ړن  تر رسه شوې دي. عالمه رشااد پاه الرښوون  کړي او د ده تر نتر الندې مت
لسګونو متن  تحقی  او تنقید د تاریخ، اسالم  عهومو ، قاموسونو او اديب برپاو کا  

 لري چ  په الندې رول دي:
   کال چاپ.۱۹۷۴د دولت لواڼ  د دیوال رسیزه، په 

   کال چاپ. ۱۹۷۴د واصا روښاين د خو ش رونو رسیزه او س ول، په 
   کال چاپ.  ۱۹۷۵ریتا نجيل) د رابندرانا  ټارور اثر( د پښتو ژباړې رسیزه، په 
   کال چاپ.  ۱۹۷۵تاج) د رابندر نا  ټارور اثر( د پښتو ژباړې رسیزه، په 

   کال چاپ. ۱۹۷۷د ره ن روه رسیزه، په 
   کال چاپ.۱۹۷۷د اح دشاه بابا د  خو اش ار د پښتو رشح  رسیزه، په 

   کال چاپ.۱۹۸۲بارکزي د دیوال رسیزه او لغتنامه، په  د حاج  ج  ه
 د حالنام  رسیزه، ت هیقا  او لغتنامه.
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 شاعرانو د احوالو او آثارو پ،ژندنه، تصحیح او تنقیح. ۲۷درېیم ټوک( د ) پښتانه ش راء
 ها، ش کال چاپ. ۱۳۵۳د پیرالبیال په باب درې مقال ، د 
   کال چاپ. ۱۹۶۰ریيل د پښتنو په وپت ک  رسیزه، په
   کال چاپ.۱۹۷۷د رهدل شتت د ررهنګ رسیزه، په 

 ها.ش په کال چاپ. ۱۳۵۹د اسکء الحسنا رسیزه ، 
   کال چاپ. ۱۹۸۲د نصاب الصیبال رسیزه، په 

   کال چاپ. ۱۹۸۰د رواید رقیرالهه لغتنامه او ت هیقا ، په 
 د حیا  ارغاين د پښتو ژباړې تصحیح، تح یه او ت هیقا .

 (مخ ۷۶: ۶ عبدالباق  د تبین الواجبا  رسیزه. ) د مال
عالمه رشاد ځین  دظه یاد شوي آثار په تحقیقا  رول او ځینا  یا  پاه تنقیادي 
رول چاپ ته آماده کړي او په دې توره په پپاا ناپایاه عهام او پراپا  حوصاه  رسه 
مناا هغه تاریه  او اديب روایتونه چ  له پ،ړیو پ،ړیو راهیس  ب  لاه تحقیا  خهاه 

ک،اادل نقااد کااړي او او هغااه ټااولنیز روایتونااه چاا  تاار رېااره د م تااب ميپااذ پااه تورااه 
ماخ(. لاه دظاو ټولاو ۱۲۵: ۲است کل،دل، په عه   او تحقیق  اصولو اصالح کاړي) 

آثارو خهه موږ دوه اديب آثار چ  یو ی  په تنقیدي رول او باا یا  پاه تحقیقا  رول 
 دلته م ريف کوو: چاپ ته آماده او پهاو ته وړاندې شوي دي

 د دولت لواڼي دیوان
د دولت دیوال چ  له درو در و خهه جوړ د.، د رشااد صااحد د متنا  تنقیاد 
خهه مها  چاپ نه و او لومړي ځا پښتو ټولن  دا توری  وموناده چا  دظاه نایاباه 
 ۳۸۲اثر پښتن  جام   ته په چاپ  توره وړاندې کړي. د دولات دظاه چااپ  دیاوال 

مثنوي ران  لري. دظه دیوال د هغ  قه ا   ۳رباعیا  او  ۱۱۱ې، قصید ۳۶ظزل ، 
نسه  له مه  چااپ شاو. د. چا  رېار کهوناه د پښاتو ټاولن  پاه کتابهاناه کا  
پوندي وه، بیا د مطبوعاتو په کتابهانه او وروسته د عامه کتابهان  په قه   خاانګ  

 مخ( ۱۳: ۷پورې اړه پیدا کړه. )
دېاارش مهاا  رسیاازه لیاهاا  ده چاا  الناادې عالمااه رشاااد دې دیااوال تااه خهااور 

 رسلیاونه په ک  شاما دي:
 دولت لواڼ  او درې نیم سوه کاله پهوا د هغه عرويض نت ونه
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 د دولت مذهب  عقیده
 د دولت دیوال د دولت د شاعرۍ روح

 د دولت عرويض اش ار 
مهوناو کا   پاه تنقیادي رول  ۲۶۱تر رسیزې وروسته اصايل مانت د. چا  پاه 

.، ی ن  د البیروين قه   نسه  رسه مقایسه او توپیروناه یا  د مانت ترتید شو. د
 خ،ړن  د اصولو پر اساس په حاشیو ک  ښودل شوي دي. 

د دیوال په پا. ک  د چاپ  ت،روتنو س ول لیاک او لغتناماه وړانادې شاوي دي، 
 (۷)چ  لغتنامه ی  د الظباء په اساس ترتید شوې ده. 

د خهاه ښاااري چا  عالماه رشااد یاو لاه هغاو د دې اثر له متن  تنقیاد او ترتیا
خ،ړوناو او کره کتوناو خهه و  چ  پپهه هم هرنمن، رناار او ادید و او هم د خ،ړن  لاه 
روشونو او پرنسیبونو خهه باپبه و. د ده خ،ړنه د لیاوال او لوستونا  تر من  م یااري او 

نااو او نی ګړتیاااوو خهااه متوازنااه الر بهااا ک،اادل او لوسااتونا  یاا  د لیاااوال د السااته راوړ 
پوهااول. دا د ښااه لیاااوال او خ،ړنپااوه ځانګړنااه ده چاا  د اديب اثاار د لیاااوال او عااادي 
لوستونا  ترمن  واسطه يش او لوستونا  پرې نه ږدي چ  هغاه بااریاۍ، عیبوناه چا  

 مخ(۱۲۴: ۲په هغه اثر ک  موجودې وي، په پټو س رو ی  ومن .) 
  د ګلشن روه رسیزه

عالمه رشاد د متن  تحقی  د ځانګړي م،تود خښنت د.. د هغه د خ،ړن  م،تاود 
د ه،اواد ال د سای   پااه کچاه با  جااوړې او ځاانګړ. و. هغاه بااه د موضاوع دومااره 
جزئیا  خ،ړل چ  رېر ځهه باه یا  ترشایحا  او حاشای  تار اصاا مانت خاو براباره 

ن اړخ به ترې ب  یااده زیات  وې. ی ن  یوه موضوع به ی  دومره شاربهه چ  ه،ډ اړی
او ب  پامه نه پات،ده. هغه به ال د یوې رسیزې په من  ک  هم رسلیاوناه ټاکاا او تار هار 

 (ماخ ۹۷: ۲رسلیک الندې به ی  د موضوع په اړه نوي او ب پړ م هوماا  وړانادې کاول.) 
 چ  ښه ب،هګه ی  د ره ن روه رسیزه ده.
چااپ  آثاارو کا  یاو م ااور ع( پاه ۱۹۰۶ا ۱۸۲۵د م،جر هانري جارج راورټ  ) 

 Hertpordهااا. ق( د  ۱۲۷۷ )۱۸۶۰کتاااب ره اان روه د. چاا  لااومړ. وار پااه 

Stephen Austen   هاا. ق( کاال  ۱۲۸۴ )  ۱۸۶۷په چاپهانه ک  او دوه ه پال پاه
 په لندل ک  چاپ شو. د.. 
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ره ن روه د پښتو ژب  د نتم او نرث یوه درنه مج وعاه ده چا  مؤلاد د شپاړساو 
ریه  او مذهب  متنوناو د خاو نساهو تار تایا  او مقاابه  وروساته پاه رېار اديب، تا

اهتک  او توجه ترتید کړې ده. ره ن روه پر دوو برپو وی ا شو. د.؛ لاومړ. یا  
 مهونه لري او الندې کتابونه په ک  شاما دي: ۱۸۲د نرث برپه ده چ  

 ا تاریخ مرصع۱
 ا روائد الرشی ت۲
 دمنه(کهیهه و ه دانش )ا عهم پان۳
 ا د بابو جال کتاب۴
 ا مهزل االسال ۵
 ا رهدسته۶

مهونه لاري او النادې کتابوناه پاه کا   ۲۱۲دوی ه برپه ی  د نتم برپه ده چ  
 شاما دي:
 ا د رحکل بابا دیوال۱
 ا د پوشال پال دیوال۲
 ا د ح ید دیوال۳
 ا د پواجه مح د بنګښ دیوال۴
 ا د م،رزاپال دیوال۵
 ا د شیدا دیوال۶
 ارش  پال هجري دیوالا د ۷
 ا یوسد زلیها۸
 ا د عبدالقادر پال دیوال۹
 ا د لو. اح دشاه بابا دیوال. ۱۰

رشاد صاحد د دظه کتاب په درېیم چاپ کا  د کتااب  پار محتویااتو بانادې پاه 
مهونه لري، د هغاه دا زیاار  ۱۹۲رسیزه ک  هر اړپیزې خ،ړن  تررسه کړي دي چ  

 کړ. د.. او کوښښ د کتاب ارزښت رېر زیا  
 برپ  لري چ  په الندې رول دي: ۷ره ن روه باندې د عالمه رشاد رسیزه  
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په دې برپه ک  د میجار راورټا  : ه ن روه او د هغه د مؤلد په باباوله برپه: د ر
  پر ژوند او آثارو باندې مظصهه خ،ړنه تر رسه شوې ده.

او د هغاو ټولاو دوی ه برپه: د ره ن روه په باب؛ په دې برپاه کا  د ره ان روه 
 کتابونو په اړه م هوما  راظيل دي چ  په ره ن روه ک  شاما دي. 

 درېی ه برپه: د ره ن روه د لیادود ځانګړتیاوې
خهورمه برپه: د ره ن روه د منت مقایسه له اصيل نسهو رسه: په دې برپاه کا  
هغه ظزل  ښودل شوې دي چ  په اصيل نساهو کا  ن اته. پاه دې برپاه کا  کاه 

 :، د رسمحق  عبدالهه پدمتګار بهتاين دا پبه برحقه پ،ژي چا  ویايلدقت ويش
هغه ) عالمه رشاد( کهه به چ  د پپا راوي یا ميپذ سند تر السه کاړ، بیاا باه ناو د ))

راوي راوي او ميپذ ، مآپذو پس  شو، د شظاه  راوي او د تحریري ميپاذ د لیااوال 
او نه م قولیت پس  شو، ه داس   د ثقه توب پس  شو. د وینا او لیان  د م قولیت

به تر هغو پورې پورته او مها  تهه ، خو چ  به ی  په کوماه پابه زړه اوباه خښاه . 
په دې الره ک  به ی  د راویانو او ميپاذونو د اساتدالل او اساتثناآتو پار اپتالروناو او 
م توارقونااو ، پاار کااره وايل او نی ګړتیاااوو پرتهیااز نقااد هاام کاااوه او پپااا نتاار یاا  هاا

 (مخ ۳۰: ۱خررنداوه(( .)
پنو ه برپه: په دې برپه ک  د ره ن روه د نت وناو عارويض وراناۍ پاه خهاورو 

 برپو ک  خ،ړل شوې دي.
شپومه برپه: په دې برپه ک  رشاد صاحد هغاو ت،روتناو تاه اشااره کاړې چا  د 
دې کتاب د ظهطیو په رارست ک  ن ته؛ او دا برپه ی  په خهورو خانګو وې يل چا  

 ندې رول دي:په ال 
 هغه ت،روتن  چ  په ره ن روه او ميپذونو ک  م  ک دي. (الد
 هغه ت،روتن  چ  له ناسم لوست ) ظهي قرائت( خهه من  ته راظه  دي. (ب
 هغه ت،روتن  چ  له يباعت  ب  پروایو خهه پیدا شوې وي. (ج
ځین  که   چ  په ره ان روه او ميپاذونو کا  خاه تاوپیر لاري، ناو پاه دې  (د
 (۳شوې چ  ظوره بڼه ی  په نښه يش. )ګه ک  هڅه خان

اوو مه برپه: په دې بر په ک  استاد رشاد د هغه ررهنګاوټ  پاه اړه چا  ره ان 
 روه ته ی  لیايل، لنډ م هوما  وړاندې کړي دي.
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خرنګه چ  ښااري رشاد صاحد د ره ن روه او د هغه د منت په اړه د رسیزې په 
 ده چ  دا د عالمه رشاد ځانګړ. م،تود د.. چوکا  ک  پوره خ،ړنه تررسه کړې 

 پایله
عالمه رشاد پوره اویا کاله د قهم سپ،څهی سنګر وساته، پوره اویا کالاه یا  د عهام 
پدمت وکړ، مطال اه یا  وکاړه او د پپها  ژورې مطاال   م،اوې او  اره یا  د ژورو 
عه   خ،ړنو په توره په کتابونو ، رسالو، او مقالو ک  پوندي کړه او خرنګاه چا   پاه 

ټ پار متونااو والړ د.، دا چا  د ايالعاااتو او ټولاو عهومااو او رنوناو کاا  د خ،ړناو بنساا
م هوماتو س ې رسچین  په پپهه ه دا متول دي؛ نو له دې امهه ی  منت خ،ړنه هام 
له پامه نه ده ظورځول ، هغه ټاولنیز روایتوناه چا  تار رېاره د م تاب ميپاذ پاه توراه 
 است کل،دل په عه   او تحقیق  اصولو اصالح کړي. په دې برپاه کا  یا  هام پاه
پپهه کار کړ. او هم نورو ته الرښوون  کاړې دي. پاه لساګونو کتابوناه یا  د تااریخ، 
اسالم  عهومو او قاموسونو په برپو ک  د منت خ،ړنا  لاه اصاولو رسه سام  پاه پاراخ 
عهم او پراپه سینه کاتيل، مقایساه کاړي ، سا   او ناسا   برپا  یا  پاه دقات او 

کړي، په دې توره پهوانیو متونو ته عه ا  عاملانه رول رسه جال  او چاپ ته ی  برابر 
ارزښت ورکړ. د. چ  له دظو ټولو خهه په منت خ،ړنه کا   د پوهاناد رشااد عه ا  

 وړتیا او ر اله ونډه خررندېوي. 

 
 مأخذونه
ا بهتانی پدمتګار، عبدالهه. د اکارمیسین رشاد یو خ،ړنیاز پصوصایت، کاباا ۱
 .ل کال۱۳۸۴کارم : کابا، مه رڼه، د ارغانستال د عهومو ا ۶ا ۵مجهه، 
کاز: کنادهار ا ب،الب،ا. د عالمه رشااد باباا یااد، د باچاا پاال عه ا  خ،ړنیاز مر ۲

 .ل کال ۱۳۹۶پوهنتول، 
ا راورټ ،  هانري جارج. ره ان روه، د پوهاناد رشااد پاه رسیازه، درېایم چااپ، ۳
 .ل کال ۱۳۵۶
ماه ۲اا۱ا مجهاه، ا رریع، حبید الهه. د ارواښاد پوهاند استاد رشاد په یاد، کابا۴

 .ل کال ۱۳۸۴رڼه، د ارغانستال د عهومو اکارم : کابا، 
 . ز کال ۲۰۱۶ا روه ، صدی . اديب تحهیهونه، پښتو اک،ډمۍ: بهوچستال کوټه، ۵
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 نېکیار څېړندویه مینا مسعوده
 

 په ورځني ژوند کې د ژبې ارزښت او اړتیا
The value and requirement of 

language in daily life 
 

Researcher Meena Masuda Nekyar 
 

Abstract 
In human life the language is an important and 

essential instrument. The presence of language is 
important in every part of life. And without the possibility 
of very valued among   the people, people need a lot to 
the language. Language is the property of society and it 
is valued by the people and their needs are met. 

Language is an image of ideas and thoughts and these 
thoughts is transmitted to others through language. 
Language is directly related to human and society that is 
why language is so important in human daily life and it 
have so value and the can’t improve separately. The more 
a society develops the more human develops and the 

language is equally valuable and develops.  

  لنډیز
ړینه وسیهه ده. د ژوند په هاره برپاه کا  د اانسانانو  په ژوند ک  ژبه یوه ما ه او د 

 ژوند د پراپتیاا امااال رېار لاو د..ژب  شتول اړین د. او پرته له دې وسیه  خهه د 
ژبه د ورړو تر من  رېر ارزښت لري ورړي ژب  ته رېر رضور  لري. ژبه د ټاولن  ماال د. 

ک،اوي او اړتیااوې یا  وربانادې پاوره ک،اوي. ژباه د راار او  او د ورړو لهوا ارزښت ورکاول
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ژباه لاه  پیال انوور د. او ه دا رار د ژب  په وسیهه انوورېوي او نورو ته ل،ودول ک،وي.
انسال او ټولن  رسه مستقی ه اړیاه لري، نو ه ادا الماا د. چا  ژباه د انساال پاه 

کوال. چ  یاو باا ناه جاال  ورځن  ژوند ک  رېره  ده او رېر ارزښت ورته لري او نيش
پراپتیا وموم . خومره چ  یوه ټولنه پراپتیا ماوم  ه ادومره انساال هام پرمهتاګ 

 کوي او په هکظه کچه ژب  ته ارزښت ورکول ک،وي او پراپتیا موم .
ژبه د انسال رېښتینوايل ده. ژبه د انسال د رار یو انوور د.. هر هغاه خاه چا  

وي او د ژبا  لاه الرې انواورېوي او ټاولن  تاه   په رار او ذهن ک  وي. په ژباه کا 
وړاندې ک،وي، نو ژبه هم انسال ته او هم ټولن  ته ارزښت لاري او د دواړو د پراپتیاا 
الما ررځ . نه یواځ  دا چ  ارزښت ورته لري، بها  اړتیا هم ورته لري کاه ژباه ناه 

ظړ. د. چا  ناه وي انسال او ټولنه نيش کوال. وده  وموم  او انسال د ټولن  هغه 
 شتول ی  د ټولن  د ړنګ،دو الما ررځ .

ویهی شو چ  ژبه د انسال په ورځن  ژوند ک  رېر ارزښت لري او انساال ه ادې 
ژب  ته اړتیا لري. اوس ماال چ  نړۍ پرمهتګ کړي د. او کوي ی ، ناو ژباه هام د 
 پرمهتګ په حالت ک  ده او له عهم او پوه  رسه سم ژبه ک  هم بدلول راځ . 

خومره چ  عهم، تهنیک او ساینس پراپتیا موم ، ژبه او انسال هم پراپتیا ماوم  
او یو د با تر من  ی  ارزښت رېرېوي او د ارزښت ترخنګ ی  اړتیاوې هم زیاات،وي، ناو 
انسال باید پپا ورځن  ژوند ک  ژب  ته رېر ارزښت ورکړي، ځاه د انسال ژوند رېار. 

 د با په پر مهتګ ک  اړین رول لري. په ژبه پورې تړلی د. او دواړه یو
 رسیزه

دظه مقاله د ژب  د ارزښت او اړتیا په اړه کښا شوې ده. پاه دې کا  راظها  دي 
چ  ژبه زموږ په ورځن  ژوناد کا  خاه ارزښات لاري او اړتیاا یا  خاه ده او د دې تار 
خنګ ویا شوي دي چ  ژبه په ټولنه ک  خومره ما ه او اړینه وسایهه ده خاومره پاه 

 ټولنه ک  اظ،زه لري. یوه
ه اادا راز پااه دې مقالااه کاا  راظهاا  دي چاا  د دې ټولااو مسااایهو تاار خنااګ د 
سیايس، اقتصادي، ټولنیز او اديب مسایهو په پراپتیا ک  هام ما اه وناډه لاري او د 
یوه ه،واد په پر مهتګ ک  رېره  ونډه د ژب  وي. که چ،رته یاوه ژباه نړیوالاه وي، ناو 

 مهتههو ه،وادونو له رل  خهه رڼا ک،وي.  پامها هکظه ه،واد د پر
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خرنګه چ  ژبه په یوه ټولنه او کهتور پورې اړوناد وسایهه ده، ناو اړیناه ده چا  لاه دې 
وسیه  نه په ښه توره ساتنه ويش او ک زور. ته ی  ورناړي او ال وده ورکړ. يش. ژبه پاه 

 وده او پراپتیا کوي. انسال پورې تړل  ده که چ،رته انسال پراپتیا وکړه،  نو  ژبه هم 
 د څېړنې اهمیت او مربمیت

د دې لیان   اه یت په دې ک  چ  لوستونا  د ژب  په ارزښت پاوه يش چا  
خومره زموږ په ورځن  ژوند ک  ژبه اه یت لري او د یوې ژبا  د پراپتیاا لپااره بایاد 
ړتیا خه تر رسه يش او مبمیت ی  دا د. چ  زموږ په ورځنیو چارو ک  ژب  ته رېره ا

 ل،دل ک،وي او د یوې ژب  ساتا زموږ لپاره رېر اړین دي.
 موخېد څېړنې 

د دې موضوع هد  دا د. چ  باید پپهه ژبه پوندي وساتو او پراپتیاا ورکاړو او 
 د ظن  او نړیوالو ژبو په کتار ک  ی  راولو.

 د څېړنې پوښتنې
 ژبه د خه يش ټولګه ده؟ . ۱
 ژبه د خه يش ښاارندوی  کوي؟. ۲
 ژبه خه رول بنسټ د.؟. ۳
 آیا ژبه د مهت لپاره ارزښت لري او کنه؟. ۳

 د څېړنې میتود
 د.. يلتحهید دې خ،ړن  میتود ترشیح  او 

 اصيل منت
ژبه هغه لو. ن  ت د. چ  لو. پروردرار موږ انسانانو تاه راکاړې ده. د ه ادې 

پپاا راار  په وسیهه موږ د ژوند ټول  ستونزې حهوو او ال تر دې چ  د ژب  له الرې
 او ش ور له نورو رسه رشیاوو.

ژبه نه یواځ  دا چ  رار او ش ور ل،ودوي، بها  د انسال د پراپتیاا الماا هام ررځا . 
ه دا ژبه ده چ  په ذری ه ی  له ناورو ه،وادوناو او نړیوالاو پرمهتګوناو رسه مهاامخ ک،اوو. د 

ن  اړیا  پیادا کاوي او یاو لاه دوو انسانانو، د دوو کهیوو، د دوو سی و او د دوو ه،وادونو تر م
 با رسه اراا  او تظایم کوي، ځاه چ  ژبه  د اراا  او تظایم یوه لویه وسیهه ده. 
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هر خومره چ  یوه ژبه ک  آسانه اراا  او تظاایم موجاود وي او لاه ناورو ه،وادوناو رسه 
ټاول   اړیا  ولري، نو هکظه ژبه یوه پرمهتهه  ژبه ده. د ژبا   د کاارولو لاه الرې د ژوناد
 اړتیاوې پوره ک،دا. يش. د ژب  له الرې د ژوند ټول  ستونزې د حا په لوري دروم .
ژبه د انسال په ژوند ک  یوه اړینه وسیهه ده، دظه وسایهه انساال پیااوړ. او قاوي 
کوي او ک زور. نه یا  سااب. ژباه یاوه ټاولنیزه پدیاده ده او پاه ه ادې ټولناه کا  

ناخااپ  توراه ناه ده رامان  تاه شاوې، بهاا  پاه  رازېویوي او له منواه ځا . ژباه پاه
 تدریج  او عه   بڼه رامنوته شوې او پرمهتګ ی  کړ. د..

د تاریخ په اوږدو ک  ژبه تااما کوي، وده کوي او اوښاتول پاه کا  راځا ، چا  
ه دا اوښتول د یوې ژب  پراپتیا بها ک،وي. د یوې ژب  پراپتیاا کا  انساال ما اه 

چ  ژب  ته تااما وربښ  او بدلول ورکوي، ناو اړیناه ده  ونډه لري. ه دا انسال د.
چ  موږ پپه  ژب  ته ارزښت ورکړو، پیاوړې ی  کاړو او هڅاه وکاړو چا  پاه نړیاوال 
کتار ک  ی  ودروو، ځااه د ژوناد ټاول مساایا لااه: سایايس، اقتصاادي، کهتاوري، 
وال. اديب، ټولنیز،يب ، ساینيس او ټانالوژي دا هر خه د ه ادې ژبا  لاه الرې کا

 يش پراپتیا وموم  او یوه مقا  ته ځال ورسوي او ژبه پورې اړوندېوي.
د انسال په ټولنیز ژوند ک  ژبه یاوه ما اه او اړیناه پدیاده ده او ه ادا ژباه د انساال پاه 
ورځن  ژوند ک  مثبت رول لوبوي او له یوه نسا خهه با نسا ته د ژبا  ل،اودول د انساال 

رزښت ښاااره کاوي او دا خررناده وي چا  انساال ژبا  تاه په ټولنیز ژوند ک  د یوې ژب  ا
 اړتیا لري او په ه دې وسیهه پپا د ژوند او ټولن  ټول  ستونزې ورباندې حهوي. 

ژبه او ژوند رسه تړل  دي، په پراپتیا، وروسته پاات  او د ټاولن  پاه ټولاو رشایطاو 
، ناو ژباه هام ک  یو د با مرسته کوونا  دي. که چ،رته د انساال ژوناد تغییار وکاړي

پامها تغییر کوي او له ه دې تغییر رسه په ژبه ک  نوي وییونه او ناوي اصاطالحا  
رامنوته ک،وي او له ه دې الرې د ژب  پانګه پیاوړې او پراپه ک،اوي، چا  ه ادا د 

 یوې ژب  پراپتیا او ارزښت د..
پاه د وپت په ت،رېدو رسه د ژب  په پانګه ک  رېر بدلول رامنوته ک،اوي. د ژبا  
وسیهه کهتور، ټولنه، ښوونه، روزنه، پوهه او ادب پرمهتګ کوي او ټاول پاه ژباه پاورې 

ژبه د ځانګړیو قرار دادي نښو یوه ټولګه ده چ  هره نښه ی  زموږ د »تړيل دي، ځاه 
یوه ذهن  انوور ښااارندوی  کاوي. داسا  چا  د هارې نښا  لپااره پاه ذهان کا  
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انساااين ماااال او چاپیریااال خ،زونااه، ځااانګړ. عیناا  تصااویر لاارو. دا انوورونااه د 
پیالونه، وړه او د ویونا  پپا اندونه،  -ځانګړتیاوې، پ،ښ ، پدیدې، ښاارندې، کړه 

هیه ، ظوښتن ، موپ ، ارمانونه، احساسا ، ظبرونونه او نور هر هغه خاه رانغااړي چا  
        (۱«)په زړه او ذهن ک  ی  ررځ   راررځ  او د ویهو او اورولو  توقع ی  لري.

ژبه زموږ د ذهن رسام  ده هر خه چ  پاه ذهان کا  جاوړېوي او پیادا ک،اوي د 
ژب  له الرې انوورېوي او نورو ته رسول ک،وي. ژبه د انسال د ژوند په کړو ا وړو کا  
اړینه ونډه لري او د انسال اړتیاوې د ه دې ژب  لاه الرې حاا ک،ادا. يش  او ژبا  

 ته رېره اړتیا لري.
و اړتیا دا ده چ  د ژب  له الرې د انسال او ټولن  هر خه که هغاه د ژب  ارزښت ا

سیايس، اقتصادي، اديب دي او که روزنیز، مادي او م نوي خ،زونه دي. دا هر خه د 
ه دې ژب  له الرې  پوندي  ساتا ک،وي، ځاه د ه دې ژب  لاه الرې پاه کتاابونو، 

ې الرې نساا پاه نساا سایټونو او نورو پوندي ځاایونو کا  سااتا ک،اوي او د ه اد
ژباه د ارتبايااتو نتام او » ل،ودول ک،وي او موږ انسانال له ت،رو وپتونو خهه پبوي.

سیسااټم د.. د رااار انتقااالونا  ده، د یااوه اديب بیااال د خررناادولو  وساایهه ده، یااو 
ټولنیز بنسټ د.، د سیايس بحثونو موضوع ده. لنډه دا چ  د یاوه مهات د مان  تاه 

 (۲«)ده. راتهو اساس او بنسټ
خرنګه چا  ژباه یاوه ارتبااي  وسایهه ده او د ارتبااط او اړیااو لاه الرې رامنوتاه 
ک،وي او د انسانانو تر من  اړیا  پیدا کوي، نو ژبه په یوه ټولنه کا  اتظااق راوساتی 

 يش او د ورړو ترمن  اړیاه ټینګوال. يش،نو  ه دا د یوې ژب  ارزښت د.. 

ي او یاواځ  د پوهولاو او را پوهولاو  وسایهه ناده، ژبه یواځ  ظوونه او ارازونه ناه د
بها  د انسال او ټولن  بنسټ جاوړونا  وسایهه ده.د ه ادې لاه الرې یاوه ټولناه را 
منوتااه ک،ااوي، وده کااوي او د ه اادې وساایه  لااه الرې انسااال او د انسااال هاار خااه 
پ،ژندل ک،وي، نو دلته ویهی شو چ  ژبه د انسال په ورځنا  ژوناد کا  رېار ارزښات 

ري او رېره اړتیا ورته لري او پر ته  له دې انسال او ټولنه اماال نه لري چا  پار ماخ ل
ژبه د یوې ټولن  د ورړو د تاریه ، ررهنګا  او ټاولنیز » والړه يش او پراپتیا وموم .

ارزښت د ساتهو وسیهه ده چ  د ټولن  مادي، م ناوي، کهتاوري، سایايس او داسا  
 .نورې السته راوړن  پرې پوندي وي
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له یوې ټولن  خهه به  ټاولن  تاه د هغاو. عه ا  پرمهتګوناه او الساته راوړنا  
انتقالوي او د راتهوناو نساهونو د عه ا  پرمهتګوناو الماا ررځا . د ژبا  پاه واساطه 
انسال له يبی   اراتو، ناورینونو او رضورتونو خهه د انساين ټولن  اوحتای حیوانااتو 

 (۳«)ي.د پوندي ساتهو لپاره الرې چارې جوړېو
ژبه د یوه مهت او ټولن  یو با ارزښته پانګه ده چ  د انسانانو هر خه ) پوهاه، عهام، زده 
کړه، احساسا ، نتریا ، اپالق، اقتصاد، سیاست، حقوق( او د انسال د ژوند ټول اړیان 
او رضوري شیال د ه دې ژب  له برکته په ه دې پانګاه کا  پونادي سااتا ک،اوي او د 

ارزښت ورکړل شو. د.. ژبه د انسال په ژوند ک  رېار ارزښات لاري ه دې ژب  له الرې 
 او موږ له دې س ر  ن و پټوال. چ  ژبه د یوه مهت په ژوند ک  زیا  ارزښت لري.

د انسال په ژوند ک  زیاتره شیال په ژبه پورې تړل  دي. دانساال عهام، زده کاړه، 
  رسه تاړاو لاري او ژباه اپالق،اړیاه، سیاست، اقتصاد او پوهه دا هر خاه د یاوې ژبا

پورې تړل  خ،زونه دي، ځاه که چ،رته ژبه نه وي، نو د انسال پرمهتاګ، بادلول او اوښاتول 
له اماال خهه لرې پبه ده. باید تر پپه  وس  پورې باید هڅه ويش چ  پپها  ژبا  تاه 

 پراپتیا ورکړو، ظن  ی  کړو او د یوې پرمهتهه  ژب  په کتار ک  ی  ودروو.
د انسال رار او موپه پراپ،وي، نو ژبه سا ه وررسه پراپتیاا موم ،ځااه ژباه خومره چ  

او رار یو له با رسه تړل  دي او له به  پوا د انسال په ژوند ک  یاو هاد  او بهاه ژباه  لاو. 
ارزښت لري او د رار او موپ  له الرې ژوند پراپتیا موم ، هڅاه رامنوتاه ک،اوي او بادلول 

و ته رسیوي، ناو دا د ژبا  یاو لاو. ارزښات د. چا  د انساال پاه راځ  او انسال یوه لوړ پړا
ژوند ک  رامنوته ک،وي، نو موږ ویهی شو چ  ژبه د انسانانو په اړیاو ک  زیاته وناډه لاري او 

انسال او پاه ه ادې رول » انسانال کوال. يش د ه دې ژب  له الرې پپه  اړیا  وساب.
د ژوناد د نی ګړتیاا وو د پاوره کولاو او د  برشي ټولن  یاوه لاه بها  رسه اړیاا  لاري. وراړي

چا  ه ادا  (۴«)هغو. د له منوه وړلو لپاره د یوه او با مرست  او الس نیوي ته اړتیاا لاري.
مرسته او الس نیو. زیاتره د ژب  له الرې ک،وي، ځاه زیاتره مرست  د ژبا  لاه الرې ک،اوي 

 او د ژب  له الرې کوال. شو یو د با الس ونیسو.
ال زیور د.، ژبه د انسال شهصیت د.، ژبه هغه وسیهه ده چا  کاه چ،رتاه ژبه د انس

نه وي، نو انسال ما ا نه د.. د ژب  له الرې د انسال ارزښات او شهصایت ښاااري. د 
 یوه انسال ځانګړنه، شهصیت، ررتار او عقا د ه دې ژب  له الرې خررندېوي.
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رې د انسال رار بیاان،وي او ناورو ژبه د رار او پوه  د بیال وسیهه ده. د ه دې ژب  له ال 
 ته وړاندې ک،وي. د ه دې ژب  له الرې د انسال پوهه او عهم زیات،وي او خررندېوي.
ژبه یوه ټولنیزه پدیده ده نه رطري پدیده. ژبه له ټولن  رسه مستقی ه اړیاه لاري او 
نيش کوال. جال يش، نو ویال. شو چ  ژبه د انساانانو هغاه مانتم او صاوب سیساتم 
چ  د دو. ترمن  ی  اړیاه ټینګه کړي  او ه دا اړیاه د انساال پاه ژوناد کا  ارزښات 
لري او هم اړینه ده، ناو انساال پرتاه لاه ژبا  خهاه یاو ناشاونی موجاود د. او ناه يش 

 پرته له ژب  دوا  ورکړي او یا پپا اراار او پیاال  مطرح کړي.کوال. ورځن  کارونو ته 
الرې پار ماخ ځا . انساال پرتاه لاه ژبا  خهاه یاو  انسال ژوند زیاتره د ژب  لاه د

نی ګړ. موجود د.. ماوږ ن او کاوال. یاو ب اپړ انساال یا  ورڼاو، ه ادا د ژبا  یاو 
ارزښت او اړتیا ده چ  انسال نيش کوال. د ژب  نه پرته په ورځنیو چارو کا  بریاايل 

 اويس، ژبه د انسال رس لوړي ده، یوه اړتیا ی  ده.
ژبه یوه متحوله پدیده ده. ژبه د انسال له پوا په ټولنه کا  تغییار کاوي او ه ادا 
ژبه ژوند ته تغییر، بدلول او پراپتیا  ورکوي.ژبه د انسال پاه هار راا  کا  رول لاري. 

مطهاد دا  د یوه مثبت اړخ په پوا یا  ځغهاوي.ه دا ژبه  انسال ته ارزښت ورکوي او 
لري او د ه دې ژب  له برکته انسال پرمهتاګ  چ  د انسال په ژوند ک  رېر اه یت

کوي او پ،ژندنه ی  ک،وي. ژبه د پپهو قوانینو او اصولو رسه س ه په ورځن  ژوند کا  
پر مخ ځ  او د انسال اړتیاوې د ه ادې لاه الرې پاوره ک،اوي. د انساال پاه ژوناد او 
ونزې د ورځنیو چارو ک  ژبه یوه ما ه او اړینه وسیهه ده چ  وراړي پپاا رېار. سات

ه دې ژب  له الرې حهوي، نو دا یوه خررنده پبه ده چ  ژبه د انسال په ژوند کا  
 له الرې یوه مقا  تره السه کوي. ما ه ونډه لري او د ه دې ژب 

  پایله
د ورځن  ژوند هر اړخ له ژبا  رسه تاړاو لاري او د ټاولن  او وراړو د پار مهتاګ الماا 

ه کا  رېار. شایال پاه ژباه پاورې تاړيل دي،لااه: ررځ .که چ،رته پا  ورته وکړو په ټولن
ژباه د انساال د راار  یخ، رهسظه، سودارري او داس  ناور.پوهه. ښوونه، روزنه، يبابت، تار

ژباړه ده. که چ،رته یو انسال ښه رار ولري او ژبه ی  پوږه، روانه او هرني وي، ناو کاوال. 
بیال وکاړ، ناو هکظاه انساال يش د رار انوور په ښه توره وړاندې کړي، کهه چ  ی  ښه 

 په یوه ټولنه ک  د پهاو پر وړاندې پیاوړي او ظښتيل انسال رڼا ک،وي.
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هغه انسال چ  د اراا  او تظایم ژبه ی  مضبويه وي، ناو کاوال. يش ښاه ارایاه 
وکړي. هکظه ماال انسال کوال. يش پرمهتګ وکړي او ارزښت پیدا کړي او د ناورو 

ټول د ژب  له امهه وو او ه دا ژبه ده چ  انسال تاه تغییار ورته اړتیا پیدا يش چ  دا 
ورکوي او انسال په  مثبته  الره ک  را  ږدي. د انسال د پرمهتګ یاوه الره ښاه ویناا 
ده. ښه وینا کوونای ښه پراپتیا کوال. يش چ   په ورځن  ژوند ک  بریايل وي. یاو 

، ناو دې لیانا  خهاه دا ژبور انسال تا بریالی وي او تا یاوه لاوړ مقاا  تاه رسایوي
نتیجه تر السه کوو، چ  د انسال په ژوند او ورځنیو چارو ک  ژبه رېره ونډه لري. ژباه 
انسال پر مخ بیای ، قوي ژبه د انسال تض ین کوونای د.. بریاا یا  ده او ویااړ یا  
د.. ژبه په ورځن  ژوند ک  یوه ما ه او اړینه وسیهه ده چ  موږ رټه تارې اپهاو، ناو 

ک  په کار ده چ  د ژب  په پراپتیاا او پرمهتاګ کا  هڅاه وکاړو، ترخاو یاوه  په ترڅ
 پیاوړې او قوي ژبه ولرو.

 وړاندیزونه
 باید پښتو ژب  ته رېر پا  وکړو او یوه ظن  او پیاوړې ژبه باید ترې جوړه يش. -۱
 برابره ژبه يش.ي بڼه چ  پښتو ژبه باید په م یار  -۲
ژوند ک  یوه اړینه وسیهه ده، نو په کاار ده چا  دظاه اړیناه خرنګه چ  ژبه د انسال په  -۳

 وسیهه په ښه توره وساتا يش، نو د دې  پوندیتوب لپاره له هر رول هڅو ته رره  وناړو.
 مأخذونه

جااالل اباااد،  :محبااوب، محبااوب شاااه. پښااتو ژباادود، مومنااد پپرندویااه ټولنااه -۱
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 منښت با ګرانښت اود عبدالرحمن با
Popularity and acceptance of  

Abdul Rahman Baba 
 

Suleiman Sayad 
 

Abstract 
In Pashto literature Abdurrahman Baba is one of the 

noteworthy literary figure and philosophical personality 
who has reflected events and real voice of society. 

Abdurrahman Baba stood shoulder by shoulder with 
his people and he cared for each of them beside that 
,Baba used his pen for the construction of community. 

Simplicity, Humanity, Advising, Proverbs and religion 
are major characteristics of his poetry which maintain his 
personality forever.  

For the completion of this research paper preface, 
importance, purpose, questionnaire, methods,main body 

and conclusion along it's references are being included. 

 لنډيز
عبدالرح ن بابا په پښتو  ادب ک  هغه عار  او  صويف شااعر د. چا  ناو  يا  
ماارګ نااه مناا ، ځاااه ده د ټااولن  پ،ښااو، دردونااو او ظااو تااه ان ااااس ورکااړ. د.. 

د  ستونزو ک  اوښا  تو. کاړې دي او تااعبدالرح ن بابا له ولس رسه د هغو. په 
ده سندرې د ټپونو پټاۍ دي، د ده ظاو د حا  اواز  ب   وسو په خنګ ک  والړ د.، د
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په کاال  کا   د.. د عبدالرح ن بابا د. او د ده کال  د پپه  ټولن  تظسري او ت بري
ساده ر ، برشپالنه، وعا  او نصايحت، متهوناه او ماذهب  رناګ هغاه ځاانګړن  دي 

 بابا وينا او نو  ي  تهپات  ساتهی د..چ  د 
 رسيزه 

ادب په ښو او ښاهو الظااوک  د مطالبو رانغښتا دي، هر هغه لياوال، شااعر او 
اديد چ  د ټولن  پاه رماز پاوه شاو. او د انسااين ټاولن  لاوي  او وړې پ،ښا  يا  
 ځ،ريل او انوور کړې وي، هغه پر زړونو پادشاه  کړې ده، ادب د انساال او انسااين
ټولن  خهه، نه ب،ه،دونا  که ه ده، هره هغه  رنپااره چا  پاه هغا  کا  د ټاولنيزو  

 پ،ښو ان ااس زيا  وي، په ه غه اندازه ادب لوړ او اديد ي  بريالی د..
باباا  ه پښتو ادب ک  له روښانيانو را وروسته پوشحال پال، عبدالرح ن او ح يادپ

ک  پورا  رنګا رنګا  پيادا شاوې او د  هغه نوموت  خ،رې دي چ  له برکته ي  پښتو ادب
هرن نييل ي  هر لورته  ځغهويل دي، د دو. د برياليتوب راز په ه ادې کا  د. چا  پاه 

نو ځااه يا  ش وري توره ي  پپهه ټولنه درک کړې او بيا ي  ه غس  ادب پنوولی د.، 
عبادالرح ن باباا ياو لاه دظاو شااعرانو ناه د. چا  کاال  يا   ارزښت پر ځا. پاات  د..

ررانښت او منښت(( تر رسليک الندې مقاله کا  پاه   ارزښت لري، ما ))د عبدالرح ن بابا
پښتن   ټولنه ک  د عبدالرح ن بابا د مقبوليت لپاره د بابا پاه کاال  کا  دظاه ځاانګړن  
)ساده ر ، برش پالنه، وع  او نصيحت، متهونه او ماذهب  اړخ( پاه روتاه کاړې دي چا  

 له مه  رڼم.مقبوليت ي  د دظو ځانګړنو 
 د څېړنې ارزښت او مربمیت

يوه چاره هم بايد ب  ارزښته  نه وي او هرکار باياد د ياوه ارزښات پار بنساټ رستاه 
ورس،وي. زما د دې مقال  ارزښت په دې ک  د. چ  قدرمن لوستونا  په دې پاوه 
يش چ  په پښتن  ټولنه ک  د عبدالرح ن بابا د مقبوليت او يامنښات المهوناه خاه 

رخو د عبدالرح ن بابا د کال  د س   پ،ژندن  او پر پوه،دن  لپاره يوه ب،هګه دي؟  ت
 وررځ  او پره دې بنسټ  نور شاعرال هم مطال ه يش.

 د څېړنې موخې
 .  د عبدالرح ن بابا د کال  ځانګړن  ښودل.۱
 . د عبدالرح ن بابا له رار او هرن رسه د لوستوناو اشنا کول.۲
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 د څېړنې پوښتنې 
 دالرح ن بابا رار او هرنخه رول و؟. د عب۱
 .  ول  عبدالرح ن بابا په  ټولنه ک  مقبول د.؟۲
 . د عبدالرح ن بابا د برياليتوب راز په خه ک  د.؟۳

 د څېړنې ميتود
 په دې خ،ړنه ک  له ترشیح  میتود خهه کار اپیستا شو. د..

 منت اصيل
 پوږ زبال  ي  په زمال  شارې لوين

 (۲پ،ښور د.  ) هغه وا  چ  مستقر ي 
عبدالرح ن بابا په پښتو ادب ک  هغه پوږ ناو  د. چا  دا درې پ،اړۍ د پښاتنو پاه 
زړونو پادشاه  کوي او پښتنو د پپهو زړونو لاه تهتاه  ناه د. کاوز کاړ.، واک نا  او راج 
چهول ي  ښه په زور ک  ال اوس هم دي. پدا. پب چ  دې رقاري انساال خاه در دانا  

ه مينه ميناه يا  اوس هام هار پښاتول  راټولاوي او د پپاا زړه له پول  تو. کړې چ  پ
سود پرې کوي، پښتانه د ده په ديوال  پپا رالوناه راوري، دينا  عاملاال يا  لاه منابه 
ش رونه واي  او کال  ته ي  اوس هم  په م ارصه دوره ک  دروي ال پپه  زلظ  پوځاوي. 

ه احساسوي. استاد حبيد الهه ررياع د بابا د کال  په لوستهو لوستونا  ځانونه ښه او دران
...دده ژوند هغه وپت ارزښت وموند چ  ده د پپاا شا ر پاه ))د رح ن بابا په اړه ليا : 

 (۳) ((قو  د پښتنو زړونه او روه  سي ه تسهري کړل او د ټولو پا   ي  ځال ته  واړاوه..
لياناه په پښتن  ټولنه ک  د بابا ه دظه عا  مقبوليت،ررانښات او منښات پاه دې 

 ک  راسپړو:
د عبدالرح ن بابا د کاال  هغاه ځانګړناه ده چا  د عواماو او : د کالم سادګي

پاصو پامهرنه ي  د پپا کال  لوستهو ته را اړولا  ده.  راکټار راج ويل شااه پټاک د 
عباادالرح ن بابااا رېاار شااار  د ده د شاا ر د سااادرۍ لااه امهااه رڼاا ، پااه ))اديب 

د رح ن بابا ش ر که هر خو د رن د مهغهرو نه رک ))تحرياونه(( ک  ي  په اړه ليا : 
د. او دا مهغهرې چ،رته ژورې او اکرث چ،رته د م نا د س ندر په ساطح ررځا ، ولا  

 ( ۴)((. بيا هم د رح ن بابا رېر شار  د هغه ش ر د سادرۍ له کبهه ښااري
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ن پو د بابا کال  يواځ  ساده ناه، بهاا  رنګاني سااده د. او دا هام د عبادالرح 
 بابا د هغ  دعا برکت د. چ  يو وپت ي  وييل وو:

 الاااااااااا  د پپا حبيد لاه بارکتااه
 (۵دا ساده ان ا رنګينه د رح ن کړې )

د عبدالرح ن بابا دعا د الهه ت الی دربار ک  قبوله شوې او د سادرۍ تار خناګ 
ظاه ي  رنګين  هم پيدا کړې، ه دظه پوند او رنګ د. چا  لوساتونا  يا  با  تاه

 واي ، لاه:
 ښاه ده  ښاه ده دا دنيا
 چااا  توښه  ده د عقبا
 د دنيا  په بازار کا،اوي
 د هغاه جاااااال سودا
 که تر رس ي   صدقه کړې
 (۶رراع درع کا باااااال )

 يا:
 خوک دې را کاندې قسم  په کردرار
 که  در  لر   په کور ک   يا  دينار
 زه دينار او در  نه لر   په کور ک 
 ول  نور پهک م  بويل دنيادار
 لاه ونه مستقيم په پپا ماال يم
 (۷که پاااازال را باندې راشاا  که باار )

پورته بيتونو ته که ورورو، عبدالرح ن بابا د پپا کال  لپاره رېرې ساده او اسان  
که   انتهاب کاړې، عاا  را اه دي او د لوساتونا  رااراو ساوچ تاه اړتياا ناه پيادا 

عبدالرح ن بابا د کال  سادر  به په دې م نا نه وي چ  روندې زماوږ ک،وي، پو د 
دظه  لو. شاعر د پپا کال  لپاره هغه دظه که   را ټول  کړې او د لوساتوناو لپااره 
ځانګړنه ي  يو رس او تال برابر کړ.، داس  نه ده،  بها  دا د عبدالرح ن بابا د کال  

وان  او پاوږې که ا  راوړي او لاه هغاو الظاااو ده چ  د پپه  وينا د اظ،ز لپاره ساده، ر 
باباا د کاال  د  رره کوي چ  په ظوږوناو باد او دراناه لګ،اوي، سايد رساول رساا  د رح ان
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د رح ن د ديوال ژبه ساده، ښاه  پو عاملانه ژباه ده، رح ان سادرۍ په اړه ليا :))
ړ. د.، د را اندا  صظت د بهبهو په ژبه ي ن  پاه  شااعرانه لطيظاه اديب ژباه کا  کا

 لاه چ  پپهه واي :
 اې رحکنه ! د بهبهو ژبه  زده کاااااااړه
 دظه پس له په صظت د را اندا  شه

دا ژبه په دې م نو ک  عاميانه  نه ده  چا  رنا  ياو عاا  ساړ. هام داسا  ژباه 
لياهی او ويهی يش، دا د شاعرۍ ښااه  اواماروزه ژباه ده ، پاه دې ژباه کا  رح ان  

است کلوي، پو دا الظاو چا  رح ان باباا پاه شا ر کا  پاه کوماه م اا الظاو هم 
يريقه تړي ددې ترتيد په سبد ساا يش او م نای يا  پپهاه واضاحه يش، دا کاار 

    (۸رص  يو رېر لو. قادرالاال  شاعر کولی يش.(( )
 د شااعرۍ پاه اړه ياو ځاا. لياا : ))د استاد رضا ولی نارار د عبدالرح ن باباا

م دا د. چ  په ساده او ساپ،څه   ژبا  د ښااالييزو ارزښاتونو عبدالرحکل ککل ه
په پا  ک  نيولو رسه الا  مينه، برشپالنه، م ررت او لوړ اپاالق  پاه داسا  ساندريز 

 (۹شور وړاندې کوي چ  تر اوسه ي  ال پښتو ادب مهی نه لري.(( )
کااږي، د عبدالرح ن بابا په اش ارو ک  بهه ښ،ګڼه چ  زموږ نتر را : برشپالنه

هغه برشا  پالناه ده او دا هام هغاه ځانګړناه ده چا  د عبادالرح ن باباا ناو  يا  لاه 
ورک،دو ژظورلی د.. د بابا د پپا ژوندانه زياته برپه په م اهده ت،ره شوې، خاه يا  
چ  درک کړي، هغه ي  بيا د پپا  پيال او رار په ُپم ک  رنګ کړي، خرنګه چا  

درد دردېدلی او کړېدلی د.، ناو باا انساال يا   عبدالرح ن بابا ټول ع ر د نورو په
هم ه دظس  پوښ د. او له  يو با درده انسال نه  سا ب  پاروا او با  درده صادقه 

 کوي، لاه:

 کهه با  دردانو لره  زړه د چا ور دروماااا 
 (۱۰زه به  صدقه کړ  سا ب  درد  تر اها درده )

 د زرريوو پطاب کوي:او کهه پو دظه انسال دوست  شاعر پپهو اش ارو ته 
 دا دستور د. چ  له درده زرريو. پيژي
 (۱۱کنه خاااااااااه و د رح ن له شاعارۍ )
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په پورته بيت ک  اها مجاز مجاز او اهاا حقيقات پاا  حقيقات ليادلی يش او 
انسال دوست  په ک  هم له ورايه ښااري، د ش ر عا  لوستونا  پارې پپاا شا ري 

ای په ک  پپا مطهد او هد  کتهی يش او هام ذوق هم پړوبولی يش، هر لوستون
 دا ځانګړنه د اصيا هرن هم ده چ  هر سړ. په ک  پپهه خ،ره او ځال ووين .

پود پواه  او ځال ظوښتنه  هغه  خه دي  چ  پاه انساال بانادې د پپاا ژوناد 
دايره را تنګوي، له  زړونو پرېوزي او په ټولنه ک  پرې حساب نه يش کيدا.، مګر پاه 

بيا هغه پهاک چا  د ناورو لپااره ظوښاتونا  او راار کاوونا  وي دو. د  خنګ ک 
ټولن  د ورړو په زړونو ک  ځاا. نييسا او نوموناه يا  تهپااب وي، عبادالرح ن باباا 

 ه دظه رار ته د ش ر رنګين  ورکړې ده:
 هغااااااه زړه به  له يااااورانه  په امااااال وي
 (۱۲چ  ک تۍ ظوندې د پهاو باربردار يش )

عبدالرح ن بابا د دې  پهو. د. چ  هر وپت پپهه پوښه او پوشحايل په پاا  
 ک  ونه  نيول يش او د پپه  مدعا او مطهد لپاره نور ازار نه يش:
 چ  د ورور د عزيز زړه پرې ازاريوي
 حاصا مه شه هغه پپهه مدعا
 راه د نورو رضا بويه راه  پپهه
 (۱۳په کار نه ده ه ، ه پپهه رضا )

رح ن بابا د انسال دوستۍ او ه دردۍ احساس لاه دې بيتاه  هام  ښاه د عبدال
 خررندېوي:

 ښه پواړه  چ  يو ي  پوري با ورته روري
 (۱۴پواړه  نه دي هغه زهر دي رويا )

هغه ځانګړنه ده چ  د عبدالرح ن بابا پاه کاال  کا  زياتاه تار : وعظ او نصيحت
کاار وي، د عاامل ساړي عااد  س رو ک،وي، وع  او نصيحت په ټولنه ک  د ن،ک ساړي 

وي او بادرده او با احساسه انسال  ي  پپهه وايظه ررځوي، يبی   پبه ده چ  داسا  
 پواپوږي مرشال بيا د پپا ولس په زړونو حاومت کوي، عبدالرح ن بابا واي :

 که  ژوندول  د. پو ه دا د. په جاال ک 
 چ  له چا رسه ت،رېوي  په پندا
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 ساوله په  صالح ويزهر ښه دي که  په 
 نه  شارې په  رتنه او په ظوظا

 رونګ با  د. چ  ب  کا  او ب   زبال وي
 نه چا  ژبه يش په بد ويا رويا

 کوڼ  با  د. چ  خه  نه اوري  په ظااااوږو
 (۱۵نه چ  ظوږ کاندې پااااه  بد ويا شنوا )
ه پپهاو پهااو تاه  د په پورته بيتونو ک  عبدالرح ن بابا  په عاملانه او واعتانه  ژب

ښه او پوشحاله ژوند ت،رولو نصيحت کوي، عبدالرح ن بابا د انساال لاوړه مرتباه پاه  
 عدالت ک  وين  او سپارښتنه ي  په دې رول کوي:

 که بهنده مرتبه د چا پاه کاروي
 (۱۶لو. مقا  د. عدالت په دا دنيا )

 :حت ي  دا الندې ب،هګ  ب  جوړې ديد وع  او نصي
 ور سااااره  نه ياااااااا  برابر چا  په زور

 د هغو تر خنګه مه کښ،نه  زړور
 زورور اور او اوبه  دي  رام وکړه
 چ  روب  نه ش  يا ونه س،و  برش
 چ  ي  درست  صور   ظهب،ا يش په اظزيو
 وپوړ مااااااه شه د هغ  ون   اار

 چ  په ر،ډه دې  پر خيوي  مخ  ي  ورک شه
 ا پنجارکااه د رسو زرو  چاړه وي ي

 چ  ياري رڼا  ياري  د زورورو
 (۱۷بول وکړ  زه رح ن  په  دا هرن )

د عبدالرح ن بابا د کال  سالسات، رواين او د الظاااو او م ناا تاړاو پاه : متلونه
ځينو برپو ک  داس  حد ته رس،دلی چ  د متهونو رنګ ي  اپيساتی او لوساتونا  

 ي  د پپه  وينا د پهيل لپاره کاروي، لاه :
 ما  په بزررۍ ک  شک نه شتهد 

 (۱۸ول  پر به حاج  نه  يش په يوا  )
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د پورته بيت  په دويم نيم بيت  ک  راظيل الظاو د ټولن  ورړي د ب  الرې او کام 
 عقا انسال لپاره کاروي:

 هره چاره چ  تر وپت ت،ره يش عنقايش
 عنقا نه د. په دا  نښتاااای د هيچا
 د.ت،ر ساعت  په مثال مړ. د لحااد 
 (۱۹مړ چا  نه د.  ژوند. کړ. په ژړا )

دويم  بيت  دويم  نيم بيت  کا  )ماړ.  په  پورته اول بيت ک  د )عنقا( راتها او د
( متهونه دي چ  په ټولنه ک  د هغو کارونو لپااره چا  ک،ادل يا  په ژړا ژوند. کول

 م ان نه وي،کاريوي.
  ټولنه ده ، نو زماا پاه خرنګه چ  زموږ  ټولنه يوه مسهکنه او مذهب ديني اړخ:

اند:  د عبدالرح ن بابا د مقبوليت بارز اړخ ه دظه دين  اوماذهب  اړخ د.  چا  د 
کااال  زياتااه برپااه  ياا  د قاارال کااريم او نبااوي احاااديثو لااه مظاااو  رسه اړخ لګااوي، 

 عبدالرح ن بابا د پپا کال   په اړه واي :

 دا چ   زه وتاته  وايم  که  ي  پدا. کا
 (۲۰ه  حديي ک  به خررند وي )په ايا   پ

يو روايت د. چ  د سوا  صيد به ويا چ  که چ،رې په ملانوه ک  له قارال کاريم 
 (۲۱نه سيوا د با کال  اجاز   و.، نو ما به پا  د عبدالرح ن بابا کال  لوسته.)

 (۲۲(. )(من أحد کم حتی يحب ال خيه ما يحب لنفسه ء)ال يو) ررماي :« ص»پيغ ب
له تاسو نه  يو تن هم مومن کيدا. نه يش ، تر دې  پورې هغه  خه  چ  د ژباړه:  

 ځال لپاره پوښوي، د با مسهکل ورور لپاره پوښ کړي.
 د پورتن  حديي مبارک مظاو  عبدالرح ن بابا په پپا ش ر ک  داس  رانغاړي:

 لاه ځال هس  وبا وته نتر کړه
 (۲۳لاه ستا د. هس  ځال د. د هر چا   )

و قدر په هاهه په عتيم ال اال کتااب قارآل کاريم او نباوي احااديثو کا  د قضا ا
يادون  شته ، په تقدير بايد مومن مسهکل اميال ولري، هغه خه چ  ده ته په تقادير 

))ماا ت االی پاه ساورة الحدياد کا  ررماي :ک  مقرر دي، حت   به ور رس،وي، الهاه 
 (۱من قبا ال نباها ((. ) اصاب من مصيبة ری االر  وال ری انظسام االری کتاب
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په ځ اه او  ستاسو نظسونو ک  تاسو ته  ه،ډ  رول آرت او مصايبت ناه رسا،وي، 
مګر  هغه خه چ  د نوموړي مصيبت او تاهيد پيدا ک،دو ناه مهاا  پاه کتااب کا  

 لياا شوي ع يل ک،وي به.
 ه دظ  پبې ته عبدالرح ن بابا په پپا کال  ک  داس  اشاره لري:

 چاااا  موقور   په تقدير ديهغه چارې 
 کړ. ي  نه  يش په محنت په م قت خوک
 کااااااه نتااااااار کا و قضا و هاااام رضا ته
 (۲۴په ه،چا باندې دې نه کا مالمت خوک )

الهه ت الی بنده رال پپا عباد  ته پيدا کړي دي او مساهکل باياد لاه اساالم  
ه دظاه مطهاد پاه شا ر کا  داسا  اصولو رسه سم ژوناد وکاړي. عبادالرح ن باباا  

 رانغاړي:
 دلته  د  او قد   دواړه  په حساب دي
 (۲۵پا ظهي په  الرې مه  ږده  ب  حسابه )

 پايله 
رپال، عااار  اب اا د عباادالرح ن بابااا پااه اړه پاابه پااه دې راټولااوو چاا  بابااا يااو

اوسااپ،څهی انسااال د.. د يااوه زړه سااواند الرښوداومرشاا پااه تورااه ياا  د پپااا ولااس 
وونه کړې، هم دنيوي او هم اپروي مسوليتونوته یا  متوجاه کاړي دي، د باباا د الرښ

کال  يوه ښه برپه د قارآل اوحاديي تظساريد. او وررسه وررسه  پاه دې  هام  پاوه شاو 
چ  عبدالرح ن بابا د پپا کال  لپاره خومره ساده، پو رنګني الظاو انتهااب کاړي 

پنوااه پااو ماااي  د مقبولياات دظااه دي، د باباااکال    بااه نااورې ځااانګړن  هاام ولااري 
تهونه اوپه کال  کا  يا  ماذهب  ساده ر ، برش  پالنه، وع  اونصيحت، مځانګړن  )
( پااه روتااه کااړې، کااه کهيااا  ياا  دقياا   وکتااا يش، د نااورو ځااانګړنو د السااته رنااګ

 راتههومته ترې هم ک،دا. يش.
 مأخذونه

  .۲۲مه،سورة الحدید، ایت: ۲۷. قراناریم، سپاره ۱
الااااااادين زياااااااور. د پښاااااااتوادبياتوتاريخ )منوناااااااۍدوره( ، سااااااااپ  د . زيور ۲

 مخ.۷ل ،۱۳۸۶، پ،ښور: پښتوخ،ړنواوپراپتيامرکز
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عبدالرح ن بابا،کهيا ، دحنيد پهيا پاه اهاتک ، داناش پپرندوياه ټولناه: . د ۲۳
 مخ.۶۰ل،۱۳۸۴پ،ښور، 
رندوياه ټولناه: . دعبدالرح ن بابا،کهيا ، دحنيد پهياا  پاه اهاتک ، داناش پپ۲۴
 مخ.۱۸۹ل،۱۳۸۴ پ،ښور،
 مخ.۲۵۸. پورتنی اثر، ۲۵
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 پوهنیار میرویس خالقیار
 

پښتو ډرامې په پرمختیا کې د عبدالرؤف قتیل  د
 خوږیاڼي ونډه

The Contribution of Abdulrawoof 
Qateel Khogiani in the Development 

of Pashto Drama 
 

Mirwais Khaliqyar 
Abstract  

The written fable of Abdulrawoof Qateel Khogiani has 
an explicit dignity in the Pashto literature. His written 
fable describes and covers the social situation of the 
society. He has criticized the unwanted regulation of the 
society. His literary describes the social reformation and 
affairs of the mean time.  

The characteristics of Qateel Khogiani’s Drama 
describe the Pashtuns characters and his literary fictions 
were inspired by the Pashtun society. These Dramas 
describes the various prospects and unwanted 
behaviors in the society. His Dramas also discuss the 
non-believed social characteristics of the environment.     

 لنډیز
د عبدالرو  قتیا پوږیاڼ  داستاين لیان  پصوصاً رراما  پاه پښاتو ادب کا  
ځانګړ. مقا  او ځا. لري. دده داستاين لیان  په پاصه توره ررام  زموږ د ټولن  

رانغااړي او نااوړه د وپت د اجتکعا  ژوناد ع اده موضاوعا  پاه پپهاه ځاولۍ کا  
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دودونو ته انتقادي اشارې کوي. دده دظه رول لیان  په پپا وپت ک  د اجتکع  
 اصالحاتو لپاره د قه   مبارزې خررندې ب،هګ  وې.

دقتيا پوږياڼ  د ررامو ټول کرکټرونه پښتن  دي او له پښتن  چاپرييال نه يا  
ونه متثيا شوي او ناپوال  الاا  اپيستی د.. په دظو ررامو ک  د ژوند ب،الب،ا اړپ

ي  په کهاه ظندل شوي دي. هغو بدو دودونو ته چ  په پښتن  کهتور ک  دترباور او 
 تربګنۍ په نامه موجود دي روتنيونه شوې او رټا شوي دي. 

 رسیزه
پښتو ژبه د نړۍ د نورو سیالو ژبو تر خنګ داس  نومیايل شهصیتونه لاري، چا  

ه ځانتاه موضاوعا  ټاکاا کیادا. يش، د پښاتو د هغو د رار، رن او شهصیت پاه اړ 
ژب  د نومیالیو شهصیتونو خهه یو عبدالرو  قتیا پوږیاڼی د.، چ  د پښاتو ادب 
د نتم او نرث په برپو ک  ی  رېر زیا  کار کړ. او د پښتو ژبه ی  په دظو برپاو کا  
ال بډایه کاړې ده، چا  د نارث پاه برپاه کا  یا  داساتان  لیانا  رېاره درناه برپاه 

ړوي،  نوموړ. د پپا  وپت پاه داساتاين ادبیااتو کا  یاوه یااده خ،اره وه چا  د جو
پپهو کیسو، ناولونو او ررامو له کبهه م اور و.  قتیا په داساتاين ادب پصوصااً  پاه 
ررامه لیانه ک  لو. الس درلود چا  پاه دې مقالاه کا  یا  د رراماو پاه جوړښات، 

 ارزښت او منوپانګه باندې بحي شو..
 خېمو د څېړنې 

د دې مقال  موپه داده چ  لوستونا  د پښتو ررام  په وده او پرمهتیاا کا  د 
 قتیا پوږیاڼ  په کړي کار پب يش او په یاده برپه ک  ترې رټه واپيل.

 د څېړنې پوښتنې
 په دې خ،ړنه ک  دې الندې پوښتنو ته ځوابونه ویا شوي دي:

 و  کارونه کړي؟د پښتو داستان  ادب په پراپتیا ک  قتیا پوږیاڼ  ک -۱
پښتو ررامه خه وپت پیادا او قتیاا يا  پاه وده او پرمهتیاا کا  خاومره وناډه  -۲

 اپیست ؟
 قتیا پوږیاڼ  خومره پښتو ررام  لیايل؟ -۳
 د قتیا پوږیاڼ  د ررامو جوړښت او منوپانګه خه رول ده؟ -۴
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 د څېړنې میتود
ه دارنګاه پاه دې تاړاو تار د خ،ړن  میتود ترشیح  او د خ،ړن  رول کتاابتوين د.، 

رېره هڅه شوې، چ  د دې اديب لیان  د ب پړوايل لپاره لاه مهتهظاو هغاو کتاابونو رټاه 
واپهم، چ  د قتیا پوږیااڼ  د ژوناد او آثاارو  پاه اړه لیااا شاوي دي، یااد آثاار ما  پاه 
 ځیرتیا رسه خاريل او د ماپذ ښودن  له اصولو رسه سم م  ترې رټه اپیست  ده.

 اڼی او پښتو ډرامهقتیل خوږی

ررامه هغه په زړه پورې هارني ژانار د.، چا  د پښاتو ژبا  د ادب باې تاه يا  د 
 شه   پ،ړۍ په دوه ميه لسيزه ک  پپه  رېښ  راظزويل دي .

چا  د ع اا او  ( ناه م ات  شاوې Drauد ررام  که ه د يونااين ژبا  لاه رراو )
ک  دظه که ه )پاه کولاو او  کړن  په م نا ده،له ه دې امهه د ررام  د پ،ژندن  په لړ

 ښودنه( هم ت بري شوې ده.
په اديب اصاطالح رراماه د نارثي، هارني او داساتاين ادبيااتو  ياو رول د. چا  

 ادبپوهانو  ي  د پ،ژندن  لپاره ب،الب،ا ت ريظونه او خررندون  کړي دي.
 ( اثر یا  پاه دې رول رسه( )ررامه د رن او تاریخ په هنداره ک)د ررام  پ،ژندنه 

ررامه یوه یوناين که ه ده چ  د ع ا م نی ورکوي او په اصطالح کا  هغاه کوي: ))
اثر د.، چ  د ریالوګ او پبو اتارو پاه راور  لیااا شاو. وي، د کیساه کوونااو لاه 

 مخ(۴: ۵پبو محرو  او عادتاً د تیاتر لپاره جوړه وي.(( ) 
  پ،ړۍ پاه لومړیاو ررامه په اوسنۍ بڼه او مظاو  له لویدیوو ادبیاتو خهه د شه 

لسیزو ک  پښتو ژبا  او ادب تاه رس رادنناه کاړ. او تار ب،الب،هاو ټاولنیزو او سایايس 
 رشایطو الندې دود شوې، وده او پرمهتیا ی  کړې او تر دې مااله رارس،دل .

لومړنۍ م هومه رراماه د عباداالکب پاال اکاب لاه پاوا رامنوتاه شاوه چا  درې 
( کا  داسا  (رراماه)ړه ارضا رضاا پاه پپاا اثار )یتیکل نوم،وي. ددې ررام  په ا

د « درې یتایکل»د پښتو وړومۍ يب زاد ررامه مټ ی  دلته رانقهو: )) لیا  چ  کټ
امتانزو په هايئ ساول ک  د ساول د که،زې جهس  په موق ه ساولیانو پیش کاړې 

زیودیز ک  ښااظيل عباداالکب پاال اکاب لیاها  وه، پاه دظاه ۱۹۲۷وه، دا ررامه په 
ررامه ک  ښاظيل لیاوال په اصالح  رنګ ک  د م ارشې د زورورو پهقاو زور زیااتی 

زیودیز پورې هم دظه ښاظيل لیااوال د ۱۹۳۰زیودیز نه تر ۱۹۲۸په روته کړ. وو. د 
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« تااذید جدیاد»دظه ساول په کهیازو جهساو کا  ناورې وړې اصاالح  رراما  لااه
و ررامااو د ابتاادايئ دور وظیااره پاایش کااړې، چاا  د پښااتو د يبااع زاد« ت هاایم جدیااد»

 مخ(۴۸: ۲کامیابه تجرب  یادیوي.(( )
عبداالکب پال اکب د پورته ذکر شوو ررامو تر خنګ د )تربور، پاداي  پادمتګار 
او جونګړه( په نومونو نورې ررام  هم لیاه  دي، په ده پس  نورو پښتنو لیاوالو هم 

زیاتره انواعو په پښتونهوا کا   دظه ژانر لیاهو  ته مال وتړله. دا چ  د پښتو هرني نرث
وده او پرمهتګ کړ.، نو د پښاتو ادب د ناورو ژانروناو پاه خ،ار پښاتو رراما  هام پاه 
ه دې سی ه ک  رېره وده وکړه چ  په دظه وده ک  انج ن اصالح االراظنه، پ،ښاور 

 مخ(۳۸۲: ۱راریو او په راوروسته ک  تهویزونونو رېره مرسته وکړه. )
رام  ځین  خرکونه موږ د روښانتیا په پړاو کا  د یاو شا ،ر په ارغانستال ک  د ر

لیاوالو په آثارو ک  وینو چ  دظه خرکونه د ررام  د پیا لپاره زمینه برابروي. لااه د 
مولوي صالح مح د په دريس کتابونو ک  یو لړ ریالورونه او په ځانګړي توره د )یوې 

 ورځ  ظیر حارضي( یادولی شو.
زیودیاز( کاال ۱۹۲۱ملریاز ۱۳۰۰د ))) پو  :ه دې اړه لیا سیدمح  الدین هاش   پ

د حاادودو ځیناا  رراماااي  ریالورونااه شااته چاا  هغااه مولااوي صااالح مح ااد لاایايل او د 
اعهیحرض  ظازي امال الهه په وړاندې د پوهن  شارردانو د سټیج پر مخ لوبويل دي. یاو لاه 

ناوم،وي چا  زده کوونااو د دظو متثیيل ټوټو یا رراماه ریاو خهاه )یاوه ورځ ظیار حاارضي( 
 مخ(۲۳۸: ۶حبیب  په ښوونو  ک  د ظازي امال الهه پال په حضور ک  ښودل  وه.(( ) 
ملریاز ۱۳۱۶د پښتو ررامه لیان  په بایر ک  په ارغانستال کا  پاوره رراماه پاه 

کال د مرحو  عبدالحی حبیب  لهوا د )توریالۍ پښتنه( په ناو  ولیااا شاوه، پاو د 
ه برابره او په تول پاوره او کاره رراماه  عبادالرح ن پاژواک لیاها  ررام  د اصولو رس 

چ  )کهی ه داره روپۍ( نوم،وي، دظه ررامه په اصا ک  یوه منتوماه رراماه ده چا  
ملریااز کااال لیاهاا  او پااه بیااا وروسااته پااه ۱۳۱۷د آزاد شاا ر پااه قالااد کاا  یاا  پااه 

تار دې وروساته  ملریز کال ک  د پښتو ټولن  له پوا چاپ او پپاره شاوې ده.۱۳۳۷
په پښتو ادب ک  ررامه لیانه باب شوه، چ  رېرو لیاوالو او ررامه لیاوناو له پپاا 
وس رسه سم په مسها  رول  پښتو ررام  ولیاه ، پپا ژوند ی  ررام  لیانا  تاه 
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وقد کړ او د پښتو ررامه ی  په پښو ودرولاه. د هغاو لیاوالاو لاه رلا  خهاه چا  پاه 
 دي یو هم عبدالرو  قتیا پوږیاڼی د..پښتو ژبه ی  ررام  لیايل 

تر کومه چ  پبه د ښاظيل عبدالرا  قتيا پوږيااڼ  پاه رراماو پاورې اړه لاري، 
داس  خررندېوي چ  نوموړي د نورو هرني او اديب نرثي ژانرونو په خ،ر راې شا ،ر 
پښااتو رراماا  هاام لاايايل دي. د. پااه مدرسااه کاا  زده کااوونای و چاا  لااه شاا ر او 

نه يوازې مينه پيدا شوه، بها  د مدرسا  پاه کنظرانساونو او ساټيج لياوالۍ رسه ي  
 ررامو ک  به ي  هم رډول کاوه. 

قتيا پوږياڼی په هرني او رولاهوري ادبياتو ک  لو. الس لري او په رراماو کا  
ي  انتباه  او انتقادي پهه رېره درنه ده. چ  )بدرره او د جاام   میااروب( رراما  

 ي  ظوره منون  دي.
هی قتیا پپهه د بدرره نوم  رارم  د متثیا او سټیج ک،دو په اړه وايا : د کاوې د ښاظ

لو. ولسوال ارواښاد عبدالقادر دولسوالۍ پر ماال ))بدرراه(( ناوم  ررا  ما  پار ساټيج او 
دري  ولوباوه چ  په پپهه م  پا  د سودپور رول لوبولی وو. د. زیاتوي چا  د دظاه رول 

الد او بريالی و ، چ  په نندارچيانو ک  يو ساړ. تار دې برياده  په رسته رسولو ک  دومره ج
 مخ(۱۶۲: ۴احساساب شو، چ  يو ناخاپه ي  راته له پول  ښانوه  ووت .) 

قتيا پوږياڼی هغه ماال چا  د ننګرهاار عاايل ليسا  تدرييسا مرساتيال او د 
اره د پښتو ادبياتو اساتاد و د جاالل ابااد ښااروالۍ پاه ساينک کا  يا  ننګرهاار نناد

ارواښاد ره اه ساپ  په مرسته جوړه کړه چ  د. د ننګرهار نندارې موسس هم د. 
 او دلته به ي  پپه  ررام  متثيهول  چ  ساير هراب هم وررسه کار کاوه.

د جام   میاروب د ښااظيل قتياا پوږيااڼ  ياوه بهاه م ااوره رراماه ده چا  د 
هونو په باري کا  لياها  وه. ملريزو ک ۱۳۳۸اا  ۱۳۳۷نوموړي دخررندونو له مه  د 

رراماه پاه ننګرهاار ننادارې کا  متثیاا تاه « جاام   میااروب»ده چ  کو  وپت د 
وړاندې کړه، نو د وپت د وايل )ظال  راروق عثکل( په مزاج ښه ونه لګ،اده، ده تاه د 
دسیسو جوړولو په ک  رار ک  شو، د. مجبور شو چ  ځال د ابن ساینا ل،سا  تاه 

پوهن  مدیر )دپوږياڼو د قيهغاو د قاايض القضاا  زو. حااج  تبدیا کړي، وايل د 
آصد( او مرستیال د وپت )د سهطانپور سيد مقصو ( خهه په استظادې رسه دوسایه 

 مهونه(۲۹۰-۲۸۹: ۳ورته جوړه او خه موده ی  بندي کړ.)
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د دظ  ررام  ع ده موضوع  رشو  او رشو  پوري وه )رشو  بازار(.لوبغااړي او 
ا پوږياڼی، لطيد پال مومند، نب  شينوار.، ساير هراتای، اساال  کرکټرونه ي  قتي

 الدين هرنيار او د ننګرهار ل،س  دسپور  ښوونای نوراجال ظورځنګ وو.
 ښاظيل قتيا د دې تر خنګ نورې رې ش ،ر ررام  هم ليايل دي لاه: 

د جونګړې مهنګ: په خهورو  پاردو کا  ياوه اجتکعا ، انتبااه ، تراژيادي او   .۱
ملریاز کاال پاه امتاه رڼاه کا  ۱۳۴۱يس ررامه ده. دظه ررامه د کابا مجه  د پولي

 پپره شوې ده.
د جاام   میااروب : يااوه انتقاادي، پولييساا او اصاالح  ررامااه ده، چا  پااه  .۲

 خهورو پردوک  لياا شوې ده.
مرياث: په خهورو  پردو ک  يوه انتقادي، پولييس او اجتکع  رراماه ده، چا  . ۳

ملریاز کاال د ورځ  ۱۳۷۹رڼو ک  پپره شوې ده. او بیا ځه  پاه  ۷ه د کابا مجه  پ
 مجه  په پنو ه رڼه ک  پپره شوې ده.

د دهقال لور: په خهورو پردو ک  يوه اجتکع ، ع ق  او انتقاادي رراماه ده. . ۴
 ملریز کال په یوولس ه رڼه ک  پپره شوې ده.۱۳۴۰دظه ررامه د کابا مجه  د 

 ک  يوه انتقادي او اصالح  ررامه ده . ولور: په پنوو پردو . ۵
مړه ش  ه: يوه اديب، انتقادي او انتباه  ررامه ده، چ  په درو پردوک  لياا . ۶
 شوې ده.
 ښوونای: په خهورو پردو ک  يوه عه   او انتقادي ررامه ده.. ۷
روره چ  خاه ک،اوي؟: پاه پنواوپردو کا  ياوه انتقاادي، ع اق ، ک ياډي او  .۸

 .اصالح  ررامه ده
 تور ديو: په درو پردو ک  يوه انتباه  او انتقادي ررامه ده. .۹
 رسه مياشت: په خهورو پردو ک  يوه اجتکع  ررامه ده. .۱۰
چريس: يوه انتقادي ، اصالح  او تراژيدي رراماه ده، پاه خهاورو  پاردو کا  . ۱۱

 ده، چ  په اوسن  لیاوال ک  پپره شوې ده.
اامل کاکا : يوه انتقاادي، اصاالح  او تراژيادي رراماه، چا  د ننګرهاار پاه  .۱۲

 ملریز کهونو ک  پپره شوې ده. ۱۳۵۱ملریز او  ۱۳۵۰ورځپاڼه ک  په  
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ملریز کال پاه ۱۳۴۲اول زده کړه بیا کوژده کړه: دظه ررامه د کابا مجه  د  .۱۳
 اوومه رڼه ک  پپره شوې ده.

ده چ   د کوې د لو. ولسوال ارواښااد عبادالقادر  بدرره:   دا یوه بهه ررامه. ۱۴
دولسوالۍ پر ماال ی   پرسټيج او دري  وړاندې کاړې وه چا  پاه پپهاه يا  پاا  د 

 سود پور رول لوبولی و.
 ظوټۍ: دظه ررامه په ننګرهار ننداره ک  متثیا شوې ده. .۱۵

، م ناا نوموړي دپپهو اکرثو ررامو په متثيا ک  په پپهه ع يل برپه اپيست  ده
دا چ  د. د هرني ادب د تههي  تر خنګ په دظه برپه ک  هرني رنااار هام د.. 
په ررامو ک  ي  پپا نقش په پوره بريااليتو ب تار رسه کاړ. د.. ده د پپهاو رراماو 

 رايرياټري په پپهه کړې ده او ررام  ي  نندارې ته وړاندې کړي دي.
دي او له پښتن  چاپرييال نه دقتيا پوږياڼ  د ټولو ررامو ټول کرکټرونه پښتن  

ي  الاا  اپيستی د.. په دظاو رراماو کا  د ژوناد ب،الب،اا اړپوناه متثياا شاوي او 
ناپوال  ي  په کهاه ظندل شوي دي. هغو بدو دودونو ته چ  په پښتن  کهتاور کا  

 دتربور او تربګنۍ په نامه موجود دي روتنيونه شوې او رټا شوي دي. 
د مرياث په نو  د ررام  په جوړښت، ارزښات، موضاوع د ب،هګ  په توره ي  دلته 

 او منوپانګه باندې لنډ بحي کوو :
 د مرياث ډرامې د کرکټرونو ژبه او هرني ارزښت 

مرياث د ښاظيل قتيا پوږياڼ  له م اورو ررامو خهاه یاوه ده چا  د نوماوړي د 
قاادي بڼاه نورو داستاين لیانو په خ،ر دا هم په ع وم  رول ک يډي، انتباه  او انت

 لري او په خهورو پردو ک  لياا شوې ده.
دا ررامااه لاااه خنګااه ياا  چاا  لااه نااو  خررناادېوي، د ماارياث پااه اړه ده چاا  کهيااوايل 
چاپرييال او د دظ  ستونزې په اړه د هغو. تر من  شهړې، په ځانګړي رول له مارياث ناه د 

وي، ځاه زیااتره پهااو ښوو محروميت او د نارينه وو ترمن  اوږدې او تاريه  دښ نۍ انوور 
 رېر ځهه د مرياث د ونډې له پايره د پپهوۍ هر رول اړيا  پرې کړي دي.

د رراماا  لااه ژباا  خررناادېوي چاا   نومااوړي بااه دا ررامااه د ارغانسااتال راريااو 
تهويزيول لپاره لياه ، متثيا شوې او پپره شوې وي، ځاه چ  تهنياوناه، صاحن  

 ده.او ژبه ي  تهوېزيوين ررامو ته ورته 
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د خ،ړوناو په آند د راريوي  ررام  لياوال په پپهه ررامه ک  دې تاه اړتياا لاري، 
چ  له اوريدوناو او يا لوستوناو رسه مرسته وکړي، چ  د هغاه د رراما  عناارص پاه 
هره الره او وسيهه چا  وي، وپ،اژين خاو تارې پوناد واپايل او د رراما  پيغاا  درک 

په توال پورې اړه لري. پوږياڼ  صيد هام پاه  کړي. دا کار د ررام  د لياوال د قهم
 پپهو ررامو ک  هغه که تهويزيوين دي که راريوي ، دا موضوع ي  په پا  ک  نيول  ده.
پو راريوي  ررام  يو خه رران  وي، راريوي  ررامو ک  د اوريادوناو ياا مهاياد 

دونا  پاه پ،ژندنه رېره اړينه ده، ځاه پو قتيا پوږياڼ  هم پپا لوستونا  يا اوريا
ښه رول پ،ژنديل دي، هغه پوه،وي چ  دا ستونزه په کهيو، بانډو او لرې پرتاو ساي و 
ک  زياته ده، د لرې پرتو سي و او کهيو اکرثيت پهک م  والً نالوسات  وي، ناو اړيناه 
ده چ  د هغو. په ژبه پبې ورته ويش، عا  او پاصو تاه اشاناوي، پيغاا  يا  درک 

 رايش.کړ. او باالپره پا  س ول 
کهه چ  د يوې ررام  لياوال د پپه  ررام  اوريدونا  ت هيص کاړي او ويا  
پ،ژين، نو بيا د پپه  ررام  د سارپټ لپاره د اړتيا وړ مواد يا د رراما  عناارص چا  

 الندې راوړل شوي دي، رېر ښه پالل کولی يش.
 د ررام  کرکټرونه يا لوبغاړي.. ۱
 د ررام  پ،ښ   .۲
 وپتونه  د ررام  د پ،ښو. ۳
 د ررام  د پ،ښو د پ،ښ،دو ځايونه  .۴
د ررام  ت نج يا د ررام  د کرکټرونو او د هغو. د چاپريياال تار مان  شاهړه  .۵
 د ررام  د پامهرن  وړ موضوع  .۶

 د مرياث د ډرامې کرکټرونه
 د لومړۍ پردې کرکټرونه عبار  دي له:

 لومړۍ پرده 
 کارکوونا 

 جکل: د ش ين  م،ړه
 جکل ښوهش ينه: د 

 چابک: د جکل نوکر 
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 سهيم: د جکل وراره 
 مخ(۳:۲۹۶دياور: يو متوسي کور له مهترصو لوازمو رسه. )
 د دومي  پردې کرکټرونه عبار  دي له:

 جکل د ککل کره 
 کارکوونا  

 ککل: د زيبو پالر
 قسيم: د زيبو ورور
 جکل: د سهيم کاکا 
 بدمري: د ککل نوکر 
 مخ(۳۰۱: ۳ر له مهترصو لوازمو رسه. )دياور: يو متوسي کو 

 د درېي   پردې کرکټرونه عبار  دي له:
 د سهيم مرګ 
 کارکوونا 

 جکل: د سهيم کاکا
 ش ينه: د جکل ښوه
 چابک: د جکل نوکر

 سهيم: مړ.
 د س ت مامور او دوه تنه پوليسال 

 مخ(۳۰۵: ۳دياور: يو ښاهی کور له نسبتاً ښه ررنيچر رسه. ) 
 پردې کرکټرونه عبار  دي له:دخهورم  
 د جکل کور 
 کارکوونا 

 جکل: د سهيم تره
 اسد: د جکل دوست 
 توررا: د جکل دوست
 رونګی: د جکل نوکر

 مخ(۳۰۷: ۳دياور: له لوکس ررنيچر رسه دجکل کور. ) ، دپوليسو آمر
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م د پورتنيو خهور واړو پردو کرکټروناه، صاحن ، انتهااب او پاه ټولاه کا  د رراما  ماا
عنارص )زمال او ماال( په رېر ښه رول انتهاب شوي دي، د دو. تارمن  مااامل  هام د 
پپا موقد او مقا  له ژب  رسه برابرې دي، په دې م نا چ  هر کرکټر پپهه ژباه کااروي، 

منطقا  تسهساا يا  هام روندرر د پوليس پبې ناه کاوي. د پوليسو آمر د کروندرر او ک
س ې او وړې پ،ښ  داس  ناه دي چا  مهاا  لاه مهاا  پياوړ. د.، مررونه او نورې 

دې ورته زمينه سازي نه وي شوې او ناخاپ  دې راپ،ښ  يش. تر ټولو ما اه پابه يا  د 
ژب  ده چ  بايد وليسا او عاادي رناګ ولاري، کهياوال د کهيوالاو پاه ژباه پابې وکاړي، 

 ا يش.کهک ، ج ه  او ماامل  ي  د ارواپوهن  له اړپه هم د هغو. پپه  ورڼ
 د ب،هګ  په رول به د درېي   پردې يوې ماامل  ته تم شو:

 سهي ه بچيه! ب  تا پو ماته ژوند پوند نه راکوي، زما مال دې راماته کړه.
 ش ينه: زما د ليور ررانه زويه د زيبو پس  دې پپهه ځواين پاورې کړه.
 ))جکل د پوليسو آمريت ته تهيظول کوي او د قتا ايالع ورکوي چ : ((
 ککل: هو! رېر ښه ي  پ،ژنم، رېر ښه ههک د. خنګه ي  نه پ،ژنم.

جکل: ته ظوږک،وده سړيه چ  زه درته خه وايم. ښه ههک د. د پبې نه پبناه 
 ي  ساده سړيه او واي  چ  رېر ښه ههک د.. په خه ښه ههک د..

 ککل: پبه خه ده ته پو وايه کنه )متوجه ک،وي(
هر ځا. ک  لګياد. ستا نو  بدوي او واي  چ   جکل: پبه داده چ  سهيم په

زه د زيبو رسه مينه لر  او هغه ما رسه مينه لري او کهه کهه چ  مخ شو د مين  پاوږه 
 مرکه رسه کوو، زه په هغ  مني يم او هغه په ما مينه ده.

ککل: )په تونده لاجه( دا پبه بالااا ظهطاه ده. زه يقاني ناه کاو  چا  داسا  
لاه پاول  ناه ووځا . د ساهيم الره ماتاه م هوماه ده هغاه هيڅاهاه پبې به د سهيم 
 داس  پبه نه کوي.

جکل: )له ماره په رکه لاجه( سړيه ته ساده ک،وه مه، زمانه پرابه ده، په چا ماه 
 ظول،وه. زه درته وايم چ  سهيم په هر ځا. ک  ه دا پبه کوي او ته ي  نه من .

ش کاو  چا  لاه دې پابو ناه پولاه ککل: )په تريو تندي( جاکل پاناه پاواه
ونيسه ته نه رشم،وې چ  د پپا وراره سپاه کوې او نو  ي  بدوې. بهه دا چا  ماتاه 

 پدا. داس  لور راکړې ده چ  زه په ټوله م نا ورباندې باور لر .
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 جکل: پدایوو زه درته سورند کو  چ  ه داس  ده.
دا پابې ونااړې.  ککل: )په ظوسه( جکله پوله ونيسه، هوش کاوه چا  ناورې

بدبهته! وځه که بيا م  په دې ير  وليادې پښا  باه دربانادې ماات  کاړ . ناابوده 
 مهونه(۳۰۶-۳۰۵: ۳سړيه په دې نابوده پبو. )

ښاظيل قتيا په دې ماامله ک  نه ياوازې دا چا  اااهري او دروين صاحن  پاه 
يا   ښه رول رشحه کړي، بها  د پپا کرکټر د وضا يت او حالات د وضااحت لپااره

هم کومه پبه پټه ناه ده پرېښا ، حالتوناه پاه يبي ا  رول اوړي را اوړي او پاه دې 
 توره ليدونا  په يبي   او منطق  رول جهبوي او له ځال رسه ي  ساب.

د مرياث په ټولو پردو ک  لياوال چاپرييال ته پوره پامهرنه کړې ده، کره کتاونا  
دن  لپاره د پپا چاپرييال هرخه ته پاه لياواالنو ته وړانديز کوي، چ  د موضوع مون

ځري ورورئ، د پپا ت،ر ژوناد تجربا  ياو ځاا بياا سا رو تاه ودروي او ياا لاه ناورو د 
موضوع په موندنه ک  مرسته وظواړي؛ پو په اړه ي  هر اړپيزه پهټنه وکاړي او ياا يا  

 له ليان  وړاندې په پپا ځال د ع يل کولو هڅه وکړي. 
 ام  د کرکټر په اړه هم يو خه وضاحت ورکړو:دلته اړينه ده چ  د رر 

دا چا  کرکټاار د رراماا  د کيساا  او پ،ښااو پاارمخ وړونااای د. او باا  لااه هغااه د 
ررام  جوړښت ناشونی د.؛ نو ځاه د نړۍ کره کتونا  د نقد پر ماال په داساتاين 
 اثارو، په ځانګړې توره په ررامه ک  په کرکټر تر نورو رېار مترکاز کاوي او د کرکټروناو
 رېره ښه پنو،دنه او ايجاد د ررام  او نورو داستاين ژانرونو د بريا لو. الما رڼ .
د رراماا  بااا رېاار مااام عنرصاا کرکټاار د. چاا  ررامااه پاار مااخ وړي، دروين او بااريوين 
ک  ا ونه او ټارونه ايجادوي او باالپره له ه دې ک  ا ونو او ټاروناو رسب،اره، رراماه د 

 او پ،ښه، يا پ،ښ  هم لري؛ پو ع ا او کرکټر پا  مام دي.ناول او کيس  په خ،ر تهوسه 
د نړۍ ررامه پوهال د ررام  د اوو عنارصو په اړه تر رېره يوه پوله دي، دظاه اووه 

 عنارص په دې رول دي:
 ( Themeاا موضوع  ) ۱
 ( Messageاا پيغا    ) ۲
 ( Plotاا پال  يا دکيس  نق ه ) ۳
 ( Characterاا کرکټر يا شهصيت ) ۴
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 ( Time and placeاا زمال او ماال  ) ۵
 (  Atmosphere and moodاا رضااو حالت ) ۶
 ( Dialogueاا ريالورونه او پبې اترې ) ۷

د کرکټر په اړه د ال پوره بحي لپاره اړينه برېښ ، چا  پاه کرکټار کښانه وظوېاوو؛ 
 پو تر هغه مها  د کرکټر پ،ژندنه اړينه ده.

ب،هو برپو کا  ليااوال دا ټاا  پاه پاا  کا  نياويل او پاه د مرياث ررام  په ب،ال 
مرسته ي  ررامه ظوول ، تر پپه  وروستۍ پاردې او ع اوم  پيغاا  ياا پاايه  پاورې 

 رس،دل  ده، رضا او حالت ي  تر پايه په ررامه ک  قوي تسهسا لري.
په ررامه ک  د هر کرکټر د ايجاد پر ماال اړتيا ليدل ک،وي، چ  د هکظه کرکټر 

ځانګړنو او پصوصياتو پر بنا او په ررامه ک  ي  د اړتياا لاه مها  پاه ذهان کا  د د 
 هغه تصوير وباسو او ياي  د کاظذ پر مخ ترسيم کړو.

ددې کار لپاره په کارده، چ  د هر کرکټر هيه ، ميالل او عالق ، پصوصياتو، د 
پوناو تاه پاه ض د او قو  نقط ، د کړو وړو رول، رواين ب اد او ټاولنيزو او رزياا  اړ 

دقت توجه ويش. دې ټولو ته د ول ؟ چريتاه ؟ کهاه او خنګاه پاه وسايهه ځاواب وياا 
رضوري دي؛ ځاه چ  د هر کرکټر لپاره په ررامه ک  د دې پورتنيو خيزونو ټاکاا ياو 
مااام او اړياان تااوکی برېښاا  او ه اادا راز د کرکټرونااو لپاااره د پ،ښااو )حوادثااو( مااام 

،دو ځا.، له نورو کرکټرونو رسه اړيااه او راشاه درشاه ځايونه، دکرکټر، د کرکټر د اوس
ټاکا، د ررام  لپاره لومړين توک  دي. البته دا په دې م نا، چ  موږ بايد د رراما  
د کيس  او بااالپره د هار کرکټار موق يات و ټااکو او کرکټروناه د هکظاه موق يات او 

 سي   له کهتور او دودونو رسه سم له پ،ښو رسه مخ کړو.
ر پنوون  پر وپت لياوال ته الزمه ده، چ  د هر کرکټر په اړه دظه النادې د کرکټ

 م هوما  ب پړ کړي او له ځال رسه ي  وليا :
 ع ر؟. ۱

 د اوس،دو ځا.؟. ۲

 کار و کسد؟. ۳

 ظوښتن ؟. ۴

 د کرکټر نودې مهګري خوک دي، کرکټر خنګه ارزوي او په اړه ي  خه واي ؟. ۵
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 ګه ارزوي او په اړه ي  خه واي ؟دښ نال ي  خوک دي، کرکټر خن. ۶

 کرکټر ته کو  رار او پطر متوجه د.؟. ۷

 دکرکټر هيه  او ارزو ران  کوم  دي؟. ۸

د يوه کرکټر لپاره په دې پورتنيو ټولو رکنونو ک  رار او هيهه ماام رکنوناه راڼال. شاو؛ 
او د ځاه چ  ه دا دوه رکنونه )رار او هيهه( رراما  تاه پونادور انا اا  ورکاوال. يش 

کرکټر ژوند له لوړو او ژورو رسه مهامخ کوي. هغ  رراما  تاه پاه زړه پاورې رراماه وياال. 
شااو، چاا  د هاار کرکټاار رار او هيهااه پااا  قااوي وي؛ ځاااه د دې دواړو توکااو پاار مااټ بااه 
توانيديل يو، چ  کرکټر په پپا وجود ک  د رار او هيه  د ټار شااهد وي، ه دظاه ټاار 

سبد ررځ  او په ررامه ک  د کرکټار ژوناد تاه د پاا. ټاای ناه او مقابهه د ررام  د دوا  
 ږدي، بها  په نوي انداز دوا  ورکوي او لوستونا  او اوريدونا  له ځال رسه ساب.

کرکټر پاه رراماه کا  ه ، اه د دوه رولاه تضاادونو، ټاروناو او پ،ښاو رسه الس و 
و حتاا يبي ات رسه ټاار رريوال وي، چ  يو له نورو کرکټرونو، پرديو پيالونو، اراارو ا

د. او با پپهاه د کرکټار پاه دنناه کا  ک ا اش د.، چا  ه ادا هيهاه او رار يا  
 زېووي او په کرکټر ک  دنظسياب بدلول سبد ررځ .
دې چا  ليااوال هام پاه  د مرياث ررام  يو ماام کرکټار ياو راونګی د.، رسه د

 يااد شاو. و.  نو  اپيستی چ  بايد داسا  ناه و.، ياوازې ررامه ک  ورته د رونګ
چ  دا ستونزه لري، پو بيا ورته د رونګ  نو  اپيساتا م اان د هغاه پار شهصايت 
منظ  اظ،ز ولري، پو ماار  ي  داد. چا  پاه ياوه راونګ  يا  هام تاهام کاړ.، دا 
ماامله به سهته وي، پو لياوال په پپا ماار  د ټولن  د يوه ظړي په توره ظوولای 

 له الرې روښانه کړې ده.او ماامله ي  د حالت او رضا د رشح  
 دلته به ي  په خهورمه پرده ک  يوه برپه د ب،هګ  په توره راوړو:

 رونګی: )د رس په اشاره( پوه شو .
 رونګی ځ  او جکل ناستو کسانو ته واي  چ :

جکل: يره ددې رونګ  رسه م  بيه  سا  ت،ر د.، رېر ښه ساړ. د. پاه ياوه 
 کار کوي.پیټه رارسه نوکر د.، رورۍ ورکو  او 

درې کساه ناور هام داسا   ،اسد: دا پو بيه  ارزانه نوکر د.، کاشا  چ  دوه
 پيدا کړې.
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سد تو. ک،وي او جکل تاه ))په دې ک  رونګی قهم راوړي او جکل ته ي  ورکوي. ا
 (( واي  چ :

اسد: پال کاکا زه پو رېر تو. يم ددې بال رسه دې ته په پبه پوه،وې. پوه يا  
 ړي.کړه چ  اوبه راو

 اوبه راوړه. ي او پپه  پول  ته الس وروړي چ :جکل رونګ  ته اشاره کو 
 رونګی: ُهم ُهم . ))ځ  دنصوارو دبهی راوړي او ورکوي ي .((

 اسد: دظس  اوس په ښه بال واوښتو موږ اوبه ظواړو او د. نصوار راوړي.
 جکل: ظرق ش  بدبهته اوبه راوړه ))بيا د اوبو اشاره ورته کوي.((

 رونګی: )) په رس اشاره کوي چ : پوه شو  ځ  او دا ځا بوتا راوړي. ((
 اسد: هن )په پندا( که پري وي دا کرت  ي  تظداين راوړله.

جکل: او کم عقهه اوبه راوړه . ))په الس د منګ  او ريالس اشاره ورته کوي چ  د منګ  
 پپهه منګی راوړي. (( رونګی ځ  او دا ځا په په ريالس ک  واچوه او راي  وړه. نه ي 

 اسد: سړ. پو رېر هوښيار د. زموږ په اندازه نه پوه،ده ټول منګی ي  راوړ.
))رونګی ځا  او رايالس  ځه الړ شه ورک شه، ريالس راوړه. جکل: ک،ده منګی

 مهونه(۳۰۸-۳۰۷: ۳راوړي (( )
 په ررامه ک  له ررامري اړپه هام د مبتادا او پاب، ترکيبوناو، ر هوناو او ج هاو د
جوړښت له اړپه هم لياوال پوره پامهرنه کړې، ماامل  يا  روانا  او پاه ټولاه کا  د 

لااه چا  وړانادې ماو يادوناه ، ړ دي چ  د لياوال ماار  خررنادويعامه پوهاوي و
وکړه، ښاظيل قتيا پوږياڼ  د پپهو ټولو ررامو په ځاانګړې توراه د مارياث رراما  د 

ع ر، استورنوی، ظوښتن ، ناودې مهګاري، کرکټرونو لپاره د هغو. ځانګړتياوې لاه 
په اړه ي  ارزونا ، د هغاو. دښا نال، د کرکټرپاه اړه يا  نتار، د کرکټار ساتونزې او 

د هغو. ژبه ي  په پپا ځا. کارول  او واضاح  ارمانونه په ښه رول تصوير کړي دي.
کړې ده، پو کهه کهه د کرکټرونو رواين يا نظسياب حالت سم ناه روښاانه ک،اوي، لاه 

هواين حالت رسه ټار او يا هم د م  ول پال  وي، پو دا چ  زموږ کار ي  له ژبا  پ
رسه د.، نو لياوال هڅه کړې چ  هار خاوک د پپاا موقاد ژباه، که ا  او ج ها  
وکاروي، مناسد نومونه او مقامونه ورته ظوره کړي، د هرني شنن  له مه  ويهی شاو 

 ده.  چ  مرياث د پښتو ژب  يوه م تازه او عايل ررامه
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 پایله
د پښتو داستاين ادب د پراپتیا او پرمهتیا لپاره رېرې کیس ، ناولوناه او رراما  
د ټولن  د اصالح په ظر  لیاه  دي چا  پهاک راویښ او د ځیناو نااوړه رواجوناو، 
لاه، جبي ودونه، بدل، ولور او سود خهه راوررځوي. د قتیا له ما و کاارونو خهاه 

و چ  د پپهو نورو مهګرو پاه مرساته یا  دا لاړۍ پیاا او یو هم د سټیج ررام  رواجول 
 ع يل کړه. زیات  ررام  ی  ولیاه  او په جالل اباد ک  ی  د سټیج پر رس وښودل .
ښاظيل پوږیاڼ  د پښاتو داساتاين ادب پاه برپاه کا  زیاا  شا ،ر آثاار لایايل چا  

دازه اديب او ځین  د ه،واد په مطبوعاتو کا  وپات پاه وپات پپااره شاوي او یاوه زیاتاه انا
داستاين لیان  او آثار ی  ال تر اوسه نه دي چاپ شوي. د دظاو آثاار لاه رلا  خهاه یاو یا  
ررام  دي چ  تراوسه پورې په ځانګړي رول نه دي چاپ، پو یاو خاو رراما  یا  د وپات 
په پپرونو ک  پپرې شوې دي لاه، میراث، اامل کاکاا او ناورې پاو زیاات  رراما  یا  لاه 

ه ټوله ک  د قتیا پوږیاڼ  ررام  د جوړښت له مه  د رراما  د اصاولو منوه تهيل دي. پ
 رسه برابرې دي او د منوپانګ  له مه  د پپا وپت د ټولنیز ژوند من اس کوونا  دي.

 مأخذونه
باجوړ.، بریاالی. د پښاتو ادبیااتو م اارص تااریخ)د ویښاتیا پاړاو(، جااال داناش  .۱

 ل کال.۱۳۹۷ کابا:: پپرندویه ټولنه
پیااب  ،پ،ښااور: نيسارضااا، ارضااا. ررامااه )درېاایم چاااپ(، یونیورسااټ  بااک ایجاا .۲
   کال.۱۹۹۵بازار،
زیور، راکټر زیور الدین. د پښتو ادبیاتو تاریخ اوسنۍ دور)دویام چااپ(، د سااپ  . ۳

 ل کال.۱۳۷۸  ،پ،ښور: پښتو خ،ړنو او پراپتیا مرکز
ور آثارو ک  د هارن وناډه، د ش،رزاد، پال رراز. د عبدالرو  قتیا پوږیاڼ  په منث .۴

ماس ۍ تیزس )ناچاپ(، ننګرهاار پوهنتاول ژباو ادبیااتو پاوهن  پښاتو ژبا  او ادب 
 ل کال.۱۳۹۶ ،ننګرهار :خانګه
روالدي درانی، پوشحال. رارمه د رن او تاریخ پاه هناداره کا ، آریاناا پپرندویاه  .۵

   کال.۲۰۰۸ ، پ،ښور: موسسه
: هاشاا  ، ساایدمح  الاادین. د ناارثي ادب رولونااه، وحااد  پپرندویااه  ټولنااه .۶
 ل کال.۱۳۸۹ ،آباد اللااااج
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 څېړنيار عزيزالله مبارز
 

د ځينو فولکلوريکو د خوشحال خټک په اشعارو کې 
 کرکټرونو يادونه

Mentioning of Folk characters in 
Khushah Khatak’s some poems 

 
 Research Assistant Azizullah Mubarez 

 
Abstract 

In Pashto literature Khushhal Khan Khatak is like a 
sun shine and his written are apreciatable in every 
section if we search every topic in his written we can find 
them, In Khushal poems here are a lots of folk story 
characters in spite of he mentioned some of Dari, Arabic 
and Indian folk stories characters for example whenever 
he mentioned Adam Khan and Durkhania beside he is 
mentioning Laila Majnon, Shirin Farhad and Hir Ranja. 

We are doing research in this article that beside 
Pashto folk story characters Khashal Khan mentioned 
other folk story characters.  

 لنډيز
په پښتو ادب ک  پوشحال پال پټک د يوه ځالنده ملر مثال لري او آثار ي  لاه 
هره پهوه د حساب وړ آثار رڼا ک،دا. يش، که موږ د نوموړي پاه آثاارو کا  هار رول 
موضااوع وپهټااو، لااه هغااه خهااه پااه راپااات  قي تاا  مهغهاارو کاا  ياا  موناادلی شااو. د 

رکټروناو يادوناه زياتاه شاوې پوشحال په اش ارو ک  د پښتن  رولاهورياو کيسو د ک
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ده، نوموړي په پپهو اشا ارو کا  د پښاتو تار خناګ د دري، عاريب او هنادي ادب د 
ځينو رولاهورياو کيسو د کرکټرونو يادونه هم کړې ده. د مثاال پاه رول هغاه کاه پاه 
پپهو اش ارو ک  د آد  پال او درپانۍ نو  ذکر کړ.، نو د لیهی او مجنول، ررهاد او 

 هري او رانجا نومونه ي  هم په پپهو اش ارو ک  ياد کړي دي. شريينۍ او د
موږ په دې خ،ړنه او ليانه ک  د پښتن  رولاهورياو کرکټرونو ترخنګ ځين  ناور 
 م اور کرکټرونه چ  نوموړي په پپهو اش ارو ک  ياد کړي، پهټيل او راوړي دي.

 رسيزه
هارې او م ناوي ذپاريه د نړۍ اديب آثار که وپهټا يش، نو د هرې ژب  قي ت  مهغ

په نرث او نتم ک  پوندي شوې ده. په زياترو ژبو ک  لاه نارث خهاه نتام دمهاه د.، 
ځاه چ  د نارث پاه پرتهاه پاه نتام کا  رانغښاتا شاوې موضاوع د انساانانو پاه يااد) 
حارته( ک  تر رېره وپته پات  ک،وي او ه دا الما د. چ  له ياوه نساا خهاه باا 

رول انتقال،وي او د زمان  تاړاکونه ورباندې کوه اظ،زه نسا ته دظه مرياث په شظاه  
نه يش کوال.. په پښتو ادب ک  هم له نرث خهه نتام دمهاه د. چا  د پښاتو ادب 

 قي ت  مهغهرې او م نوي پانګه پا  پوندي ده. 
په شظاه  ادب ک  رولاهوريک کرکټرونه زيا  م اور دي او دوماره م ااور دي 

ه محاوره ک  هم است کل،وي او اوس ي  د متا ځاا. د ځينو نومونه پو په عام چ 
 نيولی د.، لاه: هره ښوه درپانۍ ده چ  م،ړه ي  اد  پال د. او داس  نور.

په پښتو ادب ک  ځين  رولاهوريک کرکټرونه شته او د دو. رولاهوريا  کيسا  
هم پورا م اورې دي. دظه کيس  د نااکنو له پوا په نتم شاوي دي او تار خناګ 

نرث هم لياا شوي دي. د رولاهورياو کرکټرونو د مين ، م،ړان  او رښاتينولۍ  ي  په
کيس  له اوږدې زمان  راهيس  د پهاو په پولو جاري او په ياد او حارته ک  پاات  
 دي او دظه کرکټرونه پوشحال پال پټک هم په پپهو اش ارو ک  ياد کړي دي.

 د څېړنې اهميت او مربميت 
د پښتو ادب په ظنامند کولو ک  تر رېره ثابت د.، له هغاه د پوشحال پال پټک ح  

خهه راپات  آثار د ب،الب،هو موادو له پهوه ظن  دي. د دې خ،ړن  اه يات او مبميات پاه دې 
ک  د. چ  ځين  رولاهوريک کرکټرونه په پښاتو ادب کا  رېار م ااور دي او پوشاحال 

 ي  له رټ  پايل نه ده.پال پټک هم په پپهو اش ارو ک  ياد کړي دي چ  يادونه 
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 د څېړنې موخه 
پوشحال پال پټک د ځينو رولاهورياو کيسو د کرکټرونو يادونه کاړې ده او پاه 
پپهو اش ارو ک  ي  د پښتن  رولاهورياو کيسو د کرکټروناو ترخناګ د دري، عاريب 
او هندي ادب د ځينو کيسو کرکټرونه رېر زيا  ياد کاړي دي، پاه کاار وه چا  دظاه 

 د نوموړي په اش ارو ک  وپهټا يش. رول ب،هګ 
 د څېړنې پوښتنې

 پوشحال په پپهو اش ارو ک  د کومو کومو رولاهورياو کرکټرونو يادونه کړې ده؟ .۱
 ايا پوشحال په پپهو اش ارو ک  د کومو پښتن  رولاهورياو کرکټرونو يادونه کړې ده؟ .۲

 د څېړنې ميتود
 ميتود خهه کار اپيستا شو. د..په دې خ،ړنه ک  له ترشېح  او تحهييل 

 اصيل منت
ش ر يواځ  پيال نه د. چ  ت،ر رات،ر يش، بها  د ياوه مهات راز راز م ناوي پانګاه پاه 

ټاولن  سا ر  دي. الظات ه دې ش رونه ک  پوندي ک،وي، وايا  چا  شا ر او شااعر د 
ولاس د د يوه مهت ژبه، کهتور، اپالق په شا ر او ادب سااتا ک،اوي. د ياوه »  صاحد ليا :

 (۱«.)ذوق او ش ور، د رار او پيال، د احساساتو او عوايظو هنداره ش ر و ادب د.
د پښااتو ادب پااه اوليساا پانګااه کاا  رېاار زاړه مطالااد او موضااوعا  پراتااه دي او دظااه 
 موضوعا  سينه په سينه له يو نسا خهه با نسا ته ل،ودېديل او تر موږ رارس،ديل دي.

په په پښتو ادب ک  تر اوساه شاته او لياناۍ حکيس کيس  چ  د نارو په رول 
بڼه ي  هم پوندي شوې ده، ځين  حکيس کرکټرونه پا  ياد شوي دي. دظه نارې 
چاا  رېاارې زيااات  م اااورې دي او د ب،الب،هااو موضااوعاتو ترخنااګ پااه کاا  پښااتن  
 رولاهوري کرکټرونه هم پوندي شوي دي. لاه په الندې ناره ک  چ  ليدل ک،وي:

 لويه پدايه کال بس دروازې دوې ديکه دوې دي 
 (۲پر دا يوه م  رتح وځ  پر دا بهه ي  د مور، مور سوې نارې دي )

پوشحال پال هم په پپهو اش ارو ک  د دظو کرکټرونو يادونه کاړې ده او داسا  
ي  ياد کړي دي چ  په مړو ي  نه حسابوي او نو  ي  په جاال ک  ه ، نی رڼا . 

 هغه واي :
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 ، مجنول که مړ د.ررهاد که مړ د.
 (۳  به ي  هر کهه په جاال وينه )نو 

د استاد حبيب  په نومورک  مورپني نوم  کتاب ک  زمل  ه،وادماا د ))ماورپني د 
د پښتنو ش راوو له رلا  خهاه د پوشاحال »له نتره(( تر عنوال الندي ليا : لو. مورخ 

 (۴«.)ديپال آثار د تاريه  موادو د پوندي کولو له پهوه رېر ظن  
په رښتيا هم که موږ د پوشحال د رار د مهغهرو په ټولولو ک  انتاا ته ځال رساوو 
رېر کړاو ظواړي، پوشحال د دظو رومانوي کردارونو او خ،رو ياواځ  نوموناه پاه پپهاو 
اش ارو ک  نه دي ذکر کړي، بهاا  د دو. شاتول يا  يقينا  کاړ. د. او د دو. د 

 هم روښانه کړي دي.  رښتينو خ،رو اوصا  او ځانګړن  ي 
په پښتو ادب ک  پښاتن  کرکټروناه د پهااو پاه پولاو کا  اړول ک،اوي او حتای 
ځين  سي   د دو. په نومونو يادېوي او په نومونو ي  مس ی شوي دي. د اد  پال 
او درپانۍ کيسه صدر پال پټک په نتم کړې ده او دې کيس  منثاوره بڼاه مح اد 

 ده.را نوري په ميل هنداره ک  راوړې 
د اد  پااال او درپااانۍ دوه پښااتن  کرکټرونااه دي او پااه کيسااو کاا  دو. د دوو 
يوسظزي پانانو اوالدونه ښودل شوي دي، پوشحال پال هم د يوسظزو ذکار کاوي او 

 په دظ  قبيه  پورې ي  تړيل دي، هغه واي :
 درپاني  په ک  يو آد  پال پوښ کړ 

 (۵زيه ځوانال رېر و سواره، پيل) يوسد
ال او درپانۍ د مينا  کيسا  تاه اشااره کاوي او ماوږ تاه د آد  پاال او د اد  پ

 درپانۍ د رولاهوريا  کيس  رښتين  خ،ره وړاندې کوي.
 درپو پود په اد  پال باندې شيدا وه 
 (۶) تر دا من  د مريور  ژبه بال وه

د اد  پال او درپانۍ کرکټرونه دوماره رېار م ااور دي چا  لاه نوموناو رسه يا  
ړه اشنا او د دو. له مين  خهه پب دي. پوشاحال هام د دو. شاار  تاه لو. او وا

 داس  اشاره کوي:
 اوس د ديو جونو وينزو په ځا. نه ده
 (۷درپانييه آد  پال کړله م اوره)
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پوشحال د اد  پال او درپانۍ د مين  يادوناه هام کاړې ده او د دو. د مينا  
 ذکر ي  په پپهو اش ارو ک  په الندې رول کړ. د..

 درپو هوښياره وه ځال ي  نادال کړ 
 نو  ي  بد اصا د آد  پال کړ
 تا ي  د مور او پالر پ،غور تاړه

 (۸زړه ي  مينه کار ي  دا شال کړ)په 
د درپانۍ د ښايست کيس  هم رېرې ک،وي، پوشاحال پاال هام د درپاانۍ د 

 ښايست يادونه کړې ده او د اد  پال د مين  يادونه ي  هم وررسه کړې ده.
 پب د درپانۍ له مهه نه وا.  که
 (۹ال به ځن  خه ظوښتا په کور ک )اد  پ

د پښتونهوا د ش ر هارو باار ک  د )په پښتو ک  اديب ژبااړې( تار عناوال النادې 
 لياا شوي دي: 

 ( ۱۰« )د هري او رانجا  پنجايب ارسانه هم په پښتو ک  ژباړل شوې ده.»
 د ه،ر او رانجا کرکټرونه پوشحال په يو بيت ک  يادوي هغه واي : 

 شور و رش به د)رانجا( په جاال نه و
 (۱۱صور  پيدا نه وا. په شور ک ) که د)هري(

پر پوشحال رسب،ره د هغه د زامنو په اش ارو ک  هم د هري او رانجاا ذکار راظهای 
 د.، لاه ارش  پال هجري چ  واي :

 يش که ي  واوريتر زيب  به مضطرب 
 چ  رانجا د هري له هجره خه بال كا 
 نه به ه،ر ديد ي  روشن په رانجا کا

 ( ۱۲به وصا د رانجا ويش له هريه)نه 
عبدالقادر پال پټک هام د يوساد زل،هاا پاه ژبااړه کا  د هاري او رانجاا نوموناه 

 راوړي دي، هغه واي :
 انجا وکه د ه،ر که د ر 
 (۱۳که جالل و، که بويا و)
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حال پال پټک د عريب ادب د رولاهوريا  کيس  د دوو کرکټرونو )لايال او پوش
روناو پاه اړه پاه مجنول( يادونه په پپهو اش ارو ک  خو ځایه کاړې ده. د نوماوړو کرکټ

قيس بن مهوح بن مازاحم ال اامري، پاه مجناول لايال م ااور او د »  يوه اثر ک  لولو:
ياو تااريه  شاهص رڼا  او ځينا   نجد اوس،دونای و. د هغه ځين  راويال نوموړ.

نور ي  يو پراراب او ارسانوي شهصيت بويل. قيس د مادي بن س د پر لور عاشا  
و. دواړه له ماشومتوبه د يو با مهګري وو او پهپهو ک  ي  رېره مينه وه. کهه چ  يا  
ه مينه رسوا شوه، د ليال پالر رايض نه شو او قيس ته ي  د ليال له ورکولو اناار وکړ. ل
دې وروسته  د قيس مينه په ل،ونتوب واوښته او تا باه يا  پهپهاو شا رونو کا  لايال 

 (۱۴«.)يادوله او د پپه  م  وق  د ليدلو ارمال به ي  کاوه
هاا ق كاال ب اپړه كاړې ده،  ۱۰۹۰سكندر پال پټ  د ليىل و مجناول مثناوي پاه 

 ل۱۳۵۸ چااپ شاوې ده ، دوهام ځاا پاهها ق كال په رهيل ك   ۱۲۹۴لومړى ځا په 
 كال په كابا ك  د ارغانستال د عهومو اکارم  د ژبو او ادبياتو مرکز چاپ كړې ده. 

پوشحال د ليهی او مجنول او د هغو د مين  ياد ته په پپهو اش ارو ک  ياو ځاا. 
 داس  اشاره کړې ده، هغه واي :

 د ليال او د مجنول مينه په ياد کړه
 (۱۵ګر نه ده دا پبه در ااااره )م

 . بيا د مجنول او د ليال مينه رښتين  بويل، هغه واي :با ځا
 د مجنول او د ليال مينه رښتيا وه 

 (۱۶وېز او د ررهاد او د ش،رين  )د پر 
زل،ها کرکټرونه هم په پښتو ادب ک  رېر م اور دي. ويا ک،وي چا   -د يوسد 

عهياه دا کيسه لومړ. په تورا  ک  او بيا په قرآل عتيم ال ال ک  د حرض  يوساد 
السال  د رښتين  او واق   کيس  په بڼه راظه  او په قارآل رشياد کا  ورتاه احسان 

 القصص ويا شوي دي. 
دا کيسه رسب،ره پر اسالم  نصوصو په نورو رېرو ژبو ک   په  نتم او نارث ليااا شاوې 
او په پښتو ادب ک  هم لاه ناورو ژباو خهاه راژبااړل شاوې ده. عبادالقادر پاال پټاک دا 

زل،ها خهه د مثنوي په قالد ک  په پښاتو ژبااړل  ده. د  -موالنا جام  له يوسد کيسه د 
 دې دوو کرکټرونو نومونه هم پوشحال پال په پپهو اش ارو ک  ياد کړي دي.
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 مينه هم وه  په جاال ک 
 (۱۷د يوسد و زليها)

د ررهاد يادونه هم په پپهاو شا رونو کا  کاوي چا  د ررهااد د تااريه  کيسا  
،دا. يش. د نتام  رنجوي ياوه ظنااي  منتوماه پاه دري ادب کا  د خرک ترې لګ

 پرسو ش،رين په نامه شته او دظه رولاهورياه کيسه پا  په نتم شوې ده.
 روره خو قرنه کهونه باندې ت،ر شول

 (۱۸هاد په ب،ستول ک  ال صدا د. )چ  رر 
هام  د ررهاد د ظره سوري کولو رولاهوري روايت چ  تر رېره پاه عاامو پهااو کا 

 م اور د.، پوشحال پال هم ورته په پپهو اش ارو ک  اشاره کړې ده.
 څ کړظر ررهاد په ت، ه ظو 
 (۱۹پسارو بيامونده ش،رينه )

له ررهاد رسه د ش،رين  يادونه هم خو ځايه کوي او پاه پپهاو اشا ارو کا  يا  د 
 ش،رين  ذکر کړ. د..

 ن  يم زه ررهاد د زما
 (۲۰ته شريينه د دې دور )

پورته رولاهورياو کرکټرونو رسب،ره پوشحال پال د ځينو ناورو يادوناه هام پر دې 
 کوي، هغه واي :

 قيس و که وام  و که ررهاد ورپس  نور وو
 (۲۱نه د. دا د م،ن  دود اول د. )ما راوړ. 

 پوشحال په پپهو اش ارو ک  د وام  و عذرا ذکر هم کوي، هغه واي :
 که ش،رينهکه ررهاد و 
 (۲۲) عذراکه وام  و که 

ه دارنګه پوشحال د قيس او ليس نومونه هم ياد کړي دي، لاه په الندې بيات 
 ک  چ  ي  ذکر کړي دي:

 هيډ په ما پوه،وې، نو  م  خه د. ستا په ع   ک 
 (۲۳ال و تا وي تهی زه ليس نومم )قيس د لي
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په دري ادبياتو ک  د ويس او رامني داستال هم په نتم ويا شو. د.، دظه دوه 
 کټرونه هم پوشحال په پپهو اش ارو ک  ياد کړي دي. کر 

 رامني و که ويسه و که
 (۲۴که مجنول و که ليال)

پوشحال په پپهو اشا ارو کا  د زيااترو رولاهوريااو کرکټروناو ذکار کاړ. د.. د 
موضوع اړوند ځين  ناور کرکټروناه هام ښااي  پوشاحال يااد کاړي وي، پاو پاه دې 

 کوو.ليانه ک  په ه دې ب،هګو بسنه 
 پايله

د رولاهورياو کرکټرونو له نومونو رسه هر خاوک اشانا دي او د هار چاا تار ظوږوناو 
رس،ديل دي، که هغاه کرکټروناه پاه پښاتن  ټاولن  پاورې اړه لاري او کاه د پښاتن  
ټولن  ترخنګ په عريب، هنادي او دري ادب پاورې اړه لاري، پاو د پوشاحال پاال 

ده. ما هم د هغه پاه اشا ارو کا  د ځيناو پټک په اش ارو ک  ي  يادونه زياته شوې 
رولاهورياو کرکټرونو ب،هګ  وپهټه ، له نياه مرظه چ  زيات  ب،هګ  پا  پيدا شاوې 

 چ  دلته م  خو ب،هګ  د م ت منونه پروار په دود يادې کړې.
 مأخذونه

الظت، را پاچا. د الظت نرثي کهيا ، رسيزه او راټولوناه: مح اد اساکعيا ياول،  -۱
 مخ.۱۰۲ل. ۱۳۸۷ :ندويه ټولنهدانش پپر 

م چاااپ، د ینااوري، مح ااد رااا. ماايل هنااداره)اول، دوهاام او درياام ټااوک( درېاا  -۲
 مخ.۲۷ل. ۱۳۸۹ :ايالعاتو او ررهنګ رياست کندهار

پټک، پوشحال پال، د پوشحال کهيا ، د عبدالقيو  م واڼ  په زياار، داناش  -۳
 مخ.۴۰۱ل.  ۱۳۸۷: پپرندويه ټولنه

عه ا  ، د لو. اح د شاه بابا  م چاپ، یدو، نومورک  مورپني حبيب ، عبدالحی. -۴
 مخ.۱۴کال.  ۱۳۸۳کندهار،  :او کهتوري مرکز

پټک، پوشحال پال، د پوشحال کهيا ، د عبدالقيو  م واڼ  په زياار، داناش  -۵
 مخ. ۲۷۹ل.  ۱۳۸۷ :پپرندويه ټولنه

 مخ.۱۸۸پورتنی اثر،  -۶
 مخ. ۲۰۷پورتنی اثر،  -۷
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 مخ.۳۸۰پورتنی اثر،  -۸
 مخ.۳۵۱پورتنی اثر،  -۹
 مخ.۱۵ل. ۱۳۵۶ :جي ز، رارمسټټر. د پښتونهوا د ش ر هار و باار، پښتو ټولنه -۱۰
پټک، پوشحال پال، د پوشحال کهياا ، د عبادالقيو  م اواڼ  پاه زياار، داناش  -۱۱

 مخ.۳۵۱ل.  ۱۳۸۷ :پپرندويه ټولنه
پهياا پاه زياار، شااهني هجري، ارش  پال. د ارش  پال هجري ديوال، د ه ا،ش  -۱۲

 مخ.۴ -۳ . ۱۹۵۸پ،ښور،  :برق  پريس
پټک، عبدالقادرپال، يوساد زل،هاا، رسيازه، سا ول، وييپانګاه نورالهاه ولساپال، د  -۱۳

 مخ.۲۰ل.  ۱۳۹۱ :ارغانستال د عهومو اکارم 
الزيااا ، اح ااد حساان. ژباااړه او زياتونااه: ررهاااد پيهااوځی، عااريب ادب تاااريخ، سااوله  -۱۴

 مخ.۱۸۹. ۱۳۹۷ :هپپرندويه ټولن
پټک، پوشحال پال، د پوشحال کهيا ، د عبادالقيو  م اواڼ  پاه زياار، داناش  -۱۵

 مخ.۵۹۵ل.  ۱۳۸۷ :پپرندويه ټولنه
 مخ.۳۳۹پورتنی اثر،  -۱۶
 مخ.۵۴۲پورتنی اثر،  -۱۷
 مخ.۲۴۶پورتنی اثر،  -۱۸
 مخ.۳۴۴پورتنی اثر،  -۱۹
 مخ.۴۲پورتنی اثر،  -۲۰
 مخ.۲۳۲پورتنی اثر،  -۲۱
 مخ.۵۴۲پورتنی اثر،  -۲۲
 مخ.۷۸پورتنی اثر،  -۲۳
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 د آفتابیجاو
 

 د کاظم خان شیدا په شاعرۍ کې نوستالژي
Nostalgia in the Kazam Khan 

Shaida's poetry 
 

Javed Aftab 
 

Abstract 
Nostalgia is a psychological word has been exiled in 

medical which was used for a poverty-torn person. Recently, 
it has come to language literature. Neither it isn't a new 
phenomenon nor is it used for any concept to have instances 
in ancient literatures. 
There are indications of nostalgia in the ancient works of 
Pashto literature and world literature with solely distinction for 
which other words would be used instead. For example, 
other words, banishment, pain, and emotion of dissatisfaction 
would be used. a wistful desire to return in thought or in fact 
to a former time in one's life, to one's home or homeland, or 
to one's family and friends; a sentimental yearning for the 
happiness of a former place or time is called nostalgia, for 
which writers and poets like to enrich their previous desire by 
the language of poem and prose. 

Hence, I have discussed over poems of Shaida (1727-
1780) to examine the psychological pattern how Shaida has 
desired to his past and how he has stated his nostalgic 
feeling by words, and how these words have made his poetry 
effective and energetic. 
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 لنډيز
نوستالژيا یوه ارواپوهنیزه رړنه ده، چ  پهاوا باه پاه يبابات کا  تب یاد شاوي او 
ظربت ځپيل انسال ته کارېدله او اوس په نودې وپتو کا  یا  ادبیااتو تاه الره کاړې 
ده، که خه هم په م نوي لحاو نوې پديده نه ده، ی ن  په کاو  مظااو  او م ناا چا  

پاه پهوانیاو ادبیااتو کا  یا  ب،هګا   کارېوي، هغه داس  خه نوې پبه نه ده، رنا 
کوناه یاا لرو. موږ د پښتو او نړۍ ادبیاتو په رېرو پهوانیو آثاارو کا  نوساتالژيک خر ونه

  دا د. چ  هغه وپت ورته یاد ویی نه کارېده او پر ځا. ځب،هګ  لرو، پو توپري یوا
 ی  نورې که   کارېدل ، لاه د جال وينۍ، درد او سوز احساس او... 

ېسۍ ک  د ټاټويب، کور کاورنۍ، ناودې وراړو، ت،ارو وپتوناو او ع ار پسا  په پرد
ارمال کولو یا ځورېدو ته نوستالژيا یا ت،ر ارمال وايا ، چا  لیااوال او شااعرال پپهاو 
دظو ت،رو ارمانونو ته د نرث یا ش ر جامه په تن کوي. ما په ش ر کا  د دظاه رواين اړخ 

.ق کهونو شااوپوا زېوېادلی( پاه شااعرۍ ها۱۱۴۰-۱۱۳۵پیدا کولو له پاره د شیدا )
بحي کړ.، چ  شیدا پپا ت،ر پس  خنګه ارمال کړ.، پپاا نوساتالژیک احسااس 
ی  خنګاه پاه الظاااو کا  بیاال کاړ. او دې الظاااو یا  شااعري خنګاه اظ،زمناه او 

 پوندوره کړې ده.   
 رسیزه
پس  وکړېده، د سا رو دیاد یا   )یوسد(کهونه کهونه د پپا زړه ټوټ   )ع(ی قوب

پس  بایهود، لنډه دا چ  تر هغ  ی  نه ه،رېده، چ  ب،رته ی  پاه ظ،او ناه و نیاولی. 
ظازي امال الهه پال تب ید ته اړ کړا. شو، پو تر مرراه یا  پاه پردېساۍ کا  پپهاه 

کړ او هره ش،به به د پپا وين په یاد ک  لاه نوساتالژیک روال پاوره او ولس ه،ر نه
هامخ و. ه داس  پوشحال پال پټک خهاور کالاه او نااه میاشات  لاه کاور، رسه م

کيل او کورنۍ خهه لرې په بند ک  ت،ر کړل او پاه دظاه ماوده کا  یا  د پپاا ت،ار 
ژوند، ټاټويب او کورنۍ یادونه ی  په پپهو رېرو ش رونو ک  کړې ده. دا ټول د انساال 

دي چ  په انسال ک  د ت،رو په درول ک  هغه روح  او رواين احساسا  او عوايد 
مهتهظو پدیدو په اړه یو رول رواين سګنال را ژوناد. کاوي او دظاه ت،ار یااد کا  یا  

 ( واي .Nostaligiaارماين روبوي، چ  ه دې ته په نوې اصطالح نوستالژيا )
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نوستالژي په پردي چاپ،ریال ک  د پپا هساتورنو  یااد او د هغاه پاه اړه حرسا ، 
له السه تههو شیانو، موق یتونو او پوږو عزیزاناو پسا  پپګاال او د ت،ر ژوند پس  ارسوس، 
 پوشحال پال چ  پپه  ځوانۍ پس  ارمال کړ.: هغو. یاد ته واي . لاه

 چ  د ځوانۍ ساعت را یاد يش
 په هر زمال م  پس  رریاد يش

په کالسیک دور ک  داس  د رېرو شاعرانو په شا رونو کا  د نوساتالژۍ خرکوناه 
  پاه دې مقالاه کا  ما  د کااام پاال شایدا پاه شا رونو کا  پاه لیدل ک،وي، چا

نوستالژۍ پبې کړې دي. شیدا په تناۍ ځوانۍ ک  د زمان  ناپوالو لاه الساه لاه 
نه هند ته جالوين شو.. هغاه د پپاا دیاوال پاه رسیازه کا  پاه « روه»پپا ټاټويب

 ځوانۍ ک  له کوره وتا داس  بیانوي:
 ادل می تپد و نیست کسی داد رِس م
 (۱)از قارهه دور است پروِش جرِس ما 

د هغه په دیوال ک  داس  رېر ش رونه شته چ  د جالوينۍ، ت،ر ع ار، پپهواناو 
او مهګرو په یاد ی  په سوزناک انداز ک  ویيل، چ  ما د پپه  موضوع اړوناد د هغاه 

 ځين  ش رونه راسپړيل دي. 
 د څېړنې اهمیت او مربمیت
په دې ک  د. چ  د نوستالژي لاه که ا  رسه  د دې خ،ړن  اه یت او مبمیت

مو اشنا کوي چ  خه ته واي ، خنګه پیدا شوه او خنګه ی  ادب ته الره وکاړه؟ ځااه 
کاا  یاااده که ااه نااوې ده، حتاای اکاارث خااانګوال وررسه نااشاانا دي.  ادب پااه پښااتو

 ه دارنګه په دې به هم پوه شو چ  په ش ر ک  ی  خنګه درک کوال. شو.   
 خهد څېړنې مو 

له دې خ،ړن  اسايس موپه دا ده، چ  لوستونا  د نوستالژيا له م نا او مظااو  
رسه اشنا يش او په دې پوه يش چ  په ش ر ک  نوستالژي خه ته واي  او خنګه یا  
ت هیص کړو؟ او ه دارنګه د کاام پال شیدا په ش رونو ک  نوستالژي یا ت،ر ارمال 

 خه رول بیال شو. د.. 
 د څېړنې پوښتنې

 په دې خ،ړنه ک  دظو الندې پوښتنو ته ځواب ویا شو. د.:
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 خه ته واي ؟ الژينوست -۱
 پاره، کهه وکارول شوه او ادب ته ی  کهه الر وکړه؟که ه د خه له د نوستالژي -۲
 ؟ته واي په ش ر ک  نوستالژيا خه  -۳
د پښتو کالسیا  دورې د نازک پیال شاعر کاام پال شیدا په شاعرۍ ک   -۴
 ستالژۍ رواين حالت خنګه بیال شو. د.؟   د نو 

 ودد څېړنې میت
د. او د په دې خ،ړنه ک  له ترشیح  او تحهیيل میتود خهه کار اپیستا شو. 

 خ،ړن  رول کتابتوين د.. 

 اصيل منت
( چاا  د یوناااين لااه Nostaligiaنوسااتالژي یااوه ررانسااوي رړنااه ده چاا  لااه )

(Nostos( ی ن  ت،ر ته ستن،دل او )Alogos)  درد او رنا  م ناا لاري، رظ،ادل  ده. د
لغاتو په قاموسونو او ررهنګونو ک  د ت،ر ارمال، د ظربت ظم، پاه ه،اواد او کاور پسا  

وايل درد په م نااوو راظها  ده. اکساظورر رک ارني، نوساتالژي یاو ځورېدنه او د لرې
مهاه وايل لاه ارول زړه تنګ  م نا کړې چ  له پپا ټاټويب خهه د  اوږد ماالاه لارې

  (۲) پیدا ک،وي.
نو لنډ پ،ژند ی  داس  کوال. شم چا  نوساتالژي د ت،ار وپات، شایانو، وراړو او 

 موق یتونو په اړه دروين تریخ یا پوږ احساس ته واي .

کاه ت،ار او شالید په اړه لنډ ولیام چ : ړ. به د نوستالژي که   د پیدايښت لوم
ژۍ که   خرک به په ک  پیدا ناه اديب او عه   تاریه  کتابونه وپهټئ، نو د نوستال

کااړئ؛ ځاااه دظااه که ااه د نیولااور،ز  محصااول د.. پااه لااومړي ځااا یااوه سویيساا 
دظه که ه جوړه او په پپهه هغاه مقالاه کا  یا  کاارول  « جوهانس هورر»خ،ړونا  

دا مقالاه یا  پاه )چ  د دوو ناروظانو د روح  حاال  توصید پاه اړه یا  لیاها  وه. 
 . (یاه  وهمه ل۲۲ . د جول په ۱۶۸۸

کړو لپاره تههای ته د زده« بازل»ښار نه « برل»د راکټر هورر دوه ناروظال چ  یو له 
بالاا روغ رمټ شاول چا  ب،رتاه  ماالو او با یو مسارر پدمتګار و، دظه دواړه هغه 

د »پپهو کورونه ته ول،ول شاول. البتاه پاه نننا  يبابات کا  دې رول نااروظۍ تاه د 
کارېوي. په عین حال ک  دا رول ناروظ  او اپتالال  په  اصطالح« انطباق  اپتالل
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ځینو هغو سویيس نتامیانو ک  هام ولیادل شاوې، چا  لاه ه،اواد باار پاه پادمت 
بادين  – بوپت وو. په لومړیو کا  داسا  تصاور ک،اده چا  شااید د دې رست،ارو رواين

  حاال  د یو ریزیولوژیا  او یا له نورمال سطح  نه ټيت  ارتظاع ته د سظر له امهه وي.
په لومړیو ک  نوستالژي یوه يب  اصطالح وه، پو رېر ژر د ریهسورانو پا  ور واوښات. 

ک  مقاله ولیاهاه. روساو یا  پاه اړه وضااحت « Diberto»هالر ی  په اړه په عه   پپرونه 
د شادیدې  ي. يش پاه ټاولیزه توراه د نوساتالژ ه یو ساز یا موسیق  کاوال ورکړ، چ  خنګ

 ب،رته ستن،دن  میا د سویيس رست،رو په من  ک  رامن  ته کړي.
کانت په دې باور و چ  د نوستالژي الما تب ید نه د.، بها  لو. سبد ی  رقر 
د او ظربت د.؛ شت ن  او اجتکعا  موق یتوناه هغاه لاه منواه وړلای يش. د هاورر 

 . کهوناو تارمن ( رشایاي ۱۸۱۵ناه تار  ۱۷۸۹مقال  له چاپ نه یو پ،ړۍ وروسته )د 
داس  شول چ  له وينه لارې د ماااجرینو پاه شا ،ر کا  رېار زیااتوالی راظای او د 

ناروظ  ت هیص شاوې وه، خاو « نوستالژي»ناروظانو ش ،ر، چ  هغه وپت په ک  د 
ه ځانګړې توره د نتام  راکټراناو برابره زیا  شو. پو په دې وپت ک  د راکټرانو، پ

کړې وه چ  دا اپتالل خنګه رواين تجربه ال رېره شوې وه. هغو. په تجرب  رسه زده
ت هیص کړي، د هغ  رواين درمهنه وکړي او د تجربو لاه مها  د پپهاو ناروظاانو پاه 

« باارول پاريس»ذهن ک  د هغو. ت،ر پواږه یادونه را تازه کړي. یاو لاه دې راکټراناو 
د ناروظۍ درمهنه باید روح  وي، نه درما، تجرباو ښاودل  ده چا  د درمهاو »يل لیا

 « لري.توصیه د رواين ناروظیو له زیاتوايل/ بدتر ک،دو پرته بهه رټه نه
 . نه وروسته، د راکټرانو د کار سبک او سیاق رېر توپري وکاړ. هغاو. د ۱۸۳۰له 

او د نااروظیو مسابد د میاارو ناروظیو د ت هیص او درمهنا  لپااره لاه رضر پ،ژنادن  
اررااانیزمونو لااه ک ااد خهااه رټااه اپیسااته. پااو پااه الز  رول نااه اتوپيساا او نااه 
میاروساوب کوال. شول د هغاو پهااو د نااروظیو ت اهیص او درمهناه وکاړي، چا  

 پپا ټاټويب ته د ورستن،دو لپاره ی  زیا  راري وسواس لره. 
کالو په اوږدو  ۵۰ته را ننو  او د د نوستالژي د که   رس کرار، کرار د ادب نړۍ 

ک  ورو، ورو له يب  متنونو خهه وو  او بیا د ناروظانو د توصید لپاره وناه کارېدلاه. 
په ه دې وپت ک  د ادب په نړۍ ک  را رډه شوه، پو په ادبیاتو ک  د نااروظ  پاه 

شااره وه. م نا نه، بها  په ځنډ یا ناوپته د ظم او رومانتیاو احساساتو پیدا ک،دو ته ا
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نوستالژي د ررانس  رومانتیک عرص پاه اديب ژباه کا  د هوراو، باودلر او ساارتر پاه »
وايل درد؛ د آثارو ک  مهتهظ  م ناوې لري. د هورو په آثارو کا  لاه ويان ناه د لارې

بولر په آثارو ک  له پردي وين رسه اشتیاق لرل او له السه وتهو شایانو لپااره اشاتیاق 
ک  د ه،ډ په اړه د حرس  یا اشاتیاق لرلاو پاه م ناا وو. د شاه   او د سارتر په آثارو 

ويناۍ پاه م ناا رس را ي  ب پ،ړۍ په پيا ک  نوستالژي یاو ځاا د انساال جغراریاه
  (۳)« جګ کړ.

نوسااتالژي یااوه ارواپااوهنیزه رړنااه ده چاا  ناان ورځ یاا  ادبیاااتو تااه الره کااړې ده. 
او لیاوالو ت،ر ارمال او پواشین  ده نوستالژي یا ارسوس یا ت،ر ارمال د هغه شاعرانو 

چ  ت،ر ته په کتو رسه ی  د هغو پاه اثاارو کا  اااور کاړ. وي او لوساتوناو تاه یا  
 (۴)وړاندې کوي.

نن ورځ دظه رړنه ی ن  نوستالژي په دوو استقامتونو یا د دوو لوریو پاه موجودیات 
 .. ک  ت بیر او تظسیرېوي چ  یو ی  رردي او با ی  ټولنیز استقامت د
 رردي: یو لور. یا یو استقامت د رردي ځال ناپبۍ له الرې.

 (۴)ټولنیز: د ج    ناپودآراه یا ټولنیز ځال پبۍ له الرې پ،ژندل ک،وي.
ی ن  رردي ځال ناپبي په دې م نا چ  یو انسال په پپا ظم، درد او ارساوس 

یا ارساوس  ک  با خوک ځال رسه نه رشیاوي او ټولنیزه ځال ناپبي هغه درد، ظم
چ  له هغ  په ټولنه ک  نور ورړي هم اظ،زمن ک،وي یاا پاه عاین درد کا  ځاال یاا 

 پپا حالت پیدا کوي. 
کا  لایايل: « پښاتو شا ر او نوساتالژي»خ،ړونای مح د اکب کررر په پپا اثار 

نوستالژي د ارواپوهن  یوه رړنه ده پو په ښايل يرز او پپه کاوونا  اظ،زنااک اواز "
ن  له الرې د دې سبد شاو. چا  پاه ادبیااتو کا  یاوه الره پرانیازي. د کال  او لیا

لیاوال او شاعر د. چ  له پپهو موجودو اماانااتو ناه پاه رټا  اپیساتهو رسه پپاا 
پپه احساسا  او له درده رک ارسوسونه او یا د ت،رو لرې وپتونو پايرا  د رړناو او 

دي چا  پار لوساتونا  یاا  کهکتو قه رو ته ننبايس او بیا ه دظه ج ها  او عباارا 
 مهايد باندې د شاعر د احساساتو په انتقال ک  جادوی  او اسايس ونډه لري.   
شاعرال او لیاوال چ  ه ، ه بدیو او ناوړتیاوو نه د ازادې ارماين ټولن  پاه لټاه 
ک  دي، په ځال پبي او تر زیاته حده په ځاال نااپبي توراه پپها  ت،ارې ن،اا  
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ه دې لټه ک  ټولنیزه نوستالژي له دوه چنده قدر  او ښاال ناه مايض ته مخ اړوي، پ
 برپ نه ده. 

نوستالژي په اديب خ،ړنو ک  هغه رول هستونو ته ویا ک،وي، چ  د هغاو پار بنساټ 
شاعر یا لیاوال په پپهو ش رونو او لیانو ک  ت،ر ته پا  کوي او یا د هغاه ه،اواد چا  یااد 

درد رسه یا  ترسای وي. ک،ادا. يش دظااه  یا  پاه راار کا  راځا ، پاه رېار ارساوس او
حرس  او زړه تنګ  د پپا پهرين ټاټويب او د ه،اواد د کوچیناوايل دورال ښاه سایايس، 
مذهب  او اقتصادي حالت او له ت،ر رسه شوق او مینه وي. نوستالژي یاو لاړ ځانګړتیااوې 

ایا چ  ب،رتاه هم لري لاه د ت،رو پايراتو او متایالتو یادونه، ت،ر ته ستن،دل او داس  مت
پپا ټاټويب ته د ورتههو مینه او شوق، ارکااییز  یاا لرظونپالناه، اساطوره جوړوناه او ارمااين 
دنیا ته پناه وړل دي، چ  په منت ک  د دظه رول م هصااتو موجودیات پاه ت،ار پسا  د 

  (۴)  "شاعرانو ارسوس او یا ارماين راتهونا  پس  د شاعر متایا جوتوي.
ادبیا  له نوساتالژۍ پاايل ناه دي، داسا  د پښاتو ادب لاه خنګه چ  د نړۍ 

ساار. او ظنا  برپ  ناه د.. حتای د پښاتو شاظاه  یاا وليسا ادب ب هم ترې ب 
 رور )لنډۍ( ی  رېر ښه انوورونه لري:

 مسارري دې رېره وکړه
 رسوینهراځه راځه روزي به پدا. را

ښتو شا ر او داس  رول رول نوستالژیا  ب،هګ  نورې هم شته. ه داس  که د پ
داستاين ادبیا  وپهټو، نو رېرو شاعرونو او لیاوالاو پاه شا رونو او لیاناو کا  باه یا  
ب،هګ  وموندو. زما په اند داس  شاعر باه ناه وي چا  د هغاه پاه شا رونو کا  دې د 

 نوستالژيا خرک نه وي. 
 د شایدا پاه شااعرۍ کا  د نوساتالژ. ما کاام پال شیدا په شاعرۍ کار کړ.،

دي، هغه په جالوينۍ ک  د پپا پاپوړو وين، ښاايل يبی ات، کاور  ب،هګ  رېرې
کيل، پپهوانو، مهګرو او ت،رو پايرو یادونه د شا ر یاوه برپاه ررځاول  او د دې ټولاو 
انوورونه ی  په رېر ښايل او هرنمندانه توره په ک  ځاا. کاړي دي. دظاه خهوريواه 

 ی  په ت،ر ژوند پس  د ارمال ښه ب،هګه ده:
 په ت،ر صحبت پس ه ، ه ژاړ  

 په هغه مار په محبت پس 
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 لاه شی ه یم د ساعت روره
 (۵) ه م  دوه نیم شو په ت،ر ساعت پس زړ     

لاه خنګه چ  مو وویا چ  نوستالژي د ت،ر ع ر یا د وراړو، شایانو او موق یتوناو 
په اړه یو دروين تریخ یا پوږ احسااس تاه وايا ، ناو دلتاه پاه ترتیاد رسه د شایدا پاه 

، ورپس  د شایانو او پاا. کا  د وک  لومړ. د ت،ر ع ر ارمال، بیا د اشهاص شاعرۍ
جالوينۍ او يبی   موق یتونو په اړه د هغه په ترپو او پوږو احساسااتو، ت،ار یاادونو 

 او ارماين اړپونو باندې بحي کوو.

 د تېر عمر ارمان -۱
ت،ر ماال پايل رردي نوستالژي هغه رول د. چ  شاعر یا لیاوال پا  شا،به یاا 
پپه  ت،رې ش،ب  ترسی وي او په هغو پس  ارمال کوي. پرته له دې چ  نور په دې 
ارمال او ظم ک  له ځال رسه رشیک کړي، ځین  مظاهیم لاه رریادونه، له زړښت ناه 

ۍ، ثرو  او لاه الساه تهايل مهایات شاایت، سپین وېښتال، په مال کړوپ،دل، د ځوان
  (۳)په یادولو رسه رامنوته ک،وي. 

شیدا دلته د ت،ر ماال پايل رردي نوستالژۍ ی ن  د پپا ت،ر ع ار )ماشاومتوب 
 او ځوانۍ( پس  ارمال کوي، چ  کاش ب،رته راستن،دا. شوا.:
 که هر خو رېر يش شار و شاد
 ځن  با  د. د شودو ماد
 وبهخرنګ به رايش د راحت پ

 (۶) وو  له السه د يظهۍ ماد  
د ماشاومتوب د زانګاو وپات « مااد د شاودو»د لومړي بیت په دوی ه مرساه کا  

شوده له نورو ټولو شار او شااتو ظونادې پاوږو ناه باا  باويل او پاه وروساتۍ مرساه 
د ماشومتوب د وپت ځانګو ښی ، ی ن  د ماشومتوب ښاهی لاه «  د يظهۍ ماد»ک 

 وند م  له السه وو ، چ  ب،رته نه راررځ . ساول او راحته رک ژ 
 ه داس  د پپا ظزل په یو بیت ک  واي : 

 نه په رو.، نه په زارۍ، نه په زور ررځ 
 (۷) تههی ع ر اوس په خه راستول کړ ؟ وایه

 ځا. بیا واي : با 
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 زوړ شو  مئینه ظم دې زوړ نه شه
 پس که ایرې شه تاو ی  سوړ نه شه

 وچ  خانګ زه ی  په پچه کړ  د 
 (۸) هنوز په وینو زما موړ نه شه   

 د وګړو یاد او ارمان  -۲
د پپا پپهوانو یا د نودې مهګرو ب،هتول او جدای  د انسال روال ځپ ، دا ب،هتول 
که د کورنۍ له ظړو یا مهګرو مسارري وي یا د تا لپاره پدا. پاماين، هار یاو یا  پاه 

پپا رواين اظ،از لاري. ځینا  یا  پاه  انسال باندې نتر د هغو. صب او حوصه  ته
چوپه پوله زظ  ، پو په ځینو ک  بیا دظه نوستالژیاه ظوټه ځاال ساپړي او بااالپره 

 دظه دروين درد او تریخ احساس د ش ر یا نرث په ژبه ځال را برس،ره کوي. 
شیدا د پپه  مور په مړینه رنو،اوي او د ماور د ب،هتاول دظاه درد یا  پاه آرا  ناه 

 ه په یوې خهوریوه ک  په پپا دظه درد او ظم داس  ژړيل:پرېودي. هغ
 ظم به تر ع ره د والدې کړ 
 پندا م  پرېښوه ژړا کو  زه
 سال د رحهت ی  له ما نه واوره
 (۹) با ت ی  ځا. شه دعا کو  زه

ه دارنګه شیدا د دوو ورونو )رتح الهه او الهه ناور( لاه ظبرا  مړینا  ناه وروساته 
 دظه مرثیه لیاه :

 رتح الهه او الهه نور له دنیا والړل چ 
 په ظ ونو ک  ی  ررق تر میاشت  کم
 په هر چاو رحهت سهت د دواړو ورونو
 په رراق ک  ی  ناالل و لو. و کم
 تاما ی  په بیال د تاریخ وشه

 (۹) راته ووې زړه، آهاد قهوب ظم  
ر( د کااام دلته د دې پبې یاد اړین بومل چ  کاما مومند )رتح الهه او الهه ناو 

پال شیدا ورونه یاد کړي او صدی  الهه رښتین بیا د هغه مهګاري بهايل، پاو حبیاد 
دا ماړه کساال ناه د شایدا وروناه وو ناه "الهه رریع بیاا پاه آواره شایدا کا  وايا  چا  
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دوستال، بها  دو. دواړه په پپا من  ک  رسه ورونه وو، چا  د شایدا د اساتورن  
د یاوې میاشات  پاه اوږدو کا  ماړه شاوي او دې په محهه کا  اوسا،دل، دو. دواړه 

تراژیدۍ )د دوو ورونو ظبګ مرګ( ټوله محهه ظ جنه کړې چ  له دو. ناه یاو شایدا 
په هر چاو رحهت ساهت »هم د. او په دې قط ه ک  ی  د ټولو ظم انوور کړ. د.: 

 نو ځاه د ده ورونه خه حتی دوستال ی  هم نه شو بههی او دلتاه ها،ډ« د دواړو ورونو
یاا « زماا وروناه»داس  نهښه ن ته چ  دا ورونه له شیدا رسه منساوب کاړي، ځااه د 

 (۱۱)لري."او داس  نور تړونا  ضکیر نه« ورونه م »
د پپه  کورنۍ ظړي؛ پوشحال )شاید د تره زو. ی  وي(، د مړین  پاه اړه یا  د 

 پپا سوي زړه آهونه داس  له پول  راویست :
 وکړهد پوشحال په جدایۍ ک  باور 

 پسته زړه زما کتاب و آه م  سیخ د.
 چ  روزي ی  شااد  شو په ځوانۍ ک 

 (۱۰) د.نور په رور د شاید ځوال شه دا تاریخ      
 د میا ع ر د مړین  یاد ی  داس  کړ.: 

 د میا په درد و ظم ک 
 ناله رېره شوه هم آه
 وایه دا ع ر ويل
 وررسه رح ت الهه
 عهیه وررسه ضم کړه

 (۱۰) تاریخ به ش  آراهپه         
شیدا پپا د زړه سوز او رغال د هغو کسانو د مړین  په اړه د ش ر په ژبه اااار کاړ.، 
چ  ده وررسه له زړه مینه لرله یا ده ته قدردال وو، د. د هغو. په جدایۍ دردېادلی، پاه 

شتول ی  لویه ضایع بويل. د میاا ع ار د رای  او پاوه  پاه یاد ی  پواشین  ښیی او نه
اړه واي  چ  په ژوندوين د هر رول پهاو لپاره د پاوه  لویاه مرجاع وه او لاه ده د رای  

 اپیستو لپاره به د ده په درراه ک  د هرې سوی  پهک حارض وو، شیدا واي :
 میا ع ر په پپا دورال ک 
 چ  ر اده ی  د ری  باب و
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 شاه و ردا ی  په در حارض و
 (۱۰)  مرجع د پهقو عامل مآب و       

 ه داس  د رسرراز پال په یاد او ارمال ک  واي :
 تا چ  وکړو انتقال رسرراز پانه!
 رررتار په رېر اندوه په رېر ظ و  یم
 په هر بز  ک  را یاد د تا محظا يش
 په ژړا کړ  س ر  رسې د ش ع مو  یم
 که م  نه و. رسد آهونه ژوندول ررال و
 هس  سو. د رراق باد س و  یم

 شم پالص له دې سهتۍنهپه هستۍ به 
 په نګین ک  د عقی  رنډلی نو  یم
 دې تاریخ وته حیرال ستا د رحهت و 

 (۱۰) یم پسته زړه و ما ته ووې زه مغ و         
 د وطن او سیمو یادونه -۳ 

شیدا ته په پردېسۍ ک  د پپا ه،واد د ب،ال ب،هو سی و، يبی توناو، کااڼو، بوټاو، 
ظرونو او نور یادونه هکظه د پهوا په خ،ر پواږه یادوناه دي او د جالويناۍ ع ار یا  
هم ه دې یادونو رسه ت،ر کړ.. که خه هم د هند ښاالران  او ښایسته يبی ت هم 

 وين ک  یر و. پپا پوند او رنګ لري، پو شیدا ته پپا 
 د. په پردیسۍ ک  د پپه  سی   د ښاالرانو منترکيش داس  کوي:

 تا د روه آب و هوا، واوره، سپین یخ هم
 باغ و راغ، دښت و کاسار يرره شاداب
 یاد لره په پپا پاير، په یاد ی  پایه

 (۱۱)  شیدا وسپاره په قرص دا ايناب     
 یا 

 چ  د هند سبزو پوړلی پال وي
 قو  چ  دواړه لبال ويل ا و یا
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 زرک  چ  ررځ  د روه په ظرونو
 (۱۲)  ښایسته روظ  په دظه شال وي           

په دظه الندې خهوریوه ک  د هند زرظول يبی ت او ښاال نه د پپا کايل سااده 
پاده پوبان  م تبې بويل، ځاه له دې رسه ی  رطري او يبی   تړاو د.، چ  دا د 

 ه،ډ انسال نه ه،رېوي: 
 ره! ب  ځایه د هند سبزان  ديظ

 ظنج و ادا لري که دلستان  دي
 چ  دلبي کا ب  تاهظه

 (۱۳) د روه په مهک ک  ساده پوبان  دي    
کاام پال شیدا په جالوينۍ ک  پپا محبوب نه د. ه،ر کړ.، د هغه پاه یااد 
ک  ی  شپ  او ورځ  ت،ارې کاړي، ده د پپاا د مینا  ااااار او د زړه پابو ل،ولاو 

 لپاره با ریبار نه لره، نو د نسیم په پوله ی  پپا سالمونه ورل،ول:  
 نسی ه! ورشه د رسا. سواد ته
 له هغه پسه ارضا آباد ته

   ی  وکړه په دواړه السهسال 
 (۱۳) در و دېوار و را و ش  اد ته     

 ٭٭٭
 رهونه وکړه د روه پهوس 
 که دا پیا  م  نسی ه! یوس 
 پوشبو په تا ده د وين سی ه

 (۱۴) په دا دعا یم چ  تازه اوس    
 ٭٭٭

 کهه سبا د.، باد مراد د.
 چ  ی  لیدلی ارضا اباد د.
 راته ی  ووې د حال په ژبه

 (۱۴) تازه دې را او رس و ش  اد د.    
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کهه کهه لاه د یوه بندي مرظه په خ،ر د ت،رې آزادۍ په تصاور کا  روب شاو. او 
 د هغ  يبی   رضا انوور ی  د ش ر په ژبه بیال داس  بیال کړ.: 
 په زړه ی  ررځ  د ظرونو خوک 
 ح ه  د بازو د زرکو کوک 
 ووایه خه کا د روه نسی ه؟

 (۱۴) زیبا مښوک ریرا منګول       
 ښکال یادونهطبیعي  د -۴

دلته د هند په وړاندې د پپا کيل )روه( د ښايل يااوس او سیساۍ، رورراورو، 
مکڼو او ښ،رازه او زرظون  سی   پاه یاادولو رسه پپاا هغاه دروين پاوږ احسااس د 

 ش ر په ژبه داس  بیانوي: 
 ځار شه ترې هومره ياوسال زاڼ 
 لاه د ونو ب  شکره پاڼ 

 روه سیسۍ دي يرره دلبې د
 (۱۵) ن ته په هند ک  دا هس  سااڼ      

 ښایسته ون  تازه ی  پاڼ 
 وکښه  ظاړې لاه شن  زاڼ 
 په ک  نتر کړه ښاخ نبا  د.

 (۱۵) پوږې روررورې پنو  مکڼ      
 کودل ته بویه وران  جهۍ
 نارې په ظره ک  د خڅهۍ
 رهبانګ به خه کا د بهبالنو

 (۱۵) د. باغ د ولۍ زما دېوال      
 د یارانو او جالوطنۍ احساس -۵

ښاظهی رریع په آواره شیدا ک  واي : د هند په پردېسۍ ک  ی  د رسا. یارال پر 
 زړه اوري او د پپهو اش ارو د سوظا  ورل،ولو هیهه لري: 

 که ی  رس ځ  لاه ش ع یازبال دي
 پال  نه کا د پپا قول چ  یارال دي
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 ي له کورهچ  اپ  لاه اسکل لر 
 و هالل ته، خه محتاج هغه کسال دي
 شیدا واستوه رنګین اش ار له هنده

 (۱۵) رال ديستا له را. رسه اشنا د رسا. یا      
 با ځا. ځال د رسا. نه آواره بهبا بويل:

 چ  روزر وکړې صبا د رسا. په لوري
 (۱۶) آواره بهبا ی  یاد په رهزمین کړه    
 )ارضا آباد( یادونه داس  کوي:په رسا. ک  د )ولۍ( او 

 رهه سبا د.، باد مراد د.
 چ  ی  لیدلی ارضا آباد د.
 راته ی  ووې د حال په ژبه

 (۱۶) زه دې را او رس و ش  اد د.تا     
 په پاير م  لاه ررد جانظ اين ده
 که م  یاد د هغه شوخ په دامال پرېودي
 زه شیدا ی  رویا شاه د هظت ک ور کړ 

 (۱۷) م  په پپا يور اسکل پرېوديو د  که ی    
 تورې زما  يش د هند په برسا  ک 
 په ژړا چ  س ر  تر م  د  په د  کړ 
 د حباب په کور م  آه کا ملب  به 

 (۱۷) چ  بیال د جداي  ظم و امل کړ      
 چ  له پپهه رسه ت،ر د کهک په شال یم
 په يهد ههه د دې ښايل جانال یم
 د سبزانوچ  پاير م  شو مسان د. 

 راته وروره یو نو. هندوستال یم
 د شان  په صد پاره جګر قسم کړ 
 چ  په ظم ک  دې تر زلظو پرې ال یم
 که پرواز م  په هوا د. رها نه شو 
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 مطوق د هغه رسوې پرامال یم
 د ظبار په شال ی  یوړ  پروا نه کا
 دامنګیر د هس  شوخ رر  جوالل یم
 په هندي ادا ی  وکړې په ما چارې

 (۱۷) شیدا په زړه ساده د روه ارغال یمزه         
 پایله

شیدا په ش ر ک  لاه نازکهیاالۍ او رنګاین الظاااۍ رسه رسه ت،ارو یاادونو پسا  
ارمال هم کړ. د.. په پردېسۍ کا  یا  د ت،ار ژوناد د یاادونو ظاوټ  ساپړيل او پاه 
وو، لاه اهنګینه ژبه ی  زمزمه کړي، چ  په هغه کا  یا  د ويان پاواږه یادوناه هام 

حرساا  رک ت،اار ارمااال هاام و، د مهګاارو او عزیزانااو ذکاار هاام و، د ت،اار ژونااد د ب،رتااه 
ر  او د ژوند حبايب صحنو او کیسو ته ی  هم د راررځ،دو ارمال هم و او د ځال اواره

ش ر اوبه ورکړي، چ  موږ یا  لاه خښاهو رسه رېار ښاه د هغاه نوساتالژيک احسااس 
 حس کولی شو.  

 ررد جاااانظ اين دهپه پايااار م  لاه 
 که م  یاد د هغه شوخ په دامال پرېودي

  )شیدا(
 مأخذونه

)تدوین، رسیزه، یادښتونه او وییپانګه: حنید پهیاا(،  د کاام پال شیدا دیوال،. ۱
 مخ.۴۱کابا،  :لا.کال، دانش پپرندویه ټولنه۱۳۹۳
 :ټولناهلاا.کال، هاشا   پپروندیاه ۱۳۹۷کررار، اکاب، پښاتو شا ر او ت،رارماال، . ۲

 مخ. ۵ننګرهار، 
 /443753https://www.parsi.wiki/fa/wikiنوستالژي، راريس ویا : . ۳
 مهونه. ۶-۴کررر، اکب، پښتو ش ر او ت،ر ارمال،. ۴
شیدا دیوال،)تدوین، رسیزه، یادښتونه او وییپانګه: حنیاد پهیاا(، د کاام پال . ۵
 مخ. ۴۰۴
لاا.  کاال، )درېی اه دوره، ۱۳۹۴حقپال، پوهندو. راکټر میراجال، کابهه مجهاه، . ۶
 مخ. ۶۹کابا،  :چنګاښ(، د عهومو اکارم –مه رڼه ۴

https://www.parsi.wiki/fa/wiki/443753/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
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یاا(، )تدوین، رسیزه، یادښتونه او وییپانګه: حنیاد په د کاام پال شیدا دیوال. ۷
 مخ.۱۴۸
 مخ.۵پورتنی اثر، . ۸
 مخ. ۴۲۱پوتنی اثر، . ۹
 مهونه.۴۱۹-۴۱۸پورتنی اثر، . ۱۰
لا.کال، د اماال کتااب پپرولاو ۱۳۹۷دویم چاپ، -رریع، حبید الهه، آواره شیدا. ۱۱

 مهونه.  ۵۲، ۴۵پ،ښور، : موسسه
 . کاال، ۱۹۶۵د کاام پال شایدا دیاوال، )ترتیاد او تادوین: ه ایش پهیاا(. ۱۲

 مخ.۱۷۸پ،ښور،  :اداره اشاعت رسحد
 مهونه. ۱۶۱، ۱۸۶پورتنی اثر،  . ۱۳
)تدوین، رسیزه، یادښتونه او وییپانګه: حنید پهیا(،  د کاام پال شیدا دیوال. ۱۴
 مهونه.۴۰۹، ۳۹۴، ۴۰۵
 مهونه. ۲۱۳، ۳۸۶، ۴۱۲پورتنی اثر، . ۱۵
 مخ. ۳۱رریع، حبید الهه، آواره شیدا، . ۱۶
نید پهیا(، )تدوین، رسیزه، یادښتونه او وییپانګه: ح دیوال د کاام پال شیدا. ۱۷
 مهونه. ۱۴۶، ۱۴۷، ۲۳۰
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 څرک کلموخان په کالم کې د هندي  د میرزا
Hindi"sanskrit " words in the poems 

of Mirza khan Ansari 
  

 Research Assistant Sharifullah Dost 
 

Abstract 
The Indo-European languages are language family of 

multicore hundred related languages and dialects. 
Pashto and Hindi  "sanskrit "languages both of  The 
Indo-European languages. Hindi is belong to Indo – 
Aryan languages and Pashto is from Aryani languages 
braches. From beginning to now Hindi and Pashto did 
equal evolution. When we see  in vedic text, the word of 
"parśwā "by put of infix "an", "parṣwana= 

pashtonwala"make adjective of pashton tribe postulates, 
that’s a good example. In this issue I should  purpose to 
show several Hindi"sanskrit "words in Mirza khan Ansari 
"roṣāni   " poems. 

 لنډیز
ژبو زیاتره برپه یا د که و هغه د پښتو ژب  په کالسیاو متونو ک  د اندو آري 

برپه چ  د پښتنو او پښتو ژب  په تاریخ پوري اړه  لري. د پښتو ژب  لرظون  برپه د 
بیارظون  له اصولو دايس جوتیوي چ  پښتو ژبه په آریک ژبو پوري اړه لري. د پښتو 
برپه ژب  یوه لویه لغوي زېرمه د سانساریت او ویدا ژبو تر اظ،ز الندي راظه  او یوه 

لاه:  ، ر، ړ، او ښ  ،د خ،ړناو له پوا د رونولوژيا  خ،ړنو په اساس تثبیت شو.
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چ  په پښتو ژبه ک  دپیا دي.پر یادو شوو مثالونو رسب،ره د پښتو پر کالسیاو 
متونو ک  دايس کهک  شته چ  د لیاواالنو او ادیبانو له پوا په ظیر ارادي رول 

ون  د میرزاپال روښاين په دیوال ک  است کل کړي دي. چ  موږ الندي خو من
 ا ش ر ک  هغه که   راوړو چ  هنديرورو.راځو د میرزاپال روښاين په 

 .سانساریت ریښه لري او د میرزا په کال  ک  ی  خرک م هوم،وي
 رسیزه

 -سانساریت  –د پښتو ادب کالسیک اديب او تاریه  متونو ک  د انداروپاي  
ري. په پښتو ژبه ک  د ری ورهیاس رونی ونو هندي ژبو ځا. ځانګړ. اه یت ل

شتول د پښتو ژب  او اندو آریاي  ژبو تر من  د اړیاو بحي تود ساتهی د.. په دې 
لنډه لیانه ک  د سانساریت او هندي ژب  هغه که   راپیستا شوي دي چ  نن 
. ی  یا کټ مټ او یا په خه ناخه رونی یا  توپیر رسه په پښتو متونو ک  ب،هګ  لرو
په دې رسه به د پهوانیو کالسیاو که و شتول او ځا. ځایګی خررند يش. 
میرزاپال هغه شاعر د. چ  د سانساریت او هندي ژبو رسه رېر نژدې پاته شو. 
د. او په هندي ټولنه ک  اوږد ماال اوس،دلی د. له شاه پرته چ  پر کال  ک  

 ی  ځین  هندي که   چ  سانساریت ریښه لري جو  ځا. لري.
 د څېړنې مربمیت

په پښتو متونو ک  د هندي ژبو پر کهکتو پاشه  او تیت  لیان  شوي دي. د 
هندي  –دې لیان  مبمیت په دې ک  د. چ  دې خ،ړنه ک  هغه سانساریت 
 که   راپیستا شوي دي چ  ال هم په پښتو ژبه ک  نه دي خ،ړل شوي.

 د څېړنې موخه
وییونو او قر  شویو که و خ،ړل دي.  د دې مقال  موپه په پښتو ژبو ک  د پور

دا هرچا ته م هومه ده چ  د نړۍ یوه ژبه هم د نورو ژبو له وییونو او که و پرته رول نه 
لري،حت   به پپا د ژب  که   نورو ژبو ته او د نورو ژبو که   پپه  ژب  ک  په 

 عاریت من .
 د څېړنې پوښتنې

 ژبو که   کو  اظ،ز ښندلی؟ هندي –د میرزاپال په ش ر ک  د سانساریت . ۱
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 د میرزاپال په کال  ک  کوم  هندي که   راظيل دي؟. ۲
 آیا د میرزاپال په کال  ک  هندي که   سانساریت ریښه هم لري که نه؟. ۳

 د څېړنې مېتود
په دې خ،ړنه ک  له ترشیح ، توضیح  او مقایسوي م،تود خهه کار اپیستا 

 شو. او د خ،ړن  رول کتابتوين د..
 ( soma+nâthaمنات)سو 

سومنا  مرکبه هندي که ه ده چ  ایت ولوژي ی  له سانساریټ رسه تړل  ده. 
،( ی  د )صاحد، nâtha،( ی  د )سپوږمۍ( او )نا =sumaلومړ. برپه ی )سو =

پاوند اوخښنت( م نا ښندي. هند ک  لیاا شوي برهال قايع قاموس ک  ی  دا که ه 
پ،ښ، د نول او میم په زور او اوږد الد د ما ال  سومنا  په لومړي "دايس راپیست : 

البیروين بیا په تحقی  مالهاند ک   " پر وزل د رجرا  په سی ه ک  یوه بتهانه وه.
هجر. ک ، منا  چ  د نوموتو بتانو خهه و په  ۴۱۶سهطال مح ود ظزنوي په "کښيل: 

الصاحد، راو  )ا ... حجر سومنا  و )سو ( هو الق ر و )ن"هکظه بتهانه ک  ما  کړ. 
صاحد الق ر، قد قه ه االمیر مح ود رضی الهه عنه ری سنه ست عرشه و اربع مائه 

 مخ(۲۵۲: ۱لهاجرةاو د دې نوموين په تړاو ی  ارسانه هم راوړې ده.)
 س دي ویيل:  

 "سومنات"بتی دید  از عاج در 
 مرصع چو در جاههیت منا 

 شیخ عطار ویيل:
 "سومنات"ل ار مح ود اندر 

 یارتند آتن بُت که نامش بود نا  
 میرزاپال روښاين ی  پپا ش ر ک  دايس یادونه کړې:
 د صور  م نا نه وین 

 مخ(۲۶ :۷)  سومناتهته ی  بت د                 
له پورتنیو خررندونو خهه ښااري چ  دا یوه هندي که ه ده، یاد شو. بت د 

 م یاد شو. د..او دې ته ورته نورو نومونو ه "سومنا "نا  او "
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 (  Anandaانند )
د پښتو، هندي، سنساریت او رارسی قاموسونو ک : انند که ه قاموسونو د 
پوښۍ، آرا ، عیش، روښانه، مرس  او ښادۍ په م نارانو راپیست  ده. په انګریز. 

دي. په هندي ک  انند مجرد  happiness; pleasure; delightک  ی  م ناران  
انندیں)ا+ نن+ دں( او نو  د.، واحد مذکر یوه ج ع ی  په مجاوله )یاء( رسه 

دوه ه ج ع ی  په مجاول )واو( رسه ظیر ندایی ج ع: انندوں)ا+نن+دوں( ده. پو 
پښتو ج ع ی  انندونه راځ . له آره سانساریټ که ه ده په نوې هندي ژبه او اُردو 
تاریه  ، اديب متونو ک  هم ځا. لري. په هندي اوپنی اد په منت ک  آننده راظهی 

د اتصا  او صظت لپاره راظهی، )ننده( ی  لذ  او پوښ  ښوول   الد ی  –د..)آ( 
په که ه ک  هم الد د  "ajnāآجنا="ده. د ه دې اوپنی اد په منت ک  با ځا. د 

مخ( په اردو ژبه ک  ۲:۴۸۶اتصا  لپاره راظهی د. چ  د پوه،دلو م نا لري.)
 (( ک  کارېدل  که ه  ۱۶۳۹لومړ. ځا د  د ظواضی په )يوي  نامه/

د ښه پو. خښنت ته واي .)(   (anu-nītiپه سانساریټ ک  )انن،ت  مخ(۸۲:۳ه.)د
جګړل او تورکښ په م نا راظهی د.. میرزاپال ابن رهرالدین  ( دan-ānudá )انَنُدا

مح د  په )تحظة الاند( ک  )آنند( په م دوده الد او دوه نونه) یا  از پ  یاروشه 
ها. هندول راګ( او )نند(، )نا  یای از اراعیا عروضی شاما یک هجا. ، هجا. 

 نا په لو تغییر د نورو د )انند( که ه د میک هجا. کوتاه( است یاد کړ. د.. بهند و 
 کالسیاو شاعرانو په ش رونو ک  هم وینو:

 ح ید ماشوپیا د رریاد په م نا راپیستی د.:
 لاه ته چ  ی  زما په درو داغ کړې

 انندونه بهبا نه کړي په را هيس
 پوشحال پټک واي :

 هوښیارانو خهه ريره اندېښنه ده
 کا انندچ  مهنګ د مصيل هغه 

 د عیش او عرش  په م نا راپیست  ده:عبدالقادر پال پټک 
 کا اننديول اما په دنیا عیش و 

 په اهاړ ک  د اوبو په ي ع پند کا
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 دولت لْواڼی د ب  تابه او اللاانده په مظاو  راپیستی د.:
 و انندی قوب شد و روز ب  

 چ  بیا شو. تر ررزند و
 واصا روښاين د پوښۍ په م نا کارولی د.:

 ک ایش ی  روزي نه شه
 مخ( ۱۰۰: ۷)د.  انندپه زندال ک  ی                      

 کامګار د پوښۍ او پوشحالۍ په مظاو  راپیستی د.:
 اوس ظ ونه د هجرال زظ ه کامګاره

 مخ(۷۸ :۷) شو انندچ  په وصا د دلب دي رېر                  
 ش س الدین کاکړ د ساول او پوشحالۍ په م نا کارولی د.:

 زمان  دي چاکر کړيما رویال د 
 انندونهمقبالل دي کړي په درد ک  

 یونس د پوښۍ او قناقت په م نا کارولی:
 د حریص په ناامید. باندي حدیي د.

 انندصابرانو په مقصود و که 
 قنب عهی د پوشحالۍ په مظاو  راپیستی د.:

 شاهال د تهت د پاسه انندکهه کا 
 دي انندع اق هيس په وصال ک  په 

 د رسه کوتا په کتیبه ک  د ) واننده = پوشحاله کړ( د ر ا په بڼه راظهی د.. 
 ، میرزاپال په پپا کال  ک  په م نا راوړې ده:

 چ  زنده يش پس له مرره
 مخ( ۴۳: ۷) انندهظم پرې ن ته ب                    

 با ځا. ی  د روښانه او ښاال په م نا کارولی د.:
 عید کښیوو چ  دي هيس بد رکل په 

 مخ( ۲۰۴: ۷) وي انندد حاسد په نور به کو  هرن                       
 انه او ځالنده په م نا راظهی د..د روښ انندپورتن  بیت ک  
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 بیا هم واي :
 هر زمال ی  نو. نو. رس پرې کیوي

 مخ(۱۰۹: ۷) د.  انندپه دا نوي رس ی  ال تازه                     
 با ځا. وایی:  

 یو ژوندول به جاودال درلره دريش
 کړې اننده ، ه به د پپا زړه په حال 

 (  liho(=)aholikهويل)
( واي  د هندوستال د پهاو له رس   Holi festivalپه انګریزي ژبه ورته ) چ  

اپ ونو خهه د.، هولی یو پرسلنی ميل او مذهب  ج ن د.. هويل د مین  او 
په میاشت ک  چ  د ژم   مارچرنګونو په ج ن هم پ،ژندو. د.، پهک ی  د 

پت ،دو او پرسيل په رارس،دو وي ملانو . په دې ورځ نر او ښو  سپین  جام  
نه او اوبه پايش او نڅاوي کوي. په دې ج ن ک  د هر ع ر اظوندي او یو پر با رنګو 

کسال رډول کوي د هويل د ج ن خهه د هندوانو عقیده داده چ  د پرسيل په 
رارس،دو رسه رڼا پر تیارو او ښه پر بدو بر. موم . دا تر دېوايل ج ن چ  د ژم  په 

هه تر شا رارس،دو رسه جوړیوي رېر په ولولو ملانوا کیوي. د هويل ج ن او می
ځین  اسطورې هم له ځال رسه لري چ  یوه ی  د ع   د الا  )کاماروا( ده. د 
دې ج ن رسچینه په سانساریټ  متونو ک  )راتناوايل( ته ورررځ  د هويل ج ن 
لومړ. ځا په بنګال ک  جوړ شو چ  دوې ورځ  دوا  وکړ. په دې دوو ورځو ک  

د ورځ  رنګونه او د شپ  اور پهک ځانګړي پواړه هم پهوي. دود دايس د. چ  
بهوي. د دې ج ن د نوموين ریښه )هولیاا( او د هندوانو پوایګوټ  کرشنا ته 
منسوب د.. هندي خ،ړونا  هويل د )هولیااداهال( پیښ  ته منسوبوي چ  د 
)هیرانیاکاشیپو( په نو  د یوه ځواک ن پاچاه ب  رح ه جادورره پور وه چ  آپر د 

  ک  و سوځ،دل او بریالیتوب د )هیرانیاکاشیپو( د زو. پپيل جوړي تويئ  په دا
)پر اهالداد( په برپه شو. په دې بریا رسه اوس د )هولیاا( د مرګ په پوښۍ ک  د 

مخ(په ۳۶:۵) هغ  نامه ته منسوب په کال ک  دوه ورځنی)هويل( ج ن جوړیوي.
 (Holi festival( د )aholik=होलिकाسانساریټ ژبه ک  د )هولیاا( که ه د )

م نا شوې کومه ځانګړې م نا ی  نه ده ورته لیاه . نور نو م هومه نه ده چ   د دې 
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هندي ژبه ک  هم  که   ریښه ویدي ده که سانساريټ یا بهه ژبه پو په نوې
 است کل لري.

 میرزاپال  یاده که ه په پپا ش ر ک  دايس کار کړې ده:
 زه و ناس و ته وایم
 ا. د بره ن ټولی

 عقا درست در خهه والو 
 هولیهر چه ورځ شوه د 

 با ځا. واي :
 هويلدا خه وپت شو د 

 مخ( ۲۲: ۷)هندوال ټوله شوه اويل                     
 (  joli(،)alikajجويل،ځولۍ)

د مه ا خهه جوړ پوړنی چ  په لیست، رالباتونو، چرمو، پاماو او زرینو حاشیو 
ځال په ک  باندي ی  خنډي جوړي شوي وي او تر عادي پوړين ظټ وي. د ښوو ټول 

پټیوي اوس هم د ظزين او لو. کندهار)زابا، کندهار، روزرال، هه ند( په کهیو او 
ښارونو ک  کاریوي پهوا ی  ځولۍ اوس ی  شال بويل. د ښوو یو پهوانۍ ننواته د چ  
واي ) د ځولۍ( یا پوړين او پهو رو. م  در وړ. د.. په ولس ک  عا  او درناو. ی  

و  چا ته د )ځولۍ رو.( ونیيس، د هغ  د ننواب په هره کیوي. کهه چ  یوه ښوه ک
توره منا کیوي. که ی  خوک ونه من  د ظیر  پوله ی  ماته کړه ولس ورته په ښه 

په دریاب قاموس ک  ی  دايس ښي : جولۍ، ځولۍ یو رول ځانګړې   س ره نه روري.
ه پوا ی  آزاده وي کڅوړه ده ، کهچ، پ،څه، جوال ظوندي کڅوړه دواړه رسونه ی  تړيل یو 

 –، د لو. کندهار پهک ی  ر،ره بويل؛ پر آس یا پره باندي ایښوول کیوي پاوره، امبار 
پښتو ترشیح  قاموس ک  هم دې ته ورته م نا کړې په  –رسه پاښ  وړي. په پښتو 
( کوچنۍ کچوړي ته واي . په small bag( )، جولیااjhaulikaسانساریټ ژبه ک  )

، پهوه( په pallavaکه ه هم کاریوي او د ) "paluپهو /"سانساریټ ک  ی  د پوړين لپاره 
 پوشحال پټک واي : ک  پهو او مخ پټی هم ورته واي . بڼه ده. پښتو

 له مهه لیري نه کړ پهوچا ی  
 پښتو ال هيس باره پرته ده
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)، جالیاا( په را وروسته هندي او پښتو ک  جويل او jAlikAد سانساریټ ژب )
( ی  ka=ځولۍ سوې ده. واويل اوښتول را منوته شو.)الد( ی  په )و( اوښتی )کا

له پولو لوېدل  )جويل( پاته شوې. دا چ  په سانساریټ ک  )ځ( نه سته او پښتو 
جوال، ځوال، جا.، ک  سته پښتو ژبه ته په راتهو رسه ی  )ج( په )ځ( او ښتی، لاه )

ځا.، جال، ځال( او ی  پښتانه )ځولۍ( بويل، ځولۍ په لوېدیوه لاجه ک  د 
 خنډلو او ټاوههو لپاره کاریوي: )تو ( او نوري په  شوې لندې میده م،وې د

 نجوين راکښته له سپ،رک  سوې
 رک  رک  وړینه ځولۍتوتال پاپه دي 

*** 

 راواپهه توتال ټاوو ځولۍ
 پر رسو توتانو باندي نه وزي ظاښونه 
 اول به ماته پهک پنډ وو

 با ته ظوړومه  ځولۍاوس نا چاري ده 
 (bhelaبهويل)

عقهه دپاره راظهی د..  باويل صظت د.، په لغت ک  ساده، بوله، ب،ړا او کم
پښتو قاموسونو یاده که ه د نارینه او ښوینه دواړو لپاره په یوه بڼه راپیست  ده، دا 
که ه په هندي، پښتو او اُردو ک  هم له سانساریت خهه دپیهه ده. اردو ک  

( م نا کړې ده. نوموړې که ه د foolish)باوال( ویا کیوي په انګریزي ک  ي  د )
په بڼه راظه  ده. او ساده او نیک  " bholānāthaباوالناتاا="نت ک  د رامایانا په م

خښنت ته ی  ویيل دي. دا د ماادیو لقد هم و چ  د ساده وايل په سبد به ی  د 
 میرزاپال واي :، مخ( ۵۹۵:۹یزیدانو او دېوانو په پبو به ی  ژر باور کاوه.) 

 نارینه ی  دېوانه شو
 مخ( ۱۷۵: ۷)بهويلهيس ښو                     

 (eyaṭ̄gȧganګونګټ)
پښتو ترشیح  قاموس یو رول پیرنه حرشه ښوول  ده؛ د مونیر ویهیامز په 

انګریزي قاموس ک  یو رول مهخ ښوول سو. د.. په هندوستاين  –سانساریټ 
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م نا  "power,opportunityځوا او ررصت =  "gaun-ghatرول راا /"قاموس ک  
 میرزاپال وایی:، مخ(۶۲۸:۱۰سو. د..)

 بورا سپک پر رهو ررځ 
 ګونګټ  بار الندي شوې تر 

 (angṇانګڼ)
(، āngan(، په هندي ژبه ک  )آنګې/अङ्गण=angṇانګې/)په سنساریت ک  
. اوس د پښتو ژب  area/ م نا کړ. د.. انګړ، صحن، ساحه، yardانګریزي ک  ی  / 

اوښتی د.. اصا ی  انګې د. نه  "ړ"ی  په  "ڼ"په عامه محاوره ک  انګړ ویا کیوي. 
 میرزاپال وایی: ( است کل کړې ده.ānganانګړ. میرزا ی  هکظه زړه بڼه )آنګې/

 دظه لو. نو  ئ  د هر نامه مصدر که
 انګڼ  چه هیډ نه و. ئ  بیرول نه د. له 

 با ځا. واي :
 ما چه و کو  په باين د م نی ُولی

 مخ(۲۲۲: ۷) م، ت د کرث  کيل انګڼد وحد  په                      
 (pmanapپاپ )

سو. د. pap( رناه، په هندي ک  پاپ/ pmanap)په سنساریت ک  پاپ من/
په بڼه او  "pāpman" او رناه ته واي . نوموړې که ه د اوپنی اد په هندي منت ک  

 میرزا واي :، مخ(۴۹۴:۲رناه په مظاو  راظه  ده.)
 چه دا هيس شال آواز ی  په ظوږ کښ،و 

 مخ(۲۱: ۷) ع زنګی ئ  درست پالص که له پاَپ د سام                    
 (، پاالوهpallavaپلو)

 مخ(۴۸۶:۴ټیار.، د پر رسکولو ځانګړ. ښوینه ټوکر د..)پهو، پوړنی، 
 میرزاپال واي :

 د الهو  پر مخ ظړېدلی
  پلود ناسو  پورشنګ 

 مخ( ۱۸۰: ۷)
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 پوشحال بابا واي  :
 له مهه لیري نه کړ پلوچا ی  

 پښتو ال هيس ِباره پرته  ده
 میرزاپال واي : ،  مخ(۵۱۸:۴) ( vaṭkha ،tākhaکټ، کهت)،

 هستیه د پناه په قد  درومم له
 مخ( ۲۳: ۷) م وجود توره تیاره يش د ځال کات ه                
 میرزا کټ دايس یادوي:

 په بهه کښ،وو  کټد خهور عنرصه 
 مخ( ۱۷۳: ۷)  بوڼَ َد  په َد  َد بهه پیژ. ته ی                    

دي، ارواښاد میرزاپال په پپا ش ر ک  )کات او کټ( دواړه است کل کړي 
ه ،ش پهیا د میرزاپال د دیوال په پا. ک  کوچن  ررهنګ او وییپانګه ک  کات 
هم کټ بههی د. پو که د ش ر منوپانګ  ته ورورو دا م نا رس نه وررسه پوري، 

د پندق، ژورې، کندې، کډي او    tākhaه دا کات چ  په سانساریټ ژبه ک  /
رب په م نا د. سم د.، ځاه کټ ی  په ه دې بڼه با پورتن  بیت ک  راوړ. 

(  ṭ  /टسنساریټ ک  هم په) ،  -د.. با دا چ  د پوب کټ په هندي 
 مخ( ۵۱۹:۴( د..)त،tری وپهیاس ږغ د. او کات په ) ، 

 ( adolikډولۍ، ډهويل)
اسم واحد ج ع موني، د ناوي جوپال، جپال، د ناوي وړلو وسیهه، د ناوي 

دریاب قاموس ک  کاږي چ  )رولۍ( کجاوه او حجهه له هندي خهه دپیا  کجاوه،
د. میرزاپال د ناوي د رولۍ نه بها  د تيش رانچ  او کالبد په توره کار کړ. 

 .د.
 دا ستا واده زما به مرګ وي

 دا ستا رولۍ زما به کټ پاورو ته ځینه
 میرزاپال واي :

 سړ. پو. د. که باور کړئ
 دا صور  تيش رولۍ
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 ( } rahati}rahت )ره
کیوي. دا که ه هم سنساریت ریښه لري. هندي که ه ده، ساول ته ویا 

ک،دا. يس عريب ته ی  هم له سنساریت خهه الره پیدا کړې وي. په عريب ک  
د رامایانا په منت ک  د شاو   "rat" ر  =  راحت د ساول او آرامتیا په م نا ده.

 میرزاپال واي :، مخ(۶۲۳:۹الاه بها سوې ده. )
 ا. میرزا په حقیقت پوښتنه وکړه
  رهتچه له کومه مهاه تهه يش چر 

 (: hatčāچهت )

کپت او کپت  =  "ررید، تقهد. پو په رامایانا ک  پریبااره او درواظجن کس  
kapati" ..بها سو. د 

 میرزاپال واي :
 ش ع ووې عجبه والړ له په ُحات

 مخ(۲۲: ۷)  چهتدا رشین اشنا زما چه رېر                  
 (hataهټ )
هندي که ه ده او سنساریت ریښه لري. منیرویهیامز په /هټه( Hata)له آره 

/ او تر لسو ریري نوري م ناراين هم ورته کښيل struck,murderانګریزي ک  / 
  :میرزاپال واي صايب په  م ناوو باندي راظه  ده.اعتدي. د ضدي ، نا ررمال او 

 ته پهپهه پپا حجاب شوې
 مخ( ۲۹: ۷)  هټد رکل په الر کښ                

میرزاپال ،  مخ(۱۹۱:۲۰په وړاندي.)سم صظت د. د پراب  :(samyakسم )
 واي :

 که په دا نتر ی  وین  سود وزیال د پپيل مین 
 س ه د مرشد پبه پند کړه ورځ روښانه ده الر 

 (gawāhiګواهی )
موس ک  د شااد ، شاهدي م نا هندي که ه ده په هندوستاين قا

 مخ(۱۸۷:۲۱)لري.
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 میرزاپال واي :
 نور ځا. ِ  د وئیهو پاتو ن ه

 مخ( ۱۴۸: ۷) کو  چه نه ئ  نهم  رواه تر دا زیا                   
 (sohagṇ)سوهاګڼ

مړوښ  ښوه، هغه هندۍ م،رمنه چ  م،ړه ی  ژوند. وي، ه دايس )جورن  
jogni(. ترِک دنیا ښوینه راهب  ته واي )مخ(۲۸۸:۲۳ 

 (sogandسوګند )
 میرزا پال واي : قسم، لوړه، هندي که ه ده. 

 وي سورندد آشنا په اشناي  م  دي 
 مخ( ۲۰۴: ۷) ح  م  زړه په بد د چا پورسند وي که نا                     

  (gangaګنګا)
د هند پ،ژندو. سیند د. چ  د هکلیا د ظروناو رسچیناه اپايل او د بنګاال پاه 
پهیج ک  تویوي. رنګا په رامایانا ک  چټک او رړندي م نا ساو. د.. پاه هنادویز  
ک  د رنګ په نو  یوه الااه ده. د رنګاا سایند د هیکونات او میناا لاور او د شانتانو 
م،رمن او د بای م مور وه. د هندوانو په باور چ  په آسکل ک  د رنګا په نو  سایند 
سته او د رنګا په نو  سیند تر ځ اه الندي هم بایوي. هر کال میهیونونه هندوال د 

 میرزاپال روښاين واي :، مخ(۲۳۳:۲۴بیوي. )رناه د رژولو په پاير په ک  مل
 ا. میرزا محیي و هر چا رس،دلی

 مخ( ۳۲: ۷) رنګا پر ش س آباد ځ  پر قنوج  او                      
 (tāhāpaپهت)

هند ک  د سپینو توتانو درپته ده، پنډه تنه او بدنه ی  ده، له دړو ی  کهاین، 
 تهيسورته واي .  mulberry Indianدروازې او صدوقال جوړیوي په انګریزي ک 

هم یوه کوچنۍ درپته ده چ  د هندوانو په باور مقدسه ده. پیغيل ی  د پپهو 
 :میرزاپال واي ، مخ(۳۴۴:۲۳نامزادانو لپاره اوبوي او پړوبوي.)

 دظه یار زما م نی زه ئ  صور  و 
 مخ(۲۲: ۷)پات اوس ب  یاره لاه تش باس د                   
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 له پورتن  پات خهه د میرزا مطهد د پات له لرر  جوړ صندوق د..
 (sanjāp)/سنجاپ

سنجاپ زړه هندي که ه ده له آره د یو ځا. نو  د.. په سنساریټ ک  
( رډو ور پبو ته واي . د رامایانا په منت ک   sañjapati}jap -samسنجاپت  ر ا)

 :میرزاپال واي ، مخ(۶۷:۱۸دعاکولو ته ویا سوي دي.) "  jāp= جاپ"
 که رښتن  اپتیار یو اندېښن  ریرې

 مخ(۲۲: ۷) سنجاپ  آس یارنګ نیهی پوښیوي له                    
 پایله

)سانساریت( د یوې انداروپاي  ژباورنۍ خهه دي او یو له بهه  –پښتو او هندي 
نژدې رونولوژیا  او موررولوژیا  اړیا  لري. دلته د میرزاروښاين پرکال  د هندي 

ږظ،دو. د میرزاپال روښاين په ش ر ( اظ،ز و lexicologyسنساریت ژب  پر لغوي ) –
ک  دا رول لغوي خرکونه د تاریخ په اوږدو ک  د ټولنیزو، سیايس ، اقتصادي او 
ررهنګ  اړیاو او متاسونو په پایهه ک  شو. د.. دې ته ورته د ارغانستال د 

 پتیو  پوا د رېر. شاعرانو په ش رونو ک  هم یاد خرک لیدل کیوي.
 مأخذونه

 مخ.۲۵۲ش، ۱۳۶۲البیرونی، ابوریحال ، تحقی  مالهاند. ایرال چاپ، . ۱
  ۱۹۶۶پنی ادها، ترج ه صادق رضا زاده شظ ، تارال، گزیده او.۲
 اپ نګینو.، ناز و ن  ت )مثنو.(/۸۲، ۲، ۱۹۳۶پریم چند، پریم پچیسی، . ۳

۴. M.Moner.williams,A Sanskrit- English Dictionary(Etymologically 

and philologically arranged),16th reprint DelhiP 34 
وادما، پاه هناد کا  د پښاتو ژبا  او ادبیااتو د ایجااد او ودي ،رسمحق  زملی ه. ۵

 ش۱۳۹۶یم چاپ، ېدر : پړاوونه، د ارغانستال د عهومو اکارم 
 ۲۲، شکره ۱۳۸۵بررسی تطبی  مراسم نوروز در ایرال و هند، مجهه تهصصی نور،  .۶

  ۱۹۵۹پ،ښور : د ه ،ش پهیا رسیزه په، دارالتصنید میرزاپال انصاري  دیوال،د . ۷
ملنهیاوناه او  د واصا روښاين دیوال، د خ،ړنپوه زمل  هیواد ما رسیازه، سا ول،. ۸

 ملریز ۱۳۶۵ :نښهوين، د ارغانستال، د عهومو اکارم ، د ژبو او ادبیاتو مرکز
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 مخ ۵۹۵ش، ۱۳۵۲

۱۱. Mir amman,Ikram ali,Hinustani Dictionary,calcutta 1837 
مح د پادشاه، ررهنګ آنند راج، لومړ. ټاوک، د دبیار سایاق  تار نتار النادي، . ۱۲
 .تارال
هجار.  ۱۱۱۰) د، لاومړ. ټاوکمیرزاپال ابن رهر الادین مح اد ، تحظاة الانا. ۱۳

  شاوپوا(، د دکتور نورالحسن انصار. په س ول او رسیزه.
رسمحقااا  دوسااات شاااینوار.، زړه پانګاااه، لاااومړ. ټاااوک، د ارغانساااتال د . ۱۴

 ش ۱۳۶۳ :ظهومواکارم ، د پښتو خ،ړنو بین امليل مرکز
 رشید الهه دوست، د هه ند دودونه، ناچاپ اثر. ۱۵
  ۱۹۹۴)پښتو لغت(، پ،ښور،  رایی، دریابقهندر مومند، ررید صح. ۱۶
پښتو ترشیح  قاموس دوهام ټاوک، د ارغانساتال د عهوماو اکاارم ، د  –پښتو . ۱۷
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 څېړندویه سونیا صمیم هوتک

  
 ممريزا او ارخاییز 

Mirza and Archaism 
 

Researcher Sonia Samim Hotak 
 

Abstract 
Archeology refers to that name or term that its 

nominal is used in society based on a necessity, but 
its name or term has been lost and the speakers of 
that language are unfamiliar with its usage. In the 
ancient and classical period of the Pashto literature 
lots of nouns, pronouns, adjectives, adverbs, verbs 
and prepositions are used which are now extinct in 
living language or its meaning and concept has 
changed. 

The Roshania period in Pashto language and 
literature is a very rich period in terms of concepts 
and use of the language and in spite of its other 
special features the poets and writer of this period 
have also used some words that are not used now 
and they called archaic. In this article we investigate 
the words of Archaic in the poems Of Mirza Khan 
Ansari. 
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 لنډیز
ارپاییک هغه نو  یا اصطالح ته ویا ک،وي چ  نومولی ی  د ټولن  په ژوند کا  
د یوې اړتیا لپاره است کل،وي، پو نو  یا اصطالح ی  له منوه تهه  وي او د هغاه لاه 

د پښتو ادب په لرظون  او کالسیاه دوره کا  رېار  است کل رسه د ژب  ورړي نا آشنا وي.
یدوناه، ر هوناه او وییاا  کاارول شاوي دي چا  اوس پاه نومونه، نوموري، ستاینومونه، ق

  ژوندۍ ژبه ک  له منوه تهيل او یا ی  په م نا او مظاو  ک  خه بدلول راظهی د..
روښاين دوره په پښتو ژبه او ادب ک  د مظااهی و او ژبا  د کاارون  لاه پهاوه یاوه 

و لیاوالااو رېااره شاات نه دوره ده او د نااورو ځااانګړنو ترخنااګ، د دې دورې شاااعرانو ا
داس  که   هم کارول  دي چ  اوس نه کارېوي او ورته ارپاییاک ویاا ک،اوي. پاه 
 دې لیانه ک  د میرزا پال انصاري په ش رونو ک  راظه  ارپاییا  که   خ،ړو. 

 رسیزه
ژبه د يبی ت د نورو پ،ښو په شال زېوي، ظوړېوي او ب پړېوي، پو که د ب اپړتیا 

ځ  او ځاا. یا  ناورې ژبا  نیيسا. ژباه پاه پپاا  او ودې ځواک و نه لري له منوه
ځواک د اړتیا پر ماال ناوي لغتوناه جاوړوي، رراماري ب اپړتیا ماوم  او د مااال پاه 
ت،رېدلو رسه بدلونونه من . په ژبه ک  رېر نوي لغتونه د نیولوریز  یا د اپیساتن  لاه 

با  ځینا  الرې د اړتیا له امهه من  ته راځ ، پو رېر ځهه داس  ک،وي چ  د یوې ژ 
لغتونه د ماال په ت،رېدلو رسه یا پپا ځا. با لغت ته پرېودي او یاا یا  بڼاه خاه ناا 
خه واوړي. په دې توره ژبه د تااما پواته رواناه وي. د سااري پاه توراه کاه د پښاتو 
ژب  کالسیاه او م ارصه لغوي پانګه رسه پرتهه کاړو؛ ناو دا پوښاتنه رامان  تاه ک،اوي 

ک  رېر ځهه داس  ت ه رورو چ  له پردیو ژباو خهاه پاه  چ  په م ارصه لغوي پانګه
قحي او داس  نور.  را اپیستا شویو لغتونو رکه شوې ده لاه سظر، اتظاق، نصیحت،

دلته دا پوښتنه پیدا ک،وي چ  د دظو مظاومونو د اراادې لپااره باه پهاوا پښاتو کاو  
 لغتونه لرل چ  اوس له کارېدن  لوېديل دي.

لوېادل کهاه لاه دې امهاه وي چا  د لغات د مظااو  او  له ژب  خهاه د یاوه لغات
لپاره نور د ټولن  په اړتیاوو ک  ځا. نه وي پات ؛ نو مسا ی چا  د کاارون   مس ی

 او د اړتیا له ساح  ووځ  د لغت د کارون  ځا. هم نه پات  ک،وي. 
د یادون  وړ ده چ  که په ارپاییاو که و باندې خ،ړنه ويش؛ نو په ارادي رول به 
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وندۍ يش او د زړو متونو د لوستن  او پوه،دن  تر خنګ به د وييپانګ  په بډایناه راژ 
ک  هم رېره مرسته وکړي. د ساري په توره موږ د دې ارپاییاو که و راژوندۍ شاوې 

په بڼه او ه دارنګه رروهاه، راناده او « ه،واد» چ  اوس د « اېواد»ب،هګ  هم لرو لاه 
  الً کارېوي. داس  نورې که   راژوندۍ شوې او ع

په دې لیانه ک  به له روښان  دورې خهه یواځ  د میرزا پال انصاري پاه کاال  
ک  راظه  ارپاییا  که   وخ،ړو، موږ دا ادعا نه شو کاوال. چا  د میارزا پاال پاه 
ش رونو ک  راظه  ارپاییا  که   ټول  د پښتو سوچه که   دي. دا چ  دا که   

 موپه نه ده، بها  په دې لیانه ک  دا خ،اړل د کوم  ژب  دي زموږ د خ،ړن  اصيل
شااوې ده چاا  دا که اا  پااه لرظااون  او کالساایک ادب کاا  ژوناادۍ وې، پااو اوس 

 م وک  دي او د ارپاییاو که و تر رسلیک الندې مطال ه ک،وي. 
 او مربمیت د څېړنې اهمیت

م نا او  د ارپاییاو که و په پ،ژندن  به د زړو او کالسیاو متونو لوستا آسانه او پر
 مظاو  به ی  هر خوک پوه يش.

م وک  که   به راژوندۍ يش، د ژب  په ژوندي ساتهو ک  به پپهه وناډه تاررسه 
 کړي او ه دارنګه د ژب  د وییپانګ  په بډا ینه ک  به برپه واپيل. 

 د څېړنې موخې
د ارپاییز  پر مظاو  او د میرزا پال انصاري په کال  ک  د راظهو  ارپااییاو که او 

پوه،دنه، او د دې سپړنه چ  د میرزا د کاال  ی  پر م نا، مظاو  او د کارون  پر ځا. 
راپاااییا  که اا  یااوازې ارپاییااک نومونااه دي او کااه نااه پااه نااومورو، سااتاینومونو، 

  ب،هګ  لرو.  قیدونو، ر هونو او وییاو ک  ی  هم
 د څېړنې پوښتنې

 ارپاییک خه ته واي ؟. ۱
 ارپاییا  که   کومو که و ته ویا ک،وي؟. ۲

 تودید څېړنې م
 په دې لیانه ک  له ترشیح  او تحهیيل م،تودونو خهه رټه اپیستا شوې ده.
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 د ارخاییزم پېژندنه
ریښا  خهاه جاوړه شاوې ده. کهاه   Archaiosد ارپاییز  که ه د زړې یوناين له 

چ  په یو نو  د بها شوي مس ی خیز ته د است کل د پاره د ژب  د ویوناو پاه ژوناد 
ک  اړتیا پات  نه وي؛ نو لاه خنګه چ  نومول شاو. خیاز د ویونااو  لاه یااده وځا  
ه دارنګه د هغه نو  هم نور ژوند. نه پات  ک،وي. که د ژب  د لغوي پاانګ  ناه یاوه 

یو ترکیاد د ناه اړتیاا لاه امهاه ووځا  او لاه اسات کل خهاه ولاوېوي دې تاه  که ه یا
 ارپاییز  ویا ک،وي. 

په آریانا دایرة امل ار  ک  د ارپای،ز  په اړه راظايل دي: ارپاییزموناه یاا لرظاون  
که   هغه که   او عبارتونه دي چ  پهوا د ژب  ع وم  که   وې او اوس په نویاو 

ه چ  که   نو. سینونیم پیدا کړ. د. د کاارون  وناډه که و اوښت  دي، ی ن  که
ی  محدوده شوې او د ارپاای،ز  پاه کاړۍ کا  شاامهه شاوې ده. د ارپااییا  که او 
سینونی ونه یا پور که   ت ایهوي او یا نوې جوړېوي کهه چ  نوې که   د قاعدوي 

رون  کاړۍ ارزښتونو پر بنسټ په بدی   آثارو ک  من  ته راځ ، د پهوانیو که و د کا
را تنګیوي او په پا. ک  د لرظونو که و )ارپاییز ( په کتار ک  دریاوي. ارپااییز  پاه 

 مهونه( ۳۰۱ا   ۳۰۰: ۱دوه روله وې ا ک،وي لغوي او م نوي. )
د خ،ړنپوه دوست شینواري په وینا ارپاییک هغه نو  یا اصطالح تاه ویاا ک،اوي چا  

لپاره است کل،وي، پو نو  یا اصطالح یا  لاه مس ی ی  د ټولن  په ژوند ک  د یوې اړتیا 
 مخ( ۲۴:  ۸منوه تهه  وي او د هغه له است کل رسه د ژب  ورړي نا آشنا وي. )

د مح د آصد ص یم په وینا ارپاییز  هغه وییونه دي چ  په رړناۍ ژباه کا  ناه 
کارول ک،وي او یواځ  د زړې پانګ  په توره په لیانۍ اديب ژبه ک  کاارېوي لااه د 

 : د رسیزې خهور  مخ(۱۳ښتو اتا، باما، من او ... )پ
په دې لیانه ک  د میرزا پال په ش رونو ک  راظها  ارپااییا  که ا  پاه شاپوو 
 کټه روریو)نومونو، نومورو، صظتونو، قیدونو، ر هونو او وییاو( ک  خ،ړل ک،وي.

 ارخاییک نومونه (الف
ر نومونه کاارول شاوي دي د پښتو ادب په لرظون  او کالسیاه دوره ک  داس  رې

 چ  اوس اال له منوه تهيل او یا ی  په م نا او مظاو  ک  خه بدلول راظهی د.. 
 مخ(.                                                            ۲۶۲: ۲د ن،ز، س،الب او يورال په م نا د..)(: (niozـ ن ُیوز۱
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له امهه تر )ناول( وروساته )واو( ور زیاا   اصا که ه ی  ن،ز ده، پو د لاجوي بدلونونو
شو.؛ نو د نیوز بڼه ی  پپهه کړې ده. دا که ه له ځینو م تقاتو لاه )ن،ازوړ.( پرتاه اوس 

 م وکه ده. میرزا پال انصاري په پپا کال  ک  د نیوز که ه داس  راوړې ده.
 د آشنا بیهتول م  مرګ م نوي د.

 د تازه کښت واله کا پنډه نیوزلااه 
 مخ( ۱۲۷: ۲)

ه۲ اا مالیاار، بااظوال پاه م ناا ۲ ا د محباوب، م  اوق۱ (mālәṇa): ـ مالڼ 
 مخ( ۲۸۳۵ :۳)د..

 خو له پارو له پاشاکه پايل نه يش
 مــــالڼهپااااه پټ  راااااهونه نه کري 

 مخ( ۱۹۴: ۲)
 مخ( ۴۸: ۱۳پومه، پم، هغه ناروظ  چ  بدل پارښت کوي.  ): (pum)ـ پُوم۳

 نادانو باندې پور کهبد پارښت ی  په 
 پـــومهداناااایال پپااارس ساب له هس  

 مخ( ۱۸۵:  ۲)
ه۴  مخ( ۲:۲۶۰) زلوچه، قالینه، قالینچه، ظالۍ. :(zaliča)ـ ز لِیچ 

له که   رسه هم ارتباط ولري چ  په آس یا مرکاد بانادې یا  « zal»ښاي  د زل
 اچوي. میرزا په دې توره کارول  ده:

 ده زلیچهیو عاااجد د الندې ځ ااااااه 
 پرې د پاسه شین آسکل لاه پرکار يش

 مخ( ۳۸:  ۲)
د م،وو او اوښانو هغه وړۍ چ  کهوښت  کهوښت  نه، بها  یاو : (warg)ـ و رګ ۵

ځاي  د پوستا  په خ،ر ترې وساهول يش قاموسونو د ژوي د بدل وېښته او وړۍ په 
یاو کهان ،مخ( ۶۶۴: ۵ه ویاا ک،اوي. )وړیو ته نام ناوو را اپیستی د.، پو هر رول 

 اوښ، پنوه کهن رډ یا پسه ته هم ویا ک،وي.
 په دنیا په آپر  ک  به بااااد رنګ يش

 مخ( ۱۷۶: ۲)  ورګهلاه اوښ چ  پارښتی ووځ  له                       
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دا که ه په پښتوا پښتو ترشیح  قاموس کا  د زوالناه،  :(durbalay)ـ ُدرب ل ی ۶
ماخ( د تاپيل ماناا هام ۱۲۶۶ا  ۴ب،ړۍ، د پښو کړۍ، ځوالنه په م ناوو راظهی د.. )

 میرزا پال انصاري دا که ه په پپا کال  ک  داس  راوړې ده: لري.
 تن تاریک زړه ی  لحد روح ی  مرده شو
 دربلیآراسته صاااور  ی  رور بانااادې 

 مخ( ۴۶ :۲)
پااه اظرالهغااا  او پښتوااا پښااتو ترشاایح  قاااموس کاا  د : (teștǝn)ـــ تِښــنت ۷

 مخ(  ۲۶۸ا   ۱۶خښنت، بادار، مالک او آقا په م ناوو راظهی د..  ) 
 چ  موجود ته ثریا د. له ثرا

 له حا ه نه د. ماورا تښنتد 
 مخ( ۵۷:  ۲)

پاه پښتواا پښاتو ترشایح  قااموس کا  د پاوړن ، پړونا ،  : (dāwan)ــ داو  ۸
زړوک ، ټیاري، شال په م ناوو او په اظرالهغا  ک  د پړون ، زنانه خادر، زنانه چادر 

 مخ( ۴۵۴: ۱۴په م ناوو راظهی د.. )
 جااکل ی  ښایسته که په پااااالونه

 د ناز که داو او د پاسه ی  پر رس 
 مخ( ۶۰:  ۲)

ر م۹ په اظرالهغاا  کا  د حیاا، بار ، دبادب ، شاال او شاوکت پاه  : (daram)ـ د 
 مخ( ۴۵۷ :۱۴م ناوو پوندي د.. )

ر م نه م  رش  شته نه  په حساب کښ  د 
 چ  له یار رسه الړ نه شو  په رکاب کښ 

 مخ( ۱۴۰: ۱۵)

 له یوه اصااااهه راتهه هورې ورتهه دي
ر مدا جااااااال دظاه ی  کار دظه ی    د 

 مخ( ۲۵۸: ۲)
دېوال د تای ، پ تۍ، کوچن  دېوال چ  د رپک پاه شااا د دېاوال ماخ تاه پورتاه د  

 مخ(  ۱۲۷۸م ټوک: ی، دو۳وک د.. )ک،وي په م ناوو هم راظهی، پو په دې م ناوو اوس م  
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 مخ(۱۴:۴۷۰دښ ن، م،رخ ن. ) :(dașnǝ)ـ د ښنه ۱۰
 دا دوست  به و دوستانو وته وروړې

 رسه ما کړې دښنو به له دښـــنېاو 
 مخ( ۲۲۹:  ۲)

ا هغه ساړ. ۲ا بغ ، رپه، کینه، حسد، ۱په اظرالهغا  ک  د  :(aroṛ)ـ ا ُروړ۱۱
 مخ(  ۲۸: ۱۴چ  ژبه ی  نښيل په م ناوو د.. )

ا رپه، کینه، کست، بغ ، ب  ځایه دښا ن ، ۱په پښتوا پښتو ترشیح  قاموس ک  د  
 مخ(   ۴۵:  ۳ي د.. )ا نیم ژيب، هغه سړ. چ  ژبه ی  بندېوي په م ناوو پوند۲بدنیت  

 چ  ب  رنګ ی  د باور په س رو روري
 شو اروړ د مههاااااص له دله مااااحوه کا

 مخ( ۱۰۳:  ۲)
ا په پښتوا پښتو ترشیح  قاموس ک  د ت،ا ، تیااۍ، د تاورې یا :(tič)ـ تِچ ۱۲

 مخ( ۶۲۴:  ۳) چړې د پوښ په م ناوو پوندي د..
 دا رشیر کاااب بدل په کا ۍ کړه

 تچه توره دې کښ،باسه په د ظرور
 مخ( ۱۲۰:  ۲)

، قیاد، حابس او بناد پاه م نااوو پاه زړه پانګاه کا  د شاپول:  (tәrga)ـ ترګ ه۱۳
 مخ(  ۱۶۳:  ۵)د..

 د پرول وعده دې نن وه
 تـــرګهنن دې پاته شوه 

 مخ( ۱۹۶: ۲)
په زړه پانګه ک  د ارمال، حرس ، ارساوس او ساوز پاه م نااوو  : (ṭāp)ـ ټاپ۱۴
 مخ( ۵:۱۹۵د.. )

 اې میرزا قد  د پیر په قد  ک،وده
 ټاپه پر ظهطه الر به سود نه وي ب 

 مخ( ۱۱۰:  ۲)
پنډوس، د مړ پويس خرمن چ  له بوساو خهاه رکاه :  (spanḍıx)ـ سپ نډخ۱۵
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یرزا پال انصااري دظاه که اه مخ(  م ۵۶۹ا۱۶شوې وي او ظوا ته ی  مها  ږدي.  )
 په پپا کال  ک  داس  راوړې ده:

 شیرین ع ر په هرزه در خهه دروم 
 سپنډخهلاه دوړ چ  نیيس اپيل له 

 مخ( ۱۲۳:  ۲)
 د پبې په م نا او د میرزا په کال  ک  په دې رول راظه  ده:  :( sāṇa)ـ ساڼ ه۱۶

 ساڼهپوونده و مااازارع ته وکړه 
 پوله پاڼه د زړه ذکر دې پټی شو

 مخ( ۱۹۳: ۲)
په پښتوا پښتو ترشیح  قاموس ک  د ظرور، لويۍ، پاه ماال او  : (șāc)ـ ښاڅ۱۷

شتو رسه ظره ک،دن  او په اظرالهغا  ک  د کب او په مال او دولت د لویۍ په م ناوو 
 مخ(  ۶۵۷: ۱۴راظهی د.. )

 که د عااااااااا   په میو مست له ځایه پاخ 
 ښاڅينور به ه،ډ کهه پالص نه يش له دې 

 مخ( ۲۴۱:  ۲)
ـواس ۱۸ اا ظ هاور، ۱پاه پښتواا پښاتو ترشایح  قااموس کا  د  :(mawās)ــ م 
اا ۵اا تاګ، مازل او ۴ا چغيل کوونا ، چغهګر، ظاکز، شایطال ۳ا موچ  ۲ساتونا  

 مخ(  ۲۹۱۸، خهور  ټوک: ۳پناه په م ناوو راظهی د.. )
اا ۳اا ناوکر، نظار پادمت   ۲ونا ، حار  مجازاً مرش ا سات۱او په زړه پانګه ک  د 

 مخ(۶۰۷: ۵اشغال رر، تاال کوونا  په م ناوو هم راظهی د.. )

 مواسهستا که وېره يش په ځال ک  له 
 تااااا و زړه ته پااااردار شه له وسواسه

 مخ( ۱۴۹:  ۲)
 ررا  یاوه لرظاون  آریااي  که اه ده چا  پاه پهوانیاو اریااي  :(gram)ـ ګر ام ۱۹

قبایهو ک  د خو ع یرو مج وع  ته ررامه ویا ک،اده. عالماه کاازاد پاه پپاا اثار د 
ارغانستال پهواين تاریخ ک  ورته د مج وع  تحت الظت  م نا لیاه  ده. البتاه پاه 
دې اړه نورو خ،ړوناو هم په لو خه بدلول رسه پپه  نتری  خررندې کړي دي، لااه 
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ت  ده او ررامه ی  د کورنۍ او قبیه  تار جرمن  عامل)زی ر( د ع یرې په م نا اپیس
 منوه ی ن  )ټب( په م نا ژباړلی د.. 

آریایانو به د ع یرې په رول له یوه ځایه با ځا. ته سظر کاوه چ  یو مرش به ی  
درلوده، دظه مرش ته به )ررامن ( ی ن  د ع ،رې مرش ویا ک،ده. په کو  ځاا. کا  

په الرښوون  به ی  کرنه پیاا کاړه، دظاه  به چ  خو ع یرې م، ته شول او د یو مرش
دظه که اه پاه پښاتو او اردو ژباو کا  د کايل پاه م ناا د  ځا. ته به ررامه ویا ک،ده.

ځینو ځایونو د نامه برپاه ررځ،ادل  ده، لااه: باررا )پاداي  کهای، پاداي  ښاار(، 
 مخ(  ۱: ۱۱کاڼیګرا ، بټه ررا ، اوري ررا  او نور. )

و ، کيل، سی  ، ټااټويب پاه م نااوو پونادي ده او د استورن په زړه پانګه ک  د
 مخ( ۵۲۳: ۵)خو کورنیو د ټولګ  م نای  لرله. 

 که د شاه په کیا دې زړه د.
 ګــــرامهل،رې نه د. ستا له 

 مخ( ۱۸۱:  ۲)
ن ی ۲۰ د میرزا پاال انصااري د دېاوال پاه وییپانګاه کا  د هاار او  :(manay)ـ م 

 ( مخ ۲۶۱:  ۲امیا په م ناوو د.. )
 ی  پ،یهی منییو عجد ښایسته 

 چ  هزارو یک ی  لړاته کړینه
 مخ( ۱۹۵:  ۲)

په زړه پانګه ک  د هسا  خوک  لرونای آسکل پراش،  : (alwand)ـ ا لو ند۲۱
هغه خوکه چ  له رېر لوړوايل نه کوه ښااري. پاه ساسااين پااريس کا  )اروناد( پاه 

وه ظاره  ناو  دظه م نا موجود و چ  ریښه ی  یاوه ده. د منوناۍ رااريس قااموس د یا
وړ م ناوې او په ژبپانګه ک  ی  ورته د حاجد، حایا او رېر ل مخ( ۱۹: ۵بههی د.. )

 مخ( ۱۵: ۶هم لیايل دي. )
 چ  د نا  و ننګ ش،وه په ب  رهۍ کا

 وي الوند کم دلاااایا عامل د الندې تر
 مخ( ۲۳۹: ۲)

پااه زړه پانګااه کاا  د ي ااع، ام،ااد، آرزو پااه م ناااوو راظهاای د.. د  :(aš)ـــ ا   ۲۲
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 )اښوه( په بڼه په تره کاو کا  ژونادۍ که اه  ده. ترشایح  قااموس اښاوه د )تهوساه،
 مخ( ۱۲: ۵بیړه، تپاک( په م ناوو اپیست  ده. )

 ښه راحت د قرارۍ به دې پپا يش
 اشهکه پرې ال پاير دې رانيس له 

 مخ( ۱۵۳:  ۲)
په زړه پانګه ک  د دې که   په اړه راظيل: پتناګ، :  (orpǝștay)ـ اُورپښت ی۲۳

د  قاموسونو په دظه م نا )اورپښت( هم اپیستی، پو پاه کالسایک ادب کا  یاواځ 
 مخ( ۲۹: ۵)اورپښت ( په بڼه راظهی د.. )

 که ماااجاز د حقاااااایقت له مهه واپهم
 به تر به  رېوې جار کړ  اورپښتیدا 

 مخ( ۸۰:  ۲)
د میاارزا پااال انصاااري د دېااوال پااه وییپانګااه کاا  د ظوبااه،  :(ahir)ـــ ا ِهیــر ۲۴
 مخ( ۲۵۹:  ۲)او ښااري په م ناوو راظهی د..  شپونا 

 هر کښت دهدا ژظرویه د 
 اهیرههم د هر حااااایوال 

 مخ( ۱۳۹:  ۲)
په پښتوا پښتو ترشیح  قاموس ک  د بندوبست، رسشاته،   :(pariṇ)ـ پ ِریڼ ۲۵

 مخ(  ۷۱۰:  ۳تنتیم، جوړښت او ترتید  په م ناوو راوړل شو. د.. )
 او الهاااااو  ی  ماا ررت د عاررانو
 پریڼهچ  ه،څوک ی  پب نه د. له 

 مخ( ۱۹۵: ۲)
ا کاښات، ساودا، وساواس، ت اویش، د وېارې هغاه ۱ :(kāhașt)ـ کاه ښت ۲۶

ظبرول چ  په یوه چا ک  د یوې پبې یا د کاو  کاار د اجاراء د ناسا   پاایه  پاه 
 مخ(۲۴۲۰خهور  ټوک:  ۳ا پارښت، عبي،   )۲تصورولو رسه پیدا ک،وي 

  مجاازاً د په زړه پانګه ک  د کاهښت په اړه لولو: د پارښات پاه م ناا. اظرالهغاا
 مخ( ۳۵۹:  ۷عبي په م نا اپیست  ده. د کاښت په امال هم راظه  د.. )
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 شو کاهـــښ بد رااااومال ی  ه اا، ه د زړه
 په حیا  صور  به پالص نه يش له پومه

 مخ( ۱۸۳:  ۲)
: د مح اد آصاد صا یم پاه وییزېرماه کا  پاه دې اړه (tahamtan)ـ ت ه منت  ۲۷

 مخ( ۶۴: ۱۳رستم، قوي پاهوال.  )راظيل: هم+تن، زړور، خربه، 
 دظه دېو که د دښنه په هوا پاخ 

 کړ  تهمنت ور پب به باوره
 مخ( ۸۱:  ۲)

ه  اناوو راظاا اایدو پاه ما  شاا  او باانګه ک  د وچاپه زړه پ :)na) ājان هــ ځ۲۸
 مخ( ۲۵۵: ۵ده. )

 چ  په زړه باندې خراغ د عقا نه وي
 ظوا ځــانهد ناااااااادانااااااو ناپوه  ده 

 مخ( ۲۵۵: ۲)
د میرزا پال انصاري د دېاوال پاه وییپانګاه کا  د جاادو،  :(ṭoṇay)ـ  ټُوڼ ی ۲۹

 مخ( ۲۶۰:  ۲ت ویذ، کورې، ټوټا  په م ناوو راظهی د.. )
 ټوڼېکاااو  سحررر وکړې په تا 

 چ  دا هس  په رساد پر بهه موڼ 
 مخ( ۲۴۶:  ۲)

وایناه، لررا  پاوړونای چینجا  پاه په زړه پانګاه کا  د :  (kuṇay)ـ کُوڼ ی۳۰
م ناوو پوندي د.، په تاریخ مرصع ک  روڼی لیاا شو.. د شینوارو په لاجاه کا  
کوڼی وړوکی پزنده د. چا  د م،اوو او وزو پاه ظوږوناو کا  وي او ویناه یا  خښا  

ماخ( پاه رااريس  ۵۰۹: ۷)کوڼیاکه( هم ورته ویا ک،وي او کونړیال ی  کونی بويل. )
 بويل.  «kana»ک  ی  کنه 

 د ظارا پايااار متا  اندېښنو وپوړ
 کوڼېدو. دا هس  پورې نښت  لاه 

 مخ( ۲۴۶:  ۲)
پاه اظرالهغاا  کا  د سا رو درد، د درد خړیاا  پاه (: Lač، ل چ ) (lıč)ـ لِچ۳۱
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م ناوو راظهی د.. د س رو یوه ناروظۍ ده چ  سا ر  رسې کاوي او اوښاا  تارې 
 مخ( ۸۵۹:  ۱۴) با،وي. ملر ته س ر  نه يش ظړوال..

 بده ي ع د س ګ پوږو په دود ښوري
 لچهته په ښه توکا پالص کړه دو. له 

 مخ( ۱۲۰:  ۲)
ــ ژوــرو ی ۳۲ پااه وییزېرمااه کاا  د ساااتن ، ژظااورن ، ژظورناادو.،  :(žğǝrway)ـ

 مخ( ۱۲۱: ۱۳ساتندو. په م ناوو راظهی د..  )
 یرهپه وحد  کښ  یګاناه ده               ب  شاااریاه ب  نتااا
 کرثب لښااار ی  جوړ کړ              ره پادشاه رااااا  وزیره

 د هر کښت ده              هم د هر حااااایوال اهیره ژورویهدا 
 مخ( ۱۳۹:  ۲)

ــو س ۳۳ ــ ج  نګااړ او ظااويل پااه م ناااوو پوناادي پااه وییزېرمااه کاا  د ا: (jawas)ـ
 مخ( ۷۲: ۱۳)د..

 د قضا شاهین ی  چا لیدلی نه د.
 کا جوسپه دنیا ک  استور  پر 

 مخ( ۵۹: ۲)
ــ ُښــوڅ ه۳۴ پااه وییزېرمااه کاا  د سااوړې پااه  د مح ااد آصااد صاا یم : (șuca)ـ
 مخ(   ۱۴۷: ۱۳)م نا.

 میرزا انصاري په پپا کال  ک  داس  راوړې ده: 
 چ  په هس  تروږمۍ دروم  په کوخه
 ښوڅهد ناسو  کوخه هر رور ده ښوخه 

 مخ( ۱۲۱:  ۲)
ـه۳۵ پاه وییزېرماه کا  د کناده او جاوظړ پاه م نااوو د..  : (kaṛhuca)ـ ک ړُهوڅ 
 مخ(.  دا که ه میرزا پال په پپا کال  ک  داس  کارول  ده:  ۱۶۲: ۱۳)

 د ظظهت په پکر مست پر بهه ررځ 
 کړهوڅهچ،رې نه چ  پښه دې کښ،وځ  په 

 مخ( ۲:۱۲۱)
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و او پارښات پاه م نااوو په وییزېرمه کا  د کاښات، ررولا kǝhǝt): ـ کهت )۳۶
 مخ( ۱۶۹: ۱۳)راظهی د.. 

 له هستۍ به د رنا په قد  درومم
 کهتهدا وجود توره تیاره يش د ځال 

 مخ( ۱۱۴:  ۲)
 مخ( ۱۷۷: ۱۳د تنګ ، تیاره کور، زوړ ژور قب په م ناوو د.. ) (:goranḍـ ګُور نډ )۳۷

 میرزا پال په پپا کال  ک  دا که ه داس  راوړې ده: 
 د م ررت پا  با نه وي چ  خراغ

 ګورنډهدا صور  توره تیاره پايل 
 مخ( ۱۲۸:  ۲)

 مخ( ۲۰۵: ۱۳تاووس )(: myawrـ ِمی ور) ۳۸
 میور رېر په بال او په پر ظرور وینم د

 چ  دا هس  په ش،وه ررځ  په دور
 مخ( ۷۱:  ۲)

 مخ(  ۲۳۳: ۱۳رد شو.، نامنهی   ) (:haṭـ ه ټ )۳۹
 ته په پپهه پپا حجاب شوې
 هټهد رومال په الر ک  

 مخ( ۱۱۶:  ۲)
 مخ(  ۲۳۸: ۱۳پټ، جسد، الښ   )(:huṭـ ُهوټ )۴۰

 که ااهر په صور  لو. په ه ت کم ی 
 هوټهپدا. دې واپهه د اوبو د پاورو 

 مخ( ۱۱۷:  ۲)
ند۴۱ ا پاریې، مصاهحت، ۳ا یووالی، وحد ، اتظاق  ۲ا را.، نتر، رار  ۱د (:  (sandـ س 
 مخ(  ۳۶۵: ۶ا  د نیت او ارادې په م ناوو د.. )۵ا ملسول، تحریک، تهقین  ۴تدبیر  

 سندهتا وینا کړه په زړه 
 چ  هارول و ته شظی  کړه

 مخ( ۶:  ۲)
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ووره، وریا، ورې ، باراين ورې ، د تاورې بااراين ورېا  پاه م نااوو  : (ora)ـ اُور ه۴۲
 راظه  د.. د میرزا پال انصاري په ش ر ک  په دې رول کارول شوې ده. 

 ی  ښه بارال پر ځ اه کښ  کړ اوروله 
 ځا. پااه ځا. ی  ناااااباتا  باندې کرلی

 مخ( ۴۴: ۲)
 به وسوځ  یااااااباره اوره د رومااااال
 باندې چ  هس  آسکل شین کړ پر اشنا 

 مخ( ۷۹:  ۲)
 ارخاییک نومځري  (ب
 مخ(  ۱۲۲: ۴هغه، هوظه، دظه، دا،هغه، هایه، ها. ) :(hoy)ـ ُهوی۱

 زړه دې عجد باغ په م،وو پر د. هوی
 ته ی  پالص کړه له دظه نژدې کررسه

 مخ( ۱۵۰:  ۲)
 ارخاییک صفتونه (ج

صظتونو رسه مهامهیوو چا  پاه  موږ د پښتو په کالسیک ادب ک  له رېرو داس 
م ارصه اديب ژبه ک  له منوه تهيل دي. د هغو. ځا. یا د پپه  ژب  ناورو صاظتونو 
نیااولی د. او یااا د نااورو ژبااو که ااو د هغااو. ځااا. رک کااړ. د.. مااوږ لااه دې رول 
صظتونو خهه یواځ  هغه صظتونه را اپهو چ  د میرزا پال انصااري پاه شا رونو کا  

 راظيل دي.
 مخ(   ۶۴۰: ۵نروب، مایع د نروب اوښتی شاا د.. )ب: ـ ن لُو ۱

 که اپتیار دې د دیدل په تزکیه يش
 نلوبه د کوښښ په اور ی  وچ کړه له

 مخ( ۱۰۶:  ۲)
 مخ( ۱۶۲۱، دوهم ټوک:  ۳زوه، زوې، د زپم اوبه. ) :(zahob)ـ ز ُهوب۲

 د صاااور  په رنګرۍ د زړه صايف ده
 زهوبهپه خربښت به زیاته نه کړې ب  

 مخ( ۱۰۷:  ۲)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کابل مجله

172 

 

د رناهګار، مجر  په م نا. بزه د رناه او جر  پاه م ناا او  : (bǝzǝkār)ـ بزه کار۳
 مخ(  ۱۱: ۹ج ع ی  بزې ده. بزه کار په پښتو ک  راظهی د.. )

پو په پښتوا پښتو ترشیح  قااموس کا  د تناګ، اړ، محتااج، رشمناده، پجاا، 
 مخ(۲۵۶: ۳لیاا شوي دي. )رناهاار، مجر ، الس وهونا  م ناوې هم ورته 

 چاا  قبااول د ناااقبااول پااه ناماااه بااويل
 يش بزه کارپه ښه پدا. او په رسول به 

 مخ( ۴۰:  ۲)
 ا. میرزا نتر له عیبه په هرن کړه
 بزېب  ورا اندېښن  مه کړه واړه 

 مخ( ۲۳۳:  ۲)
  مخ( ۲۵۹:  ۲م غوال، مرک ، راز، نیاز، مناجا   ): biur) ـ ِبُیور)۴

 د. پهپهه پپا حجاب شو
 بیورهظارا خه زده له 

 مخ( ۱۳۳:  ۲)
 مخ(  ۴۰ :۱۵د پرو ، پروړه، پالله، شولواښه په م ناوو پوندي د.. ) (:proṛـ پُروړ ) ۵

 که د لو عالج ی  نه کړې و به رژي
 شو پروړد ژوندول زراعت ورس،ده 

 مخ( ۱۰۲:  ۲)
خړنپوه دوست شینوار. په دې اړه واي : د   پاه زورکا  د ساهت،  (: (ṭanḍـ ټ نډ۶

کهک، قوي او سیا ن په م نا د ننګرهار د شینوارو په لاجه کا  اوس هام ژونادۍ که اه 
 مخ( ۱۴: ۹ده. اظرالهغا  د   په زور اپیستی د. چ  سم نه د.. )

 د صظا  استوره چ،رې يش ب  ذاته
 ټنډهیاااااااااخ ږلۍ واوره نه پاي  ب  

 مخ( ۱۲۷:  ۲)
ــ پــل ۷  پااه پښتوااا پښااتو ترشاایح  قاااموس کاا  د م ااارون ، بهښاان ، (:(pǝlـ

 مخ(. ۴۹۶: ۳) به ش، عظوې په م ناوو راظهی د..
پااه اظرالظااا  کاا  د )پ( پااه زورکاا  د م ااا ، بهښاايل پااه م ناااوو  پوناادي 
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 مخ(                                       ۲۰۵: ۱۴د..)
 ادب ک  رېر راظهی د.:د پښتو په کالسیک  

 چ  په قصد و هس  جنګ و ته هوس کړي
 پــــله پــــــــلهاول پاااااپهه پونریزي کړه 

 مخ( ۱۷۹:  ۲)
پښتو قاموس د زپ   کولو په م نا او اظرالهغا  د زپ ا ،  (:gāyǝlـ ګایل ) ۸

 مخ(  ۱۷ : ۹ژوبا په م نا اپیستی د.: )
 يش نه رظ،وي ګایلچ  په هس  تیر 

 حااااال د. يباایبانااو ته خررند دا یو
 مخ( ۶۸:  ۲)

د )ځیيل، لجاوج، رسمتباه( پاه م ناا د پښاتو پاه کالسایک  (:hārūnـ هاُرون )۹
 مخ(  ۱۹ : ۹ادب ک  په دظه م نا داس  راظه  ده: )

 په دظه پپهه پوهه مه شه هارونته 
 د شظی  په چار به ورش  تر شظیقه

 مخ( ۱۷۰:  ۲)
 مخ(  ۱۱۱ا ۱۵رنګین، ښاهی  ) (: (rangyāـ ر نګیا۱۰

 پاااپرس ی  ب  رنګه ب  نااښال که رنګیا
 زه ی  ځاه په کهیا  ک  ب  وين کړ 

 مخ( ۸۱:  ۲)
ــن۱۱ ، ناایم ژونااد.، زوړ، پهااوانی، پیاارل، مجااازاً مااړاو.(: ( remanـــ ِرېم 
 مخ(  ۱۱۳: ۱۳)مښهی.

 لرظونی ی  اوسنی ی 
 ریمنه هاااام تازه ی  هااام

 مخ( ۱۸۸:  ۲)
ورال، پراب، ویجاړ د شینوارو په لاجه ک  د ب  اتظااق  (:begāṛaـ ِبېګاړ ه: )۱۲

 مخ(  ۸۸:  ۵په م نا کارېوي. )
 مخ(  ۵۳: ۶هغه خه چ  کار نه ورکوي د ب،ااره م اد  د.. ) بېګاړ:
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 که په رسم د رساا یو پیروي کړې
 بیګاړه در پوهیو  پپهه چار به کړې

 مخ( ۱۴۰:  ۲)
ټ ۱۳ ساهت نااقرار پاه م نااوو ژونادۍ د ساهت تااو، ساهت نااآرا ، (: naṭ) ـ نـ 
 مخ(  ۶۲۹: ۵)ده.

: له کار خهه د) رسظړونا ، انااار کولاو، ظااړه ظړونا ( پاه م نااوو naṭa)پو نټه )
 مخ( ۲۹۴۵، خهور  ټوک:  ۳م وکه ده. )

 ته چ  اوس د ریاضت په تاو پوخ نه شوې
 نټهد جاااحیم پر باااټ به سااااااتړ. ش  له 

 مخ( ۱۱۵: ۲)
 ارخاییک قیدونه (د

د پښتو په کالسیک پ،ر ک  ځین  داس  قیدونه هم شته چ  اوس ناه کاارېوي، 
 م وک دي او  ارپاییاه بڼه ی  پپهه کړې ده. لاه: 

 مخ(  ۳۸: ۱۳بهښو، پښو، آزاد، پالص، آرا ، ب،غ ه. ) (: paxṣo) ـ پ خُښو۱
 شم پخښومګر یو زمال 

 د دنیا له رش و شوره
 مخ( ۱۳۴ :۲)

د میرزا پال انصاري د دېاوال پاه وييپانګاه کا  د خررناد،  :bargaṭ)ـ ب رګ ټ )۲
مخ(.  پاه ژبپانګاه کا  پاه دې اړه  ۲۵۹:  ۲)، او اوخار په م ناوو پوندي د.. ښااره

راظيل: بررټ؛ ښاي  د رربټ مقهوب وي. یو ښااري مرظه د. چ  له بااز خهاه رېار 
 مخ(  ۴۸: ۶سیا ن د.. )

 د باين س ر  بینا شوې د عار  چ 
 برګټهپه هر خه ک  تا محبوب وین  

 مخ( ۱۱۶:  ۲)
 ارخاییک فعلونه (هـ

د پښتو ادب په لرظون  او کالسیاه دوره ک  داس  رېر ر هونه کارول شوي چا  
اوس له منوه تهيل دي. دلته به د میرزا پال انصاري په کاال  کا  راظايل ارپاییاک 
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 ر هونه راواپهو: 
د زیار ویستهو، زح ت رالهو په م نا په قاموس ک  دوهم ر ا  (kāẓǝl):ـ کاږل۱

 داس  است کل شو. د.:
 د ن،اهوا پبه ناااغوږه
 وکوږهپه مقصود پس  

 مخ( ۱۳۴:  ۲)
ول ۳ ند  د )ملسولو، تحریاولاو( پاه م ناا دا ر اا پاه دې رول  (:(sandawǝlـ س 

 است کل شو. د.: 
 پااایرو. کاماااحبت باااه دې د عاااقا 
 کړې سندکه دا عقا دې د ع   په رضا 

 مخ( ۲۲۷:  ۲)
( هم دي چ  م ناا ملل، پِرېمل او پِرېِمېشتلد پښتو له لرظونو ر هونو خهه )ـ ۴

ی  )استورن ک،دل، اوس،دل او م، ت،دل( ده. د میرزا پاال انصااري پاه شا ر کا  
 داس  راظيل دي: 

د پښتو په کالسیک ادب ک  زښت رېر راظهی د.، پاو قاموساونو : (malǝl)ملل
نه د. اپیستی د پرې هاا پاه صاور  پاه حاال او مساتقبا کا  او د پرې ، اتا پاه 

ا ساونت ۳ا کډه اړولو   ۲ا ايراق کولو  ۱صور  په مايض ک  هم کارول شو. د.. 
 مخ(   ۵۹۷:  ۵کولو او  خ الستهو په م ناوو راظهی د.. ) 

 ې د س،الب په مها  کښ،وو چ  منزل د
 ملههاااار قااااد  پااااه رااام ږده پاار لوړه 

 مخ( ۱۷۹:  ۲)
اوساا،دل، م، اات ک،اادل، پرې ، ااتا، اړول، ځااا. پاار ځااا.  :premǝlپِرېمــل: 
 مخ( ۴۶۳، لومړ. ټوک: ۳ک،دل. )

 پرېملېکه ریا دې د اپاااااااااالص پر مینه 
 ترو ښادي دې در خهه کوچ شوه پس  ژاړه

 مخ( ۱۴۰:  ۲)
پرې اا، م، ات ک،ادل، م ات،دل، اوسا،دل، م، اته  : premaštǝlپِرېِمېشتل 
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 مخ(۴۶۲، لومړ. ټوک: ۳ک،دل )
 پرېمېشتنن میرزا د محباااات پر م،نه 

 په ازل ی  چاا  دا بااااهرې وې وی ه 
 مخ( ۲۳۵:  ۲)

د )ویاړ کولو، ارتهارکولو( م نا ورکوي پاه اظرالهغاا  کا   : (moṇǝl)ـ ُموڼل ۵
 مخ( ۹۲۰: ۱۴په دې بڼه )مونړل( او د ویاړلو او رهر کولو په م نا راظهی د.. ) 
 کاااو  سحررر وکړې په تا ټوڼ 
 موڼې چ  دا هس  په رساد پر بهه

 مخ( ۲۴۶:  ۲)
مناا، ظاوږ نیاول، د ښاو تهقاین، الرښاوونه، شایطاين، د بادو  : (naˠūẓǝl)ـ ن غوږل۶

 مخ(  ۶۳۶: ۵تهقین، پبه، پښتو قاموس د ظوږ نیول، اشاره کول( په م نا اپیست  ده. )
 د منهو او ظوږ نیولو په م نا په الندې ش ر ک :

 د شیطال دانش عذاب د. که باور کړې
 بد ل،وه د تور ځاانګا د. نغوږيچ  ی  

 مخ( ۲۰۵:  ۲)
 کم بهته نــــغوږې د میرزا پبه نه

 مخ( ۲۴۳:  ۲په دا وپت د توب  ول  رناګار ځ  )
پند د الر وههاو، تاګ، ساظر او مازل کولاو پاه م ناا د پښاتو یاوه :  (pand)ـ پ ند۷

لرظون  که ه ده چ  اوس په محاوره ک  نه کارول ک،وي او د ارپاییاو که و په رلاه 
ژیاو قاموسونو ی  ریښه انادو اروپااي  ښاودل  ده ک  راځ . دظه که ه چ  ایت ولو

په اریاي  ژبو او په ت،اره پاه پتیواو اریااي  )بااپ ي( ژباو کا  ژوره ریښاه لاري. پاه 
پتیوو اریاي  ژباو کا  پاه دې رول ده: اویساتا)پنتال ا الره(، هندي)پنتاه ا الره(، 

، پارتیاي )پندال ا سنګهیچ )پند ا الره(، شوظناين)پوند ا الره(، مونجاين)پود ا الره(
الره(، پاااوارزم ) پینااادک ا الره(، ساااوظدي)پنت ا الره( سااااک )پندو ا الره(، 
اوسیت )رندک ا الره، رندرول ا الرو.(. په پښتو کا  د دې ټولاو پار پاال  د الرې 
نه، بها  د)الروههو، مزل کولو، تګ او سظر( م ناوې لاري. د پااريس پناد د عاريب د 

 مخ(  ۳: ۱۲ريب د عبور م نا ښندي. )عب  او د پښتو پند د ع
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 کړې پند هر خو زړه په دنیا بند کړې عاقبت به ځن 
 که پااااه دا دې باور ناااايش ستا پااااهوا پ،ړۍ وروره

 مخ( ۱۳۴:  ۲)
ل ۸ ل،ښا، کډه کول، تها، سظر کول، کوچ کول، بارول، پاه ساظر :  (laṣal) ـ ل ښ 
 مخ( ۲۷۹۴، خهور  ټوک: ۳روانول. )

 ا  چ  ژوندي ررځ  ب  تاهیظهحیوان
 لښلیکا د کړو د نه کړو بار پر سړي 

 مخ( ۴۵:  ۲)
ظولول، ت،رایستا. په اظر الهغا  ک  د دوکه ورکولو، چاارسه   : (ṭagǝl)ـ ټ ګل۹

 مخ(  ۳۰۳: ۱۴د ټګۍ کولو او ررید په م ناوو راظهی د.. )
 د پناس په نصیحت له الرې وو 
 ټګلید ریااااا په رېر مارونو ځال 

 مخ( ۴۶:  ۲)
رب لِېــدل۱۰ پولااه تااړل ک،اادل، ژبااه بندېاادل، ټپرېاادل، د  : (darbaledǝl)ـــ د 

 مخ(  ۲۹۵: ۵خاروي دوه پښ  تړل ک،دل. )
 پرېوتا، ظورځ،دل، په شک ک  لوېدل. دربلېدل:

 د عار  دیدل راحت د. که ی  وین 
 دربلېږمد ظاااااارا صحبت تیاره په 

 مخ( ۸۲:  ۲)
 مخ(  ۲۷۰:  ۵له سړو خهه رسه ظونج،دل او رسه ښورېدل ) (: (cuxedǝlـ ُڅوِخېدل۱۱

 کاما منر د م ررت په جاال وپو 
 څوخهباااا،اوده د پپا ع ا په ساړه 

 مخ( ۱۲۴:  ۲)
ِهین ه۱۲  مخ(  ۲۶۱:  ۲زظ ا، رالا، ت،رول. ):  (sahyәna)ـ س 

 چ  قاااهم په دا لااااا به ک  لوظړل يش
 سهینهترو باریک کاظذ به ی  خښاهه 

 مخ( ۱۹۱:  ۲)
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 مخ(  ۸۹: ۵ظوول، راکښا په م ناوو راظهی د.. ) : (bilodǝl)ـ ِبیلُودل۱۳
 نه يش بیلوده که هر خو ی  تودوې

 د پندار لینده ب  ظوږو ده با  موته
 مخ( ۱۱۷:  ۲)

 مخ( ۲۷۸: ۵په یوه پوا ننوتا له به  پوا وتا. ):  (xatǝl)ـ خ تل۱۴
 پر اوبو باندې د پاورې جااز وینم
 ختلی لور په لور د کاڼ  میخ د. ترې

 مخ( ۴۴:  ۲)
 وییکي (و
د)نو( په م نا ده. قاموساونو د )تارې، د دې لپااره، تار هغه،لاه دې :  (tro)ـ تُرو۱

امهه( په م نا اپیست  ده. د پښتو په زوړ قه   نسهو ک  د )نو( که ه یا ن اته او یاا 
 مخ (  ۴۷:  ۱۰رېره لوه ده.)

 مخ(  ۳۲: ۴نو، پو، ځاه، خو چ ، تر هغو چ ، ترې په م ناوو  د.. )
رنه، له، ور خهه، ورځن ، ترخو، ترهغو، خو چا ، تار ترو: ترې، ترېنه، ترنه، نور، و 

 مخ(  ۲۲۷، لومړ. ټوک:  ۳هغو چ ، نو، د دې لپاره، له دې امهه، له دې سببه  )
 به هر خوک له ده والړ يشتــرو 

 یاااتناااا بااه ی  رپاااصاات کاا
 مخ( ۲۰:  ۲)

د )هس ، هس  شال، خنګه( م نا ورکوي. د پښتو په کالسایک  :(pso)ـ پُسو ۲
ادب ک  زښته رېره راظه  ده، پو په وروستیو چاپونو ک  دا که ه زیا  ځایوناه اړول 
شوې او) په خه، په خو( لیاا شوې ده، په قه ا  نساهو کا  ع وماا )پساو( د.. د 

پا ځا. هام پاه )پسو( که ه په )په خه( تحهیهول سم نه دي ځاه چ  دا که ه په پ
نورو قه   نسهو او هم په پیرالبیال ک  هر ځا. په ه ادې بڼاه لیااا شاوې، پاو 
چ،رته چ  د )په خه(لیاا رضور د. ههته) په خاه(لیاا شاو.، ناه )پساو( ظالبااً دا 
که ه )په + سو( ده چ  )په( ادا  او )سو( په )داس ، هاظه س ، کومه س ( کا  د 

ده، پو په مرکد )پساو( کا  مج وعااً پورتاه یااده )شال، رنګ، رول( په م نا ژوندۍ 
 مخ( ۲۶: ۱۰شوې م نا ورکوي او په )په خه، په خو( ی  عو  لیاا سم نه دي. )
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 کا پسو له دې هس  رنګ عالج به خوک
 چاااه د زړه وین  روان  تر لاااااا، ه ځ 

 مخ( ۱۹۷:  ۲)
پاه اظرالهغاا  کا  د ناو او ځااه پاه م ناا او د میارزا : (waska, ska)ـ سک ه، و سـک ه۳

 مخ(  ۲۶۲: ۲انصاري د دېوال په وييپانګه ک  د پو، مګر، الکن په م ناوو راظهی د..  )
 دا ماااااایرزا چاااه لاااارې نه ځ  له وينه

 زړه ی  د محبوب په جکل ررو د. وسکه
 مخ( ۲۰۸:  ۲)

د پپا رس لناډ شااا، د پپاا رس پاوناد، آزاد، د پپها   : (xǝpsar)ـ خپس  ۴
 مخ(  ۴۰۵: ۱۴مرضۍ پاوند  )

د دوست شینواري په وینا قاموسونو د )پپا رس( په م نا اپیست ، پاو دا که اه 
 مخ(  ۳۲ا  ۱۰د )ځال، پپا ځال( م نا ورکوي. )

 خررند کا خپس که یو ځا په سادرۍ
 په ښایست ی  نه پااري شته نه ی  حوره

 مخ( ۱۳۷:  ۲)
بل ه ۵ په اظرالهغا  ک  د یو تر بهه، تر پپا منوه، په پپهو ک  پاه :  (jabla)ـ ځ 

 مخ( ۳۶۵: ۱۴م ناوو راظهی د..  )
 د کرث  په رېر حساب کښ  ب،ګانه شوې

 چوي ځبلهاوس ویښاااااته پر ویښاااته یو 
 مخ( ۲۴۸:  ۲)

ه د )پارې( لاه مهتااړي د پښتو ځین  ژوندي او ارپاییاک ر هونا:  (pre)ـ پِرې ۶
رسه یو ځا. او ځینا  پرتاه لاه هغاه کاارول شاوي چا  د )پارې( م ناا کهاه کهاه ناه 
خررناادېوي. ښاااي  رېاار پهااوا بااه یاا  کومااه م نااا لرلااه، پااو پااه زړو متنااو کاا  چاا  
پااه)پرې ها، پرې ، ااتا( کاا  کااارول شااوې د )وینوااا، پرېوینوااا ( پااه شااال او د 

کاو  تاوپیر ناه ښاااري. لاه دظاو خهاورو واړو  )پرې ها، پرې ، تا( د م ناوو تار مان 
ر هونو خهه اوس په م ارصه اديب ژبه ک  یواځ  )م، تا( ر اا او د هغاه م اتقا  

 مخ(  ۳۵: ۱۰ژوندي دي. )
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 په الندې مثالونو ک  به د مههو، پرې ههو او پرې ، تهو کارونه ورورو.
 چ  منزل دې د س،الب په مها  کښ،وو 

 ملهااام ږده پاار لوړه هاااار قااااد  پااااه ر
 مخ( ۱۷۹:  ۲)

 پرېملېکه ریا دې د اپاااااااااالص پر مینه 
 ترو ښادي دې در خهه کوچ شوه پس  ژاړه

 مخ( ۱۴۰:  ۲)
 پرېمېشتنن میرزا د محباااات پر م،نه 

 په ازل ی  چاا  دا بااااهرې وې وی ه 
 مخ( ۲۳۵:  ۲)

له پورته ب،هګو خهه خررندېوي چ  د )پرې ها، پرې ، تا، م، اتا( تار مان  د 
م ناوو کو  خررند توپیر نه لیدل ک،وي او د )پرې( مهتااړي پپهاه لرظاون  م ناا لاه 

 السه ورکړې ده. 
 پایله

لااه ناورې ښااارندې د بادلول او اوړول د  ،په پایهه ک  ویال. شو چا  ژباه هام
او بدلول که په لغاوي، رراماري، م نااي  اړپوناو کا  وي او قانول تابع ده. دا اوړول 

که په نورو ک ، پو د نړۍ په ژبو ک  ی  د من  تاه راتاګ المهوناه تاوپیر کاوي او پاه 
ب،الب،هو بڼو په ب،الب،هو ماالونو ک  تررسه ک،وي. په دې لړ ک  پښتو ژبا  هام لغاوي 

شااعرانو پاه لاړ کا  میارزا  او ررامري بدلونونه او اوړونونه پپا کړي دي. د کالسیاو
پال انصاري هم هغه شاعر د. چ  په پپا کال  ک  ی  داس  که   کاارويل دي 
 چ  اوس م وک  ی ن  ارپاییا  دي او  هغه په دې مقاله ک  په روته شوې. 

د ارپاییزمونو په اړه ویال. شو چ  په لاجو ک  که چ،ارې نایم ژونادي وي او یاا 
زړو اديب او تااریه  لیاناو او متوناو کا  پونادي  ی  ه،ډ خرک نه لګ  او تاش پاه

وي؛ نو بیا هم د لیاوالو، شاعرانو او ژورنالستانو له پوا له اړتیاا رسه سام پاه لاوو رېار 
جولیز)شايل( او م ناییز بدلول او توپیر رسه کارېوي، ورو ورو رړنۍ ژب  ته الره پیدا 

 رانده، نغوته او نور...کوي او ب،رته ساه اپيل لاه: ه،واد، یول، ویاړ، اتا، 
دا چ  په ژبه ک  لغتونه، محاورې او اصطالحګان  وپت په وپت بدلول ماوم ، 
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پر پهوانیو متونو پوه،دل ستونزمنوي؛ نو اړیناه ده، پاه پهوانیاو متوناو کا  پار راظهاو 
ارپااییاو که او خ،ړناه تاررسه يش چا  لاه یاوې پاوا د پهوانیاو متوناو پاه ساپړنه او 

نزو رسه مهامخ ن و او له بها  پاوا باه م وکا  که ا  راژونادۍ پوه،دنه ک  له ستو 
 يش او له دې الرې به د ژب  په بډاینه ک  پپهه ونډه واپيل. 

 وړاندیزونه 
ا د عهومو اکارم  مح   ریاست ته ما  دا وړانادیز د. چا  د ارپاايياو که او ۱

 قاموس دې تدوین کړي.
ا په ماسټرۍ او دوکتورا ک  چ  پښتو ژباه پاه تهصوا توراه تدریسا،وي، پاه ۲

 دريس پروررا  ک  دې د ارپاییاو که و بحي هم ځا. يش. 
ا په رسنیو او دريس کتابونو ک  دې د پورو ویونو پر ځا. د ارپاییزمونو کاروناه  ۳

لت دود يش چ  زموږ اصايل ژباه او پپها  که ا  ژونادۍ پاات  يش او د ژبا  اصاا
 وساتا يش. 

 

 مأخذونه
ا آریانا دایرة امل ار ، دوهام دور، لاومړ. ټاوک )پښاتو مانت(، د ارغانساتال د  ۱

 ل.۱۳۸۶عهومو اکارم  د آریانا دایرة امل ار  مرکز: نباساا مطب ه، کابا، 
ا انصاري، میرزا پاال، دېاوال، )رسیازه، سا ول او ملنا  د خ،ړمناا دوسات(، ۲

 ل.۱۳۵۴ پښتو ټولنه،: دولت  مطب ه
ا پښتوا پښتو ترشیح  قاموس، لومړ.، دوهم او خهور  ټوکوناه، د ارغانساتال د ۳

 عهومو اکارم  د ژبو او ادبیاتو مرکز: د ارغانستال لپاره د ټولنیزو رسنیو مرکز، کابا.
 ل. ۱۳۷۶ا رشاد، عبدال اور. د پیرالبیال لغتونه، مهت پرېس، الهور، ۴
انګاه،)لومړ. ټاوک(، د ارغانساتال د عهوماو ا  شاینوار.، مح اد دوسات. زړه پ ۵

 ل.۱۳۶۳ :اکارم ، د پښتو خ،ړنو نړیوال مرکز
 ل. ۱۳۷۷پ،ښور،  :ا شینوار.، مح د دوست. ژبپانګه، دانش کتاب پهورنوی۶
، کاباا مجهاه، پنو اه «د پښتو خو ارپاییک ر هوناه»ا شینوار.، مح د دوست.۷

 ل.۱۳۵۳کابا،  :رڼه: پښتو ټولنه
، کابا مجهه، لسا ه «په پښتو ک  د ارکاییز  رولونه»ح د دوست.ا شینوار.، م ۸



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کابل مجله

182 

 

 ل. ۱۳۵۲ :پښتو ټولنه ،رڼه
، کابااا مجهااه، «د پښااتو خااو ارپاییااک صااظتونه»ااا شااینوار.، مح ااد دوساات.۹

 ل. ۱۳۵۳ :پښتو ټولنه ،یوولس ه رڼه
، کابا «د پښتو د کال  د توکو خو ارپاییک اړپونه»ا شینوار.، مح د دوست.۱۰
 ل.۱۳۵۳ :پښتو ټولنه ،س ه رڼهمجهه، دوول
د پښااتو پااه ادب کاا  یااوه لرظااون  اریاااي  »ااا شااینوار.، دوساات مح ااد. ۱۱

 ل. ۱۳۵۵ :رڼه، پښتو ټولنه ۱۰، زېري جریده، «که ه)ررا (
، زېاري جریاده، «پند( د پښتو یوه لرظاون  که اه»)ا شینوار.، دوست مح د. ۱۲
 ل. ۱۳۵۵ :رڼه، پښتو ټولنه ۱۱
 :وییزېرمااه)لغوي پانګااه(، احسااال پپرندویااه ټولنااه ااا صاا یم، مح ااد آصااد.۱۳
 ل.۱۳۸۱پ،ښور، 
ا  اظر کاکاپ،اا، ساید بااادر شااه. اظرالهغاا ، اداره اشااعت رسحاد قصاه ۱۴

 پ،ښور. :پوانۍ بازار
 ا مومند، عبدالح ید. دېوال، یونیورسټ  بک ایجنيس، پ،ښور.۱۵

 
 

  



 

183 

 

 
 
 

 څېړنیار یارس پاچا
 

 په وليس ادبیاتو کې وریانټونه او د هغو ځانګړنې
Variants and their features in 

Folklore literature 
 

Research Assistant Yasar pacha 
 

Abstract 
Folklore literature reflects the aspirations, traditions 

and ideals of peoples and nations. In this article, which 
focuses on the different variants of Folklore literature 
and some of its general features? 

First, the importance and necessity of research are 
briefly discussed, followed by a brief introduction to 
Folklore literature and their values. There has also been 
a research discussion on how different variants of 
Folklore literature have evolved and this topic has been 
clarified in some detail, then some common features and 
values of different variants of Folklore literature have 
been highlighted and a brief conclusion of the article is 
also provided at the end.  

 لنډيز
په وليس ادبیااتو کا  د پهااو او ولساونو ارمانوناه، دودوناه او ايډیالوناه مان اس 
ک،وي. په دې لیانه ک  چ  د وليس ادبیاتو ب،الب،هو وریانټونو او د هغو ځیناو عاامو 
ځانګړنو ته ځانګړې شوې ده، لاومړ. پاه لناډ رول د خ،ړنا  پار اه یات او مبمیات 
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ه پ،ژندناه راظها  او پاه ارزښاتونو یا  پبې شوې دي، ورپس  د وليس ادبیااتو لناډ
الزم  خررندون  شاوې دي، دظاه راز پاه وليسا ادبیااتو کا  د ب،الب،هاو وریاانټونو د 
رامن  تاه ک،ادو پاه خرنګاوايل هام خ،ړنیاز بحاي شاو. او یااده موضاوع خاه ناا خاه 
تظصیيل روښانه شوې ده، وروسته بیا د وليس ادب د ب،الب،هو وریانټونو په ځینو عاامو 

په پا. ک  د مقال  یوه لنډه پایهه هم وړاندې ړنو او ارزښتونو رڼا اچول شوې او ځانګ
 .شوې ده
  رسیزه

د پښتو وليس ادبیا  چ  زموږ د ولاس د هارني اسات داد ښااارندوی  کاوي، د 
دې ولس د ټولنیز ژوند هینداره بها ک،وي او ټاول رورموناه یا  د پښاتن  کهتاور لاه 

 خهه رامن  ته شوي دي.  م نوي شت نۍ
د وليس ادبیاتو رورمونه او د دظو رورمونو ب،الب،ها  محتاوای  برپ )وریانټوناه( د 
یوې ټولن  د دودونو داس  هینداره بهال. شو چ  په هغه ک  د یوې ټااکه  ټاولن  
د اړوند کهتوري تصویرونه انوور شوي وي، د دظه ادب د هار راور  ب،الب،اا وریانټوناه 

 .من اسوي او اړیا  مناسبا  رېد ټولن   خ،رپه  يوې هيندارې
د وليس ادبیاتو وریانټونه، که له يوې پوا د یوه رولاهوري اثر په پ،ژندناه او ټاکناه کا  

د یاوه رولاهاوري اثار پاه  مام رول لري، نو لاه بها  پاوا د وریاانټونو رېرښات او پراپاوالی
رورموناه چا  وریانټوناه  شار  او ع ومیت هم داللت کوي، برعاس د شظاه  ادب هغه

و نه لري، له ع ومیت او شار  خهه ب  برپ  شوي، د ل،ود چانس ی  کم او زیاتره یا  
 چ  د مقال  په راتهوناو مهونو ک  به ی  په اړه مظصه  پبې ولرو. له منوه تهيل دي

 د څېړنې اهمیت او مربمیت
. شاو، د د دې خ،ړن  اه یت او مبمیت په دې ک  د. چا  لاو تار لاوه وکاوال 

وليس ادبیاتو د ب،الب،هو وریانټونو د من  ته راتګ په اساايس او ع اوم  اصاولو ځاال 
پوه کړو، د وليس ادبیاتو د ټولون  پر وپت له ب پړ دقت او ځريکتیا خهه کار واپهاو 
او د ځانګړو اصولو په رڼا ک  پپا کارونه پر مخ بوځوو. دظاه شاال پاه دې مقالاه کا  دا 

چ  د وليس ادبیاتو په ټولونه ک  لوه ناظ،ړي او ب  پروای  ک،ادا.  هم خررنده شوې ده
  يش، د یاد رور  یو با وریانټ من  ته راوړي چ  د عه   اصولو پال  کار د..
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 موخهد څېړنې 
دې عه ا  ا خ،ړنیازې  ددا چ  هره خ،ړنه ځانته پپا ځانګړ. هد  لاري، ناو 

ځوال او مبتادي چ  لو تر لوه د وليس ادبیاتو  دا دهموپه د لیاهو او ب پړولو  مقال 
پر وپت له ب پړ ظاور خهاه د وليس ادبیاتو د ټولون  او خ،ړن  لیاوال او خ،ړونا ، 

کار واپيل او په وليس ادبیاتو ک  مهتهد وریانټونه لاه پاماه وناه ظورځاوي، دظاه راز 
 رامنوتاه عه   الرې چارې او نوي میتودونه په نتر ک  ونیسی، تر خاو وکاوال. يش

ځوابونه او حاا الرې پيادا کاړي او حقاايقو الز  مسايهو ته مطرح شوو او  پوښتنو شوو
 ځال ورسوي. پرې ته

 د څېړنې پوښتنې

د وليس ادب په رورمونو ک  د ب،الب،هو وریاانټونو مان  تاه راتاګ لاه خاو الرو . ۱
 م ان د.؟

 ا خه دي؟په وليس ادبیاتو ک  د وریانټونو د من  ته راتګ عا  عوام. ۲
 د وليس ادبیاتو د وریانټونو عام  ځانګړن  کوم  دي؟. ۳
 د وليس ادبیاتو د ټولون  په وپت ک  باید کو  اصول په  نتر ک  ونیول يش؟ .۴
دا او دې ته ورته پوښتن ، په دې عه   ا خ،ړنیزه مقاله ک  مطرح شوي چ  پر  

 پپا ځا. به ځواب يش.
 د څېړنې میتود

په دې عه   ا خ،ړنیزه مقاله ک  تر رېره بریاده لاه تحهایيل ااا ترشایح   میتاود 
 خهه کار اپیستا شو. د.. د خ،ړن  رول کتابتوين او یادښتيز د.. 

 اصيل منت
وليسا  ،وليس ادبیاتو د خ،ړن  په برپاه کا  باه دا رېاره رراناه وي چا  ووایاو د

کاه د پاو  پیاا شاول،راپه کومه زمانه کا  او پوا ه ادبیا  د لومړي ځا لپاره د چا ل
دظاه . شو چ  رار رسه ویال پوره ، نو په يشوليس ادبیاتو په برپه ک  ژوره مطال ه و 

وليسا تر اوسه پوهانو او د  .يد پیدایښت رسه سم من  ته راظيلله  د انسال ادبیا 
 اچاد ولسی ادب ځین  عام  برپ )عا  منتو  ادب او وليس نرثونه( خ،ړوناو  ادب
، بها  د عاا  ولاس ماال د.کړ.  خررند او نه ی  هم تاریخ يمنسوب کړ  ينه دته 
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رڼا ک،وي چ  د وليس ادب ه دظه اصاا تاه پاه کتاو پاه وليسا ادبیااتو کا  رېار 
 وریانټونه رامنوته شوي دي. 

الزمه بومل یادونه وکړ  چ  ولسی ادبیا  مجرده او جامده پدیده نه ده، بها  له ناورو 
پااه رېاارو  .و رسه )ژبپااوهن ، ارواپااوهن ، تاااریخ او...( رسه نااودې تااړاو لااريپوهااو او عهوماا

مواردو ک  وليس ادبیا  د تاریخ مواد ررځ  او په رېارو ځاایونو کا  بیاا تااریخ د وليسا 
د آد  پال او درپانۍ په ناا کا  د یاوه دقیا  تحهیاا پاه  ادبیاتو موضوع ررځ ، مثالً:

اساس د وریانټونو د پرتهن  له مه ، د تاریخ ساح  ته ور داپه،ادال. شاو، تار دې چا  
زموږ رسه داس  وریانټونه هم شته چ  د آد  پال لاه مړینا  کالوناه وروساته پاه ه ادې 

والړ ناه شاو، رارارځم ارتباط رامنوته شوي دي. په هر حال دا چا  لاه موضاوع ناه لارې 
او ساینه پاه ساینه پوله په پولاه  بڼهوليس ادبیا  په شظاه  پپه  موضوع ته، دا چ  
، نو په دې اسااس پاه کا  د وریاانټونو د مان  تاه ويانتقال،له یوه نسا خهه با نسا ته 
 دلته به لومړ. د وریانټ په اړه خه ناخه تم شوو: .راتګ احتکل رېر وي

 وریانټ څه ته وایي؟
يس که اه ده چا  م ناا یا  نوعاه، رول او ب،الب،اا شااهونه دي. پاه اوریانټ انګهی

وليس ادبیاتو ک  د وریانټ که ه هغه وپت کارول ک،اوي، کهاه چا  د وليسا ادبیااتو 
کو  رور  د محتوا او منوپانګ  له مها  پاه لاو او رېار بادلول رسه ب،الب،ها  محتاوای  

الو او خ،ړوناو مه  تاه درېاوي او زه هام د بڼ  ولري. یوه پوښتنه چ  تا د ځینو لیاو 
رولاهور او شظاه  ادبیاتو خانګ  ته له راتګ وروسته رېر ځهه لاه دظسا  پوښاتنو رسه 
مهامخ شو. یم، دا ده چ  د وليس ادب اکرثه رورمونه ثابت شااا ناه لاري؛ ناو ایاا د 

عهات دا یوه ځاناړي رور  په حیي ی  پ،ژندلی شو او که نه؟ هو! د دې پبې اساس  
د. چ  وليس ادبیا  لیاها  بڼا  ناه لاري او کهاه چا  دظاه وليسا ادبیاا  لاه یاوه 
شهص خهه با شهص ته او یا له یوې سی   خهه بها  سای   تاه پاه شاظاه  رول 
انتقال،وي، نو دظه وپت  د وليس ادبیاتو پاه محتاوا کا  ځینا  بدلونوناه د دې باعاي 

د وليسا ادبیااتو د  نه من  تاه رايش.ررځ  چ  په دظو وليس رورمونو ک  نوي وریانټو 
دظو رورمونو محتوا اصالً یوه وي، پو په با،ال ب،هاو سای و کا  یا  د شاار  لاه امهاه د 
پهاو په پولو ک  م ناران ، اصاطالحا  او مظااهیم تغییار شاوي وي چا  دا چااره د 
 وليس ادب په رورمونو ک  د خو ب،ال ب،هو وریانټونو د من  ته راتګ باعي ک،وي.
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وليس او لیان  ادب د رورمونو تر ټولو لو. تاوپیر هام پاه دې کا  د. چا  د د 
لیان  ادب رورمونه د محتوا له مه  ثابت وي او نور وریانټونه نه لري، ځاه چا  لاه 
پنوون  رسه سم د کاظذ مخ ته رسول ک،وي او لاه الساوهنو خهاه پاه کا  مهنیاو. 

ه نه لري، پوله په پوله او ساینه ک،وي، پو وليس ادب بیا تر رېره بریده دظه ځانګړن
په سینه له یوه شهص خهه با شهص ته او لاه یاوې سای   خهاه بها  سای   تاه 
ل،ودول ک،وي، ځین  ی  د زمان  د ناپوالو له کبهه له منوه ځ  او ځین  ی  بیا په  
لو او رېر بدلول رسه پوندي ک،وي چ  دا چاره د وليس ادب په زیاترو رورموناو کا  

ئیااتو کا  ،هو وریانټونو د من  ته راتګ سبد ررځ  چا  پاه کهیااتو او جزد خو ب،الب
پورا توپريونه لري، دا توپريونه هغه وپات لوساتوناو تاه جوت،ادا. يش چا  د یاوې 
کیس  ب،الب،ا وریانټونه رسه پرتهه کړي. دلتاه باه د ب،هګا  پاه رول د پابې د ښاه 

ین  اپتاليف ټاا  چا  د وضاحت لپاره د اد  پال او درپانۍ د ثبت شوي ناا ځ
یوې کیس  په ب،الب،هاو وریاانټونو داللات کاوي، پاه درې ثبات شاوو آثاارو ) د ظاوټۍ 

د »اح د ررباز او د میر« ميل هینداره»، د مح د را نوري «د ننګرهار ناهونه»پاورې 
 ک  رسه پرتهه کوو:« رربزو ناهونو

د آد  پاال مریاال د ننګرهار او ميل هیندارې په ناهوناو کا  میرورای او بهاوری 
دي، د روربزو په ناا کا  راظايل دي چا  میرورای او بهاوری د پروشاا  پادشااه 

 زامن وو چ  دا پبه ځانته بیا جال خ،ړنه ظواړي.
د ننګرهار د ناهونو دویم توپري د ميل هیندارې او روربزو ناهوناو رسه دا د. چا  

د  پال توتیا او درپانۍ د ننګرهار په ناا ک  آد  پال له درپانۍ رسه واده کوي، آ 
درې واړه د ع ر تر پایه پورې پوږې شپ  او ورځ  ت،اروي، پاو د مايل هینادارې او 
روربزو په ناهونو ک  بیا د آد  پال او درپانۍ د مین  نتیجه مطهقه ویرجنه ناکاام   

 مخ(۸: ۱او تراژیدې ده. )
نادو سای و د با مام تاوپیر یا  دا د. چا  پاه درېاواړو ثبات شاوو ناهوناو کا  د اړو 

 ولسونو لاج  ساتا شوې دي چ  ځین  وپت ورخهه د مطهد اپیستا سهت وي.
د آد  پال او درپانۍ د پورته ثبت شوو درېواړو ناهونو ترمن  پورا زیا  توپیروناه 
لیدل ک،وې، پو په ه دظو درېوو ع ده توپیرونو ی  بسنه کاوو چا  د یاوه ځاانګړي 
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راوړي، دا چ  ول ؟ په النادې کرښاو کا  یا   ناا خو ب،الب،ا وریانټونه ی  من  ته
 لوستال. شئ.

 په وليس ادبیاتو کې د وریانټونو د منځ ته راتګ عوامل
 په وليس ادبیاتو ک  د ب،ال ب،هو وریانټونو من  ته راتګ له درېوو الرو شونی د.:

 ــ په شعوري)آګاهانه( ډول۱
وریانټونو د من  ته راتاګ په آراهانه او ارادي رول د شهو سهیقو است کل، د  

یو رول د. چ  د وليس ادب په ځینو رورمونو) ناا، کیساه، داساتال او ...( کا  د 
نوو وریانټونو د من   ته راتګ باعي ررځ ، مثالً: ځین  وپت یو خاوک د پپاا ذوق 
له مه  نه ظواړي د ناا، کیس  یا داستال ځین  برپ  بیال کاړي او کهاه ناا کهاه، 

هم کوي چ  دا چاره د وليس ادب په ځینو رورمونو ک  د یوه ناوي پو پرې زیاتون  
وریانټ د من  ته راتګ سبد ررځ . که چ،رې موږ د وليس ادب یوه ټاا  او که ا  

 ته هم تغییر ورکړو، نو دا کار د عه ی نوښتونو او موازینو پر پال  ع ا د..
کا  یاو « ره کا د ادب او رولاهور په باا»خ،ړنپوه مح د صدی  روه  په پپا اثر 

ځا. د شهو سهیقو د نه است کل په اړه داس  کښيل دي: پاه رولاهاور ټولوناه او 
خ،ړنه ک  دا ما ه نه ده چ  یوه نتریه یا عقیده س ه ده یا ناسا ه؛ بهاا  ما اه دا 
ده چ  ایا خ،ړونا  هکظه نتر په سم رول را اپیستی او که له ځاناه یا  وربانادې 

 مخ(      ۹۵: ۳ځین  شیال وررډ کړي دي.)
 ــ ناشعوري)نا آګاهانه، نا خربه( ډول۲
ځین  وپت د وليسا ادب پاه  اکرثه نالوست  او ب  سواده پهک په ناپوهۍ رسه 

ځینو رورمونو) ناا، کیسه او ...( ک  د راظهو پ،ښو، نومونو او نورو پاواوو پاه بادلول، 
  ته راوړي چ  د وليس رسه په یادو رورمونو ک  په ظیر ارادي رول نوي وریانټونه من

 ادب په ظنامندۍ داللت کوي چ  په ه دې لیانه ک  به پرې بحي ويش. 
 ــ د وليس ادبیاتو د ټولونې پر وخت د ټولوونکو له خوا ناوېړي۳
د وليس ادبیاتو په ټولونه ک  لوه ناظ،ړي او با  پروایا  هام کاوال. يش چا  د  

  اصولو پال  کار د.، ناو د وليسا یاد رور  یو با وریانټ من  ته راوړي چ  د عه 
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ادبیاتو ټولوونا  باید د دظو ادبیااتو د ټولاون  پار وپات لاه ب اپړ دقات او ځیرکتیاا 
 خهه کار واپيل.

د پښااتن  رولاهااور د چاااپ  مج وعااو » پااه پپااا اثاار « نااارص»خ،ړنااوال نرصااالهه 
ک  دظ  موضوع ته داس  نغوته کاوي: ))کهاه چا  ماوږ رولاهاوري ماواد « خ،ړندود
اټولوو، هغه بايد په پپهه اصيل بڼه او ب  له هر رول الس وهن  راټول او دظه امانت ر 

راتهونا  نسا او راتهوناو خ،ړوناو ته، لاه خرنګه چ  په ټولناه کا  موجاود دي، ور 
وسپارو ... دظه ادبیا  په هغه صور  ک  د عه ا  پپروناو او خ،ړناو لپااره د بااور وړ 

هو وپت، ځا.، راوي او حتی د ثبتوونا  په بااب بها ک،دا. يش چ  د هغ  د لیا
 مخ(۶۳: ۵م هوما  موجود وي.(( )

دظه راز نوموړ. لیاوال یو با ځا. د وليس ادبیاتو ټولاوونا  دې ټاا  تاه هام  
متوجه کوي: د رولاهوري ژانرونو د ټولووناو لپاره دا اړینه ده چ  د رولاهور پاه م ناا 

وري پدیادو پصوصایا  او بریدوناه بایاد وپ،ژنا ، او ځانګړنو پوره پاوه وي او د رولاها
 مخ(۷۱: ۶رسب،ره پردې د رولاهور ټولون  له میتود رسه اشنای  ولري.) 

د وليس ادب په رورمونو ک  د ب،ال ب،هو وریانټونو موجودیت او من  ته راتاګ ناور  
 رېر عا  عواما هم لري چ  ځین  مام ی  په دې رول دي:

ادبیاتو په رورمونو، په ځاانګړې توراه پاه کیساو او ناهوناو کا  د کهه کهه د وليس . ۱
 کرکټرونو)پرسوناژونو( د نومونو په تغيري رسه هم نوي وریانټونه من  ته راځ .

د وليس ادب په کو  رور  ک  د راظهاو پ،ښاو پاه بادلول رسه هام یاو جاال او ب،اا . ۲
 وریانټ من  ته راتال. يش.

نه د پاصو مااين او جغراریای  رشایطاو تاابع کاول، د وليس ادبیاتو ځین  رورمو . ۳
ی ن  کهه چ  یو خوک په یوه سای ه کا  کاو  نااا یاا کیساه زده کاوي، د هکظا  
سی   د جغراریای  نومونو پر ځا. د پپه  سی   جغراریای  نوموناه وراچاوي چا  

 نولسم مخ(:۲په نتیجه ک  یو نو. وریانټ من  ته راځ .)
رېرو لاجو موجودیت هم دې ته الر هاواروي چا  د ولسای ادب په یوه ژبه ک  د . ۴

عا  پهک د  په ځینو رورمونو ک  نوي وریانټونه من  ته رايش، ځاه چ  ځین  وپت
نورو لاجو لغا  او اصطالحا  په سم رول ناه يش درک کاوال.، ناو پار ځاا. یا  د 
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اناټ  د پپه  لاج   لغا  او اصطالحا  وراچوي چ  په پایهاه کا  د یاوه ناو. وری
 مخ( ۸:۱۷۷من  ته راتګ سبد ک،وي.)

ښه به وي چ  دلته هغه لنډۍ د ب،هګ  په رول راوړو چ  د ماس ۍ برنام  پاه 
لومړي س س  ک  م  د پپا یوه ټولګیوال له پول  اورېدل  وه چ  پورته پبه به 

 خه ناخه نوره هم روښانه کړي.

 م یاري یا اديب لاجه:
 راځه! چ  دواړه رسه تښتو

 وستۍ پبې به سپین ږیري پالصوینهور 
 

 د منګهو لاجه:
 روخه! چ  دووړه رسه تښتو

 تر خټ پبې بو سپین ږیري پهوسوینه
پورته دوه لنډۍ چ  په عا  ولس ک  پاه دظاو شااهونو رسه رامنوتاه شاوي دي، 
اصالً د یوې لنډۍ دوه ب،الب،ا وریانټونه دي چا  دظاه چااره پاه وليسا ادب کا  د 

 نه ده. السوهن  په م نا
 یا دا ب،هګه، لومړ. وریانټ:
 خوک چ  له یاره ورا ظواړي     

 ماته کیسه د صنوبر را یاده شینه
 

 دویم وریانټ:
 خوک چ  له ښايل ورا ظواړي      

 ماته کیسه د صنوبر را یاده شینه
که و په راوړلو رسه، په یوه لنډۍ کا  « ښايل»او « یاره»نو : په دې ب،هګه ک  د 

 ب،الب،ا وریانټونه رامنوته شوي دي.دوه 
په هر حال، که موږ د ولسای ادب د هار راور  د ب،الب،هاو وریاانټونو پاه اړه پابې 
وکړو، موضوع به را خهه رېره اوږده يش؛ نو له رېرو ب،هګو خهاه یا  ت،رېاوو، یاواځ  

 په لنډو ټاو ک  به دومره ووایو چ :
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پاه ظیار ارادي رول، د وليسا که نالوست  او با  ساواده پهاک پاه نااپوهۍ رسه 
ادبیاتو په کو  رور  ک  محتوای  تغییرا  راويل او نوي وریانټونه رامن  ته کړي، زماا 
په اند دا د وليس ادبیاتو ظنامندي او بډایناه رڼهای شاوو، مګار لوسات  او باا ساواده 
پهک، د وليس ادبیاتو ټولوونا  او خ،ړونا  باید د وليس ادبیاتو د ټولون  پر وپت 
له ب پړ دقت خهه کار واپيل، په دظه برپه کا  ها،ډ رول نااظ،ړي و ناه کاړي او د 
شهو سهیقو له مه  د یوه نوي وریانټ د من  ته راتګ هڅه هم وناه کاړي، ځااه 
په ش وري لحاو دا رول کړنه ادب زیامننولی يش. خ،ړنپوه مح د صدی  روها  پاه 

داسا  لیاا : کاه یاو لیااوال  کا  یاو ځاا.« رولاهور پ،ژندناه» دې اړه په پپا اثر 
وليساا ادبیااا  پااه اصاايل شاااا او لاجااه و نااه لیااا ، نااو د هغاا  رولاهوریااک او د 

 مخ(.۱۲۷: ۴ولسیتوب پاصیت ته صدمه رس،وي. )
  ادبیااتو د ټولاون  پاه وپات بایاد دظاه ادبیاا  پاه پپاا اصايل امطهد د ولس 

اه  ادب شاا)خنګه چ  په ولس ک  موجود وي( ولیاا يش. هیهه ده چ  د شاظ
  ادبیاا  راټاول، ټولوونا  په پوره امانتدارۍ له السوهن  پرته، په دقی  رول شظاه

دظااه راز، د وليساا ادبیاااتو ټولااوونا  بایااد د وليساا ادب ب،الب،ااا  پوناادي او وخ،ااړي.
وریانټونه هم په نتر ک  ولري او د خ،ړن  په ترڅ ک  هغه وښی  او په یاوه وریاناټ بسانه 

 مخ(۴۲: ۷ونه کړي. )
اوس به راشو دې ته چ  د وليس ادب د وریانټونو ځانګړن  کوم  او ارزښات یا  

خاه « ارزښات»په خه ک  د.. دلته به لومړ. په لنډ رول دا روښانه کاړو چا  پپهاه 
شی د. او په ټوله ک  د وليس ادبیاتو په رورمونو ک  د محتاوا لاه مها  د ب،الب،هاو 

 دل ک،وي.وریانټونو ځانګړن  او ارزښتونه په خه ک  لی

چ  ج ع ی  ارزښتونه دي، یو لاړ اصاول او قواعاد دي چا  د هغاو پاه  ارزښت: 
 مرسته کوال. شو، د ځینو شيانو کیظیت )خرنګوالی( پیدا او م هو  کړو.

ارزښاتونه،  هر خه ځال ته پپا ځانګړي ارزښتونه لري، مثالً: اديب ارزښاتونه، ټاولنیز 
ناور، دظاه ارزښاتونه پاه لاومړي رس کا  پاه دوو ميل ارزښتونه، نړیوال ارزښتونه او داسا  

 (وبپاڼه ان ااس راریود  :۹برپو وې ا ک،وي: مادي ارزښتونه او م نوي ارزښتونه. )
 مادي ارزښتونه مثالً، پويل واحد ارغانۍ، زموږ ميل مادي ارزښت دي. (الد
 م نوي ارزښتونه مثالً، ميل رسود زموږ ميل م نوي ارزښت رڼا ک،وي.  (ب
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ه دې رېره نه اوږدوو او په لنډ رول به په وليس ادبيااتو کا  د ب،الب،هاو وریاانټونو، پبه ل
 په ځینو عامو ځانګړنو او ارزښتونو لنډ بحي وکړو او د مقال  ملن به راټوله کړو. 

د وليس ادبیاتو وریانټونه که له يوې پوا د یوه رولاهوري اثر پاه پ،ژندناه او ټاکناه . ۱
به  پوا د وریانټونو رېرښت او پراپوالی د هکظاه اثار ارزښات ک  رول لوبوي، نو له 

 هم ټاک .
د وليس ادبیاتو د وریانټونو رېرښات د یاوه رولاهاوري اثار پاه شاار  او ع ومیات . ۲

 داللت کوي.
هغه رولاهوري پدېدې)ښاارندې( چ  وریانټ ونه لاري، تار رېاره لاه ع ومیات او . ۳

نه يش ترالسه کاولی، ه ادا الماا د. شار  خهه ب  برپ  شوي او د ل،ود چانس 
چ  دظه رول آثار او پدیدې)ښاارندې( یو مهیزه له منواه تهايل او یاا د ورک،ادو پاه 

 حال ک  دي.
په وليس ادبیاتو ک  د وریانټونو رېرښت د دې سبد ک،وي چ  د یاوې ځاانګړې . ۴

 اصطالح لپاره په ک  مهتهظ  تاریه  پ،ښ ، ریښ  او وییونه است کل يش. 

 یلهپا
وليس ادبیا  په پښتو ژبه ک  ځانته ځانګړ. ځا. او مام ارزښت لري، نو ځااه 
دا پبه په پوره رار رسه کوال. شو چ  زموږ وليس ادبیا  د پښتو ادبیااتو د بنساټ 

 حیثیت لري.
ظواړو، وليس ادبیا  راټول کاړو، کهه چ  د وليس ادبیاتو د یوه الروي په صظت و

آره بڼه پرته له هر رول الس وهن  خهه راټول کړو او دظاه  هغه بايد په پپهه اصيل او
امانت راتهونا  نسا او راتهوناو خ،ړوناو ته، لاه خرنګه چا  پاه ټولناه کا  موجاود 

 د. ور وسپارو، تر خو د ارزون  پر وپت ی  هر اړپیزه خ،ړنه تر رسه يش.
یانټوناه( کاه ب،ها  محتاوای  پواوې)ورد وليس ادبیاتو ټول رورمونه او د هغو ب،ال

هغه منتو  وي یا هم منثور، باید له السوهن  پرته په پوره ځ،رتیا او دقت رسه راټاول 
او پوندي يش، ځاه د وليس ادب د ټولوونااو لاه پاوا لاوه نااظ،ړي، ت،روتناه او با  
پروای  ک،دا. يش، په دظه ادب ک  نو. وریانټ من  ته راوړي چ  د وليس ادب د 

زمه ده چ  د وليس ادبیاتو ټولوونا  او خ،ړونا ، پاه رېار مسه  په م نا د.، نو ال 
 احتیاط او زیا  ظور رسه وليس ادبیا  راټول، پوندي او وخ،ړي.
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 مأخذونه
پاورې، ظوټۍ. د ننګرهار ناهونه) لومړ. ټوک(، د ژبو او ادبیاتو مرکاز، د پښاتو ټاولن  . ۱

 مخ. ۸ل، ۱۳۶۸ انستیتو ، د شظاه  ادبیاتو دیپارمتنت: کابا، دولت  مطب ه،
 پورتنی اثر، نولسم مخ.. ۲
صدی . د ادب او رولاهاور پاه بااره کا ، د پپروناو او چااپ دولتا  روه ، مح د. ۳

 مخ. ۹۵ل،  ۱۳۶۵ک ،ټه: 

روه ، مح دصدی . رولاهاور پ،ژندناه، د ارغانساتال د عهوماو اکاارم ، د ژباو او . ۴
 مخ.۱۲۷ ل،۱۳۶۵ادبیاتو مرکز، پښتو ټولنه: کابا، دولت  مطب ه، 

رالهه. د پښاتن  رولاهاور د چااپ  مج وعاو خ،ړنادود، د ارغانساتال د انارص، نصا. ۵
 مخ. ۶۳ل،  ۱۳۸۳عهومو اکارم ، د ژبو او ادبیاتو مرکز: کابا، د آزادۍ مطب ه، 

 مخ.۷۱هکظه اثر، . ۶

نااارص، نرصااالهه. د رولاهااور ټولااون  الرې چااارې، پااه ارغانسااتال کاا  د رولاهااور . ۷
یا، د سی ینار د مقالو ټولګه، د ارغانستال د عهوماو اکاارم ، د ايالعااتو پ،ژندن  اړت

 مخ. ۴۲ل، ۱۳۹۸او عامه اړیاو ریاست: 
، کابااا )مجهااه(، «وليساا ناهونااه او د هغااو اديب او ټااولنیز ارزښااتونه« یااارس پاچااا.. ۸

لومړۍرڼااه، د ارغانسااتال د عهومااو اکااارم ، د ايالعاااتو او عامااه اړیاااو ریاساات: 
 مخ.۱۷۷ل، ۱۳۹۸ه  صن ت  مطب ه، چاارد
، ان ااااااس راریااااو، ((ټااااولنیز ارزښااااتونه خااااه دي؟))امیااااد، سااااید امرالهااااه.  .۹
 http://www.enikassradio.com  [۶/۲۵ /۲۰۱۹.] ،الرسسی: ۸/۲۹/۲۰۱۵
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 څېړندویه خاطره شینوارې
 

 په کاکړیو واړو کې د ناز نومونه
The names of Coquetry (Nāz) in Kakari 

 
Researcher Khatera Shinwari 

 
Abstruct 

In addition to an introduction to the Kakari side, this 
article will briefly discuss the thematic diversity in this 
poetic folk literary genre and show that the Kakari side 
can cover all kinds of concepts and topics in its scope, 
one of which is There are  coquetry names that are used 
in social life for each other according to different 
relationships and needs, here he will use  coquetry 
names that men use for women as well as women for 
men based on kinship and friendship and love 
relationships. Be presented with appropriate 

explanations throughout the examples. 
 لنډیز

پار پ،ژنادن  رس ب،اره پاه دظاه منتاو  وليسا  وپه دې لیانه ک  به د کاکړیو ظااړ 
اديب ژانر ک  په موضوع  تنوع لنډ بحي ويش او دا به جوته يش چ  کاکړۍ ظاړې 

چا  یاوه لاه دظاو په پپهاه ملناه کا  هار رول مظااهیم او موضاوعا  رانغااړلی يش 
نومونه دي چ  په ټولن،ز ژوند ک  ی  یو با ته د ب،الب،هو اړیاو  موضوعاتو خهه د ناز

او اړتیاوو له مه  کاروي، دلته به هغه د ناز نومونه چ  نارینه ی  ښوو او ه دا رنګه 
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ښو  ی  نارینه وو ته د پپهوۍ او دوستۍ او مین  د اړیاو له مه  کاروي، د ب،هګو 
   له مناسبو ترشیحاتو رسه وړاندې يش.په ترڅ ک
 رسیزه

وليس ادبیا  د هر ټولن،ز او هرې ټولن  په اديب تاریخ ک  رېره له ارزښاته رکاه 
ونډه لري چ  له یادون  او ورته پوره پامهرن  خهه پرته د هغاه ټاولن،ز او پهااو اديب 

ولناو کا  تاریخ نی ګړ. رڼا ک،وي. دظه ادبیاا  م  اوالً شاظاه  بڼاه لاري او پاه ټ
زیا  او پیاوړي وي چ  د لیک او لوست پپرېدنه پاه کا  رېاره ناه وي عاماه، زماوږ 
پښتن  ټولنه چ  د ه دظس  ټولنو په کتاار کا  راځا ، ناو ځااه پاه کا  د لیاهاو 

 ادبیاتو په پرتهه د وليس ادبیاتو پانګه رېره درنه ده.
رو ک  راځ  کاکړۍ ظاړې د پښتو وليس ادبیاتو په وېش ک  په عامو وليس سند

چ  اصيل وینا وال ی  نه دي م هو  او لاه د پښتو لنډیو د ټول ولس رډ ماال رڼاا 
ک،وي. دظه منتو  وليس ادبیا  چ  د پښتنو یوې ځانګړې قبیه  ته منساوب دي، 
په ک  د دظ  قبیه  او پ،هونو د پهاو د ټولن،ز ژوند رېر مساایا او کاړه وړه پاه عاا  

رنوونااه، میناا  او کرکاا  او داساا  نااور موضااوعا  رول هیهاا ، ارمانونااه، پوښااۍ، 
پوندي دي چ  په دې لیانه او خ،ړنه ک  هغه د ناز نومونه چ  له مین  ی  یو باا 

 په ب،هګو ک  په لنډ  رول درپ،ژنو. ،ته کاروي
 د څېړنې اهمیت او مربمیت

دا چ  پاه پښاتو منتوماو رولاهاوري ادبیااتو کا  زماوږ د پهااو ټاولن،زو مساایهو 
موندلی، کاکړۍ ظااړې چا  د دظاو ادبیااتو یاو ځاانګړ. راور  د.، هام لاه ان ااس 

دظس  مطالبو او مظاهی و خهه رک دي. د دې لیان  او خ،ړن  اه یت او مبمیت 
په دې ک  د. چ  په دظو پاصو شا رونو کا  هغاه د نااز نوموناه راپ،اژين چا  پاه 

وۍ او مینا  د احسااس ټولنه ک  ی  ښوینه او نارینه یو با ته د ټولن،زو اړیاو، پپه
 او عايظ  او انساين پوا پوږۍ له مه  په پوږه او رنګینه اديب ژبه کاروي.

 موخهد څېړنې 
د دې خ،ړن  هد  دا د. چ  کاکړۍ ظاړې او په هغو ک  د ځینو نااز نوموناو د 

 احساس او عايظ  له مه  د ش ر په پوږه او رنګینه ژبه کارول وپ،ژنو.
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 د څېړنې پوښتنې
 ظاړې کو  رول وليس اديب ژانر د.؟ کاکړۍ .۱
 په کاکړیو ظاړو ک  د ښوینه وو له پوا کو  او خنګه د ناز نومونه کارول ک،وي؟ .۲
نااز نوموناه کاارول د په کاکړیو ظاړو کا  د ناریناه وو لاه پاوا ښاوینه وو تاه کاو   .۳

 ک،وي؟
 د څېړنې میتود

 توضیح  د.. -د دې خ،ړن  میتود ترشیح  
 اصيل منت

ظاړې د پښتو په منتومو شظاه  ادبیاتو ک  هغه ژانر د. چ  د پښتنو پاه لاوی  
قبیه  کاکړو پورې اړه لري، ی ن  په لومړیاو کا  کااکړو دظاه ظااړې جاوړې کاړي او 
 ویه  دي، بیا وروسته د پښتنو په نورو قبیهو او نورو سی و ک  هم ویا شوي دي. 

خ،اردوه بیتاه لاري او ټولاه ظاړې د شايل جوړښات لاه مها  د پښاتو لناډیو پاه 
موضااوع پااه ه اادې دوه بیتونااو کاا  ب ااپړوي. د ظاااړو ویااونا  هاام د نااورو شااظاه  

هااره ظاااړه ځانتااه یااو ځااانګړ. انوااور او . » رورمونااو پااه خ،اار تاار اوسااه م هااو  نااه دي
موساایقیت لااري. زیاااتره ظاااړې د مضاا ول لااه مهاا  ع ااق ، مااذهب ، ټااولن،زې او 

 (۱) «حکيس پواوې لري.
ع   یوه داس  جذباه ده چا  د هار ژونادي مههاوق پاه وجاود کا  لاه مینه او 

مینه یوه داس  پوږه او پاه زړه پاورې که اه ده » هستۍ رسه ی  یو ځا. پیدا ک،وي.
چ  له پهوا زمان  خهه وموږ ته پوله په پوله په میراث راپات  ده. پښتنو تا مینا  

دې کبهاه میناه پاه  مینا  یا  کاړي دي، لاه ( او۲«)ته د مین  په س ره کاتيل دي
پښتو شا ر او ادب ک،پاه ځاانګړي رول پاه ظااړو کا  رېاره ساتایا شاوې او د مینا  

ظاړو کا   حقیق  خ،ره او روح په کاکړیو ظاړو ک  خررند شو. د.، ی ن  په کاکړیو
اپالق ، دین ، مذهب  او ټولن،زموضوعا  ویناو، بهاا  رېارې داسا  ظااړې نه یوازې 

محبت راخرپ  او د دوه مینانو له پاوا یاو باا تاه ویاا دي چ  موضوع ی  په مینه او 
 شوي دي.
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کاااکړۍ ظاااړې د میناا ، محباات، پښااتن  ننااګ او ظیاار  او پښااتن  شاااامت 
ښاااارندوی  دي. ، د پښااتن  رولاهااور پااه دظااه پوناادوراو پااه زړه پااورې  رول کاا  د 
. ررانښت او پپه  مین  خررندولو لپاره ښو ن  او نارینه یو د با نوموناه ناه اپايل
دو. یو پر با د نازاو ررانښتنومونه ږدي. هغه داس  چ  یو محبوب پپه  محباوب  
ته ځانګړي القاب او نومونه لري او په مقابا ک  یاوه محبوباه هام پپاا محباوب تاه 
ځانګړي القاب او نومونه لري  چ  په کاکړیو ظاړو ک  ی  یو با ته یادوي او یو د باا 

د نااز رېار زیاا  نوموناه پونادي شاوي دي. دظاه درناو. کوي. په کاکړیو ظاړو ک   
دظاه پونادور رول پاه  ښايل نوموناه د کااکړۍ ظااړو زېاور دي او د پښاتن  رولاهاور
 ه دې رولاهوري زېور رېره ښاهی او په زړه پورې برېښ . 

په ظاړک  یوه ښاوینه پپاا محباوب ساتای  او د اصايل ناو  پار ځاا. یا  پاه ناورو »
 نازک، سپین، ررال، لویال، را، رسوبن،اللی او داس  نور...رولاهور نومونو یادوي. لاه 

پونادورو نوموناو  نارینه په کااکړۍ ظااړو کا  پپهاه محبوباه  پاه ب،الب،هاو دظه راز
یادوي چ  د سااري پاه رول ځینا  ښاايل رولاهاوري نوموناه پاه دې رول وړانادې 

 ک،وي:
ژړو، رسه، بوره، نرۍ، ل،ونو، او داس  نور... دظه راز زموږ د کاکړۍ ظاړو پاه  ررانو،

حریااد( لپاااره )س ساوره ملاان کاا  د ښایساته او پوناادورو نومونااو پااه مقاباا کاا  د 
ځانګړي نوموناه لیادال. ساو، لااه: راړجن، زولان) ژاولان( ښاوور، ماوذي، ساهن او 

 (۳«)داس  نور...
نغوته وشوه،  په ظاړو ک  محبوب او محبوباه خرنګه چ  په پورتنیو کرښو ک   هم 

 ځانته ځانګړي د نازاو ستاین  نومونه لري چ  په الندې توره به واضح يش.
 د ښځینه وو له خوا نارینه ته د ناز نومونه

هغه د ناز نو  د. چ  زیاتره په ع ق  کاکړیو ظاړو کا  راظهای د..  «ررال» :ګران
پپا محبوب ته د هغه د نو   اپیستهو پر ځاا. دظه د ناز نو  د یوې محبوب  له پوا 

اود پپا محبوب د نازولو په پاير ویا ک،اوي. ب،هګا  یا  رېارې دي، د مناون  پاه 
 رول خو کاکړې ظاړې چ  پورتنی  د ناز نو  په ک  راظه  وي،

 :دلته راوړو 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کابل مجله

198 

 

 د اوښانو ظړظړې دي» 
 مورکۍ ځم د ررال نارې دي
 سپوږمۍ وکه رڼا ی 

 (۴«)ک  راځ  ررال په ازظیانو
 ناسته یم پرټیهظول»

 (۵« )د ررال درک نه د. م هو 
هم د ررال په خ،ر هغه د ناز نو  د. چ  د یاوې محباوب  لاه پاوا « نازک» :نازک

 ؛پپا محبوب ته په کاکړیو ظاړو ک  ویا ک،وي. په دې اړه رېرې کاکړۍ ظاړې شاته
 د منون  په رول خو کاکړۍ ظاړې دلته راوړو: 

 د. وکه د ههک مینه» 
 زه دې هیره کړ  نازکه
 په پردي وين کښ  ورک
 (۶«)ستړ. ستومانه د. نازک

هغه د ناز نو  د.، چ  د ررال او نازک په خ،ار د یاوې محباوب  لاه «لویال» لویال:
پوا پپا محبوب ته ویا ک،وي او د دظه نو  په واسطه یوه محبوبه پپا محباوب تاه 

کوي.د ب،هګا  پاه توراه النادې کااکړۍ ظااړې پپا د زړه راز او نیاز په ریهو وړاندې 
 وینو:

 لویال خنګه په زړه تور د.»
 پر ما با ناروا  ورور د.
 پر لویال م  ایښای وي
 سړې رورۍ نه قبه،دې
 ته چ  با وين ته ځ 
 (۷«)لویاله ما چا ته پرېودې

 خپلې محبوبې ته د ناز نومونه د نارینه له خوا
په کاکړیو ظااړو کا  د وليسا او کهیاوايل مینا  انواور رېار سااده، عامیاناه او د 
پهاواو ټولن  له رشایطاو رسه سام انواورېوي، ځااه محباوب او محباوب  یاو پار باا 
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ښايل د ناز نومونه ايښ  دي، دظه د ناز نومونه ناه یاوازې ښاوینه وو پاه پپاا ماین 
ځین  ځانګړي د ناز نومونه ایښا ، ایښ ، بها  نارینه وو هم د پپه  محبوب  لپاره 
 چ  خو ب،هګ  ی  په الندې توره وړاندې ک،وي.

په کاکړیو ظاړو کا  رراناو داسا  د نااز ناو  د. چا  د یاوه ماین لاه پاوا د ګرانو: 
پپه  محبوب  لپاره کارول ک،وي. دظه د نااز ناو  پاه کااکړیو ظااړو رېار د اسات کل 

اړې شاته چا  دلتاه باه د مناون  پاه رول مورد لري او په دې اړه په زررونو کاکړۍ ظ
 ځین  ظاړې راواپهو.

 په قد  ی  روپۍ ارزي» 
 چ  راوالړه ررانو يس
 جار دې سم تر سپینو پښو
 د ساار پرښه ده ررانو
 عاشق  مر  د زړو
 (۸« )په ما دې پورې کئ ررانو

محباوب  نو  د. چ  د نارینه له پوا په کاکړیو ظاړوک  د پپه   ژړو هغه د ناز ژړو:
لپاره ویا ک،وي. دظه د نازنو  په زیاترو کاکړیو ظاړو ک  راظهی، دلته باه دمناون  پاه 

 توره خو کاکړۍ ظاړې راوړو:
 زما او ستا تر میال ویاله ده» 

 (۹«)ژړو الس راکه تیاره ده
 مازیګر د. ځم به کور ته»

 (۱۰«)ژړو رس نه کئ  راپورته
ه له پوا د پپه  محبوب  د ناز لپااره  کاارول بوره هغه د ناز نو  دیچ  د نارین: بوره

ک،وي. دظه د ناز نو  هم په رېرو کاکړیو ظاړو ک  راظهی.  دلته باه د مناون  پاه رول 
 ځین  راواپهو:

 ما لنډۍ ورته کول » 
 بوره ناسته وه ژړل 
 ستا د السه پر ما ظم د.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کابل مجله

200 

 

 بورې ستا د پالر وين د.

 بوره نه ده بوره رۍ ده
 (۱۱« )دهبوره پاصه ل،ونۍ 

 زه چ  تهم بورې ژړل»
 (۱۲«)رېره وهه  وه ژاولن

هغه د ناز نو  د. چ  زیاتره په ع اق  کااکړۍ ظااړو کا  راظهای او « لیونو» لیونو:
دظه نو  هم محبوب پپه  محبوب  ته له رېرې مین  او نازه واي . د مناون  پاه رول 

 به خو هغه ظاړې راوړو چ  دظه د ناز نو  په ک  راظهی وي:
 د دنیا لذ  پر ظاښ د.» 

 ستا پر پوله لیونو الس د.
 تا به نه وي پوشايل
 یوه ورځ به ظم لیونو وي
 له ه زولو دې جال کم
 (۱۳«)زه مهنګ لیونو تا کړ 

هغه د ناز نو  د. چ  پاه کااکړیو ظااړو کا  د محباوب لاه پاواپپه  «نرۍ » نرۍ:
ک  راظهی او زیاتره وپات محبوب  ته ویا ک،وي. دظه د ناز نو  په رېرو کاکړۍ ظاړو 

یو محبوب د پپه  محبوب  د ښاال او ښایسات ساتاینه او صاظت پاه دظاه ناو   رسه 
کوي، ک،دا. يش د هغه محبوبه نرۍ هم ناه وي او پاه اااهري لحااو چاظاه وي. د 

 ب،هګ  په توره الندې کاکړۍ ظاړې وینو:
 روت   راکه د ښ  الس» 

 نرۍ یار. ده په اپالص
 پینهپولګۍ راکه تاه س
 نرۍ  رېره مه ستا مینه
 پهک ویده دي پوب به وريس
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 (۱۴«)پرما اورد نرۍ با يس
 د نرۍ پر مینه رامل» 

 (۱۵) «ب  بارانه رالل شنه وو
 پایله

ظاااړې د پښااتومنتومو شااظاه  ادبیاااتو هغااه  پااه زړه پااورې رول د. چاا  اکاارثه 
نااپوال ، د ژوناد عواياد، د ژونداناه  پښتن  ښو  او نارینه پپاا احساساا  ، ژور

ستونزې او م اال  ، پپهه مینه او محبت  په ک  پاه منتاو  رول بیاانوي، پاه ظااړو 
ک  د ښوو برپه رېره زیاته ده. په حقیقت ک  په کااکړیو ظااړو کا  رولاهاوري هارن 

 اود وليس پهاو ژور احساسا  په رېره ساده ژبه بیال شوي دي.
یزې پواوې لري چا  هاره برپاه یا  او مذهب ، اپالق ، ټولن  ظاړې زیاتره دین

جال پوند او رنګ لري. ی ن  دین  او مذهب  ظاړې پاه دینا  موضاوعاتو راخرپا ، 
اپالق  ظاړې په اپالق  موضوعاتو، ټولن،زې ظاړې په ټاولن،زو موضاوعاتو او ع اق  
ظاړې بیا مین او محبت په موضوع باندې راخرپ . په ع اق  ظااړو کا  بیاا ماین او 

لپاره د رېرې مین  او محبت له مه  ځین  ځانګړي رولاهاوري د نااز مین  د یو با 
نومونه ایښ  دي او دظه د ناز نومونه په ب،الب،هو کاکړیو ظاړو کا  راظايل چا  دظاو د 

 ناز نومونو د کاکړیو ظاړو پوند او رنګ الپس  زیا  کړ. د..
 وړاندیز

سای و کا   خرنګه چ  کاکړۍ ظاړې د وليس پهاو ماال د. او پاه رېارو پښاتنو
شااته، نااو وړاناادېز ک،ااوي چاا  د ه،ااواد لااه ټولااو پښااتنو ساای و خهااه دې د مهتهظااو 
موضااوعاتوپه اړه کاااکړۍ ظاااړې راټااول  او پااه کتااايب بڼااه دې ثباات يش، تاار خااو لااه 

 م وک،دو او ورک،دو خهه ی  مهنیو. ويش.

 خذونهأ م
هاا ۱۳۹۵ :ازمول، ل ا پاچا. پښتو رولاهوري ادبیاا ، پاتاویس پپرندویاه ټولناه -۱

 مخ.۱۲۶،ش کال
کوټاااااه، :کااااااکړ، سااااایال. پهاااااوانۍ ظااااااړې، پښاااااتو رولاهاااااوري اک،ډم  -۲

 مخ.۱۱۴زکال.۲۰۰۶
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 او جولیزه دایره کې سعيد د خپل دیوان په منځپانګیزه
Saeed in the circle of content and 

form of his Dewan 
 

Research Assistant Hemayatullah khad 
 

Abstract 
In our classic history of literature, we had excellent 

writer’s poets that unfortunately till now their different 
side of lives are unclear and, also there is no accurate 
information about their place and time of living and their 
tribe. As we said that periods of literature we had 
outstanding writer and poet whom wrote many books 
and impression(books) but we just know their names or we 
know about simple of their work. In classic history of Pashto 
literature Saeed is also one of excellent and prominent poet 
because of social disorders, we do not have accurate 
source without his Dewan to know about him. 

Every literatures researcher who talk about Saeed is 
not able to talk without his poetry. 

In this article in addition of his life we will discuss 
about his style, Pashto Dewan, totally form and content 
of his poetry, in mean while we will clear Saeed 
academic and literary personality.                                                     

  لنډيز
بدبهتانه زموږ د کالسیاو ادبیاتو په تاریخ ک  رېر داس  پیاوړي شاعرال او 
لیاواالل ت،ر شوي چ  د هغو. د ژوند رېرې پواوې تر اوسه ناخررندې دي او د 
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رېرو د ځا.، قا ، او ماال په اړه مستند م هوما  ن ته د.، د ادبیاتو په دظه پ،ر 
ک  رېر پیاوړي شاعرال او لیاوال ت،ر شوي چ  رېر آثار ي  لیايل؛ پو موږ ته ي  د 

ځینو شاعرانو او لیاوالو د لیانو یا شاعرۍ ځين  یا د  آثارو تش نومونه راپات  دي او
منون . س ید هم د کالسیاو ادبیاتو په تاریخ ک  یو پیاوړ. او نومیالی شاعر ت،ر 
شو.؛ پو د ټولنیزو ناس و حاالتو له امهه ی  موږ د ژوند له رېرو برپو ناپبه یو. د 

لرو، هر ادبپوه او  س ید په اړه  د ده له دیوال پرته موږ بهه مناسبه رسچینه نه
 د ده له شاعرۍ پرته نه يش ظوېدال..  ،خ،ړونای چ  د س ید په باب خه واي 

په دې لیانه ک  به د س ید پر ژوند لیک رسب،ره د ده پر سبک، پښتو دیوال، د 
اش ارو په شاا او منوپانګ  ټولیز بحي ويش او د س ید عه   او اديب شهصیت 

 ه يش.به ترې تر یوه بریده ښه روښان
 رسيزه

زما د پالر دا هیهه وه چ  داس  ش رونه ولیا  چ  »د س ید زو. لیا : 
و به ي   ،نسهونو ته رټه ورسوي او کهه چ  به د هغه کو  ش ر پوښ نه شو وراتهونا

 .«سوځاوه او یا به ی  خ،رې کړ

س ید د پښتنو د ښوون  او روزن  او ظوره ټولنیزو اپالقو لپاره په ش وري رول 
شاعري کوله او په دې پوه،ده، که چ،رته پښتانه د تورتم او ناپوهۍ له جالونو خهه 

ۍ رسه به پرمهتګ وکړي او بیا به خوک د دې توال و نه لري اپه رېرې چټ ،راووځ 
 چ  د دو. په منوو ک  د ځانوانۍ کرښ  ک،ااږي.

نو ک  س ید د پښتو او دري ژبو یو عار ، صويف او اپالق  شاعر و چ  په ش رو 
ي  د ژوندانه ب،ال ب،ا اړپونه رانغاړيل دي، پهاو ته د ټولیز ژوند چارې ښاي  او 
ځوانو نسهونو ته د پند او نصیحت نارې وه ؛ نو د داس  ررهنګ  او ټولنیز 
شهصیت پ،ژندنه او آثار ی  زموږ اوسن  نسهونه رېر ښه هڅولی يش او په دو. ک  

 ړ رازېوولی يش.د دظس  اديب او ررهنګ  پدمتونو مالت
 د څېړنې اهمیت او مربمیت

د پښتو د کالسیاو ادبیاتو په تاریخ ک  پر پوشحال پال پټک رسب،ره رېر 
االل ت،ر شوي دي چ  موږ ی  له ژوند او د آثارو له یاو پیاوړي شاعرال او ل
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 ت  ل هونه تر اېرو ،منوپانګ  خهه په ب پړه توره پب نه یو، د دظ  دورې رېر ق
دي، چا ی  ال اېرې س   نه دي خنډيل چ  ځالوې ی  ټولنه رڼا او د  الندې پټ

پښتو ژب  پوږې وړانګ  ي  د اولس س ر  رڼ  کړي.  د دې موضوع اه یت او 
پیاوړي لیاوال او  همبمیت په دې ک  د. چ  موږ د پښتو د کالسیا  دورې د یو 

 شاعر د دیوال له داپيل جوهره پبوي.
 د څېړنې موخه
ن  موپه دا ده چ  د س ید پ،ژندنه، د هغه  د پښتو د دیوال ب،ال ب،ا د دې خ،ړ 

اړپونه، د س ید دیوال پط  نسه ، د س ید د شاعرۍ سبک او په ټوله ک  به د 
 س ید د دیوال محتواي  او شايل اړپونه روښانه يش. 

  د څېړنې پوښتنې
 س ید خوک و؟. ۱
 پیرو و؟س ید د کو  پ،ر شاعر او لیاوال او د چا . ۲
 د س ید د دیوال ع ده مسایا او موضوعا  خه دي؟. ۳

 دا او دې ته ورته کوچنۍ پوښتن  په دې خ،ړنه ک  ځواب شوې دي.
 تودید څېړنې م

توضیح  او تحهييل م،تودونو خهه کار اپیستا ا  ترشیح له په دې خ،ړنه ک  
 شو. د..

 د سعید د دیوان منځپانګیزه او جولیزه شننه
چ  د س ید د پښتو دیوال په منوپانګ  او بڼ  وظوېوو؛ اړینه ده مها  له دې 

 چ  لومړ. د س ید بابا د ژوندانه له احوالو هم ځال پب کړو:
له بده مرظه د پښتو ژب  د پیاوړي لیاوال او شاعر س ید د  د سعید پېژندنه:

 ژوند رېرې پواوې تر اوسه د خ،ړنو په تورو اوبو ک  ناخررندې پرت  دي چ  له
دیوال پرته ی  موږ د سپینولو او ریهټرولو بهه الره او چاره نه لرو، ځاه د س ید له 

 دیوال پرته موږ د ده په اړه نورې رسچین  نه لرو. 
س ید پټک د پوشحال د   ،ش پهیا د خ،ړنو له مه ،ه د د ده له دیوال او 
 مخ(۱۶۳: ۷ها ق کال پورې یقین  د..) ۱۱۲۴ژوند ی  تر  ،کورنۍ یو ررد و
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س ید په پپا دیوال ک  ځانته له س ید پرته با نو  او تههص نه د. ظوره کړ.؛ 
پو د ادبپوهانو او خ،ړوناو د س ید، بابا س ید، س دالهه پال، س ید پټک په نومونو 
یاد کړ. د.، د ده دیوال په پپا وپت ک  د بابا چوچه په نامه شار  درلود، مګر دا 

تر اوسه پورې  ،او په کومه دوره ک  ی  ژوند کاوهچ  د. خوک و؟ کهه زېوېدلی و؟ 
ی  د ژوند د رڼو اړپونو په اړه پوهال او خ،ړونا  نه دي بریايل شوي. دکتور عار  

ما د س ید په باب د پښتو د کالسیاو ادبیاتو له  :»عثکل په یوه لیانه ک  واي  چ 
نامتو لیاوالو پوهاند حبیب ، عبدالرا  ب،نوا، ارسالل سهی   او نورو خهه پهټن  

 مخ( ۱۸۷: ۵) «وکړې؛ پو د مستندو م هوماتو په راټولولو بریالی نه شو .
د ه دظ  لیان  په وړاندې کرښو ک  د پوهاند رښتین نتر رااپيل او واي : رښتین 
صاحد په دې موضوع رېر زور اچوي چ  س ید یا س دالهه پال د ارضا پال پټک 

 مخ(  ۱۸۷: ۵زو. او د پوشحال پال پټک د اديب ماتد له پیروانو خهه د.. ) 
  دوه روله نتریا  وړاندې ش پهیا د ده د یوال په مقدمه ک،د س ید په اړه ه 

 ،کوي: د س ید د اش ارو له مه  س ید د پوشحال د کورنۍ یو شاعر بويل او واي 
اديب ماتد الرو. د.. د دوه   نتری  پر بنسټ چ  دظه قضاو  د د د ده 

رشاه سوري د ،داس  ته ینوي چ  س ید د ش ،له مه  کوي ېس ید د یوې قصید
 دربار یو شاعر د..
ن د دظه شک له منوه وړلو لپاره یوه ب،هه مقاله ولیاهه او هغه ی  د پوهاند رښتی

ش پهیا ،رښتین د ه استاد وږم  په مجهه ک  چاپ کړه چ  په دظه لیانه ک  
لومړۍ نتری  رسه ه غو. ک،وي او واي  چ  س ید هغه س د الهه پال د. چ   له

د پوشحال پال کړوسی او د ارضا پال زو. و او یوازې ش ري نو  یا تههص ی  
پوهاند رښتین د پپه  نتری  د ثبو  لپاره خو دلیهونه هم راوړي چ   .س ید د.

 زه به ی  دلته په لنډ رول راوړ :
و ک  ټولو تاریخ لیاوناو س دالهه پال راوړ. د.، حیا  د ارضا پال په زامن

ک  واي  چ  د ارضا پال په زامنو ک  مخ  ۱۲۸۱مح د پال په حیا  ارغاين په 
یو س دالهه پال نوم،ده چ  په س یدپال م اور و، دا روایت دا نتریه ښه قوي 
 کوي چ  دظه شاعر هکظه س ید پال یا س دالهه پال پټک د. چ  د س ید نو 

 مخ( ۱۸۸: ۵ي  د ش ري اړتیا له مه  ظوره کړ. د..)
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س ید بابا د زده کړو په اړه هم م هوما  نی ګړي دي او دا نه ده خررنده چ  له 
چا او چ،رته به ی  زده کړې کړې وي؛ پو له دیوال، راريس او پښتو اش ارو خهه ی  

ر پښتو ژبه جوت،وي چ  د وپت په دودیزو عهومو پوه او پوره برالسی و. س ید پ
رسب،ره په راريس او عريب ژبو ک  هم  پوره مطال ه او پوهه درلوده چ  په راريس 
ژبه ک  ی   ب پړ دیوال هم پرېښی د.. س ید بابا پپهو زده کړو ته یو ځا. داس  

 نغوته کوي:
 دا لو لو عهم دانش چ  زه لر 
 ه،ډ مدانی ده جاا خه نه لر 
 په خنګ م  یاس د. رېر پجهتونه

 ب  له یاره په زړه خه ښه لر چ  
 مخ( ۲۴۵ :۴)

س ید د عربۍ او   ش پهیا یو ځا. وای،د س ید د عهم او پوه  په باب ه 
مخ( د  ۳۱۹: ۳رارسۍ عامل و چ  عه یت ی  په شاعرانه رن ک  له ورایه برېښ . ) 

س ید په عهم او پوهه ک  ه،ډ شک ن ته، د. له شک پرته په پښتو، عريب او 
ک  د پراپ  مطال   پاوند او عامل شهص و چ  الا  مین  او راريس  ژبو 

 مطال   ته ی  له هر خه رېر ارزښت ورکاوه لاه چ  واي :
 چ  ي  کار مطال ه د زړه کتاب شه
 د کتو رراغ ی  کهه د کتاب شته

 مخ( ۱۵۰: ۴) 
له لوړ بیت خهه خرکندېوي چ  س ید له الای مین  رسه د پپا زړه مطال ه 

 د عامو کتابونو مطال   ته ی  وپت نه درلود. تړل  وه او 
په ټول دیوال ک  د ده د  ،د س ید د ژوند رې اړپونه په تیارو ک  ورک دي

ځا.، نسد او د کور کيل په اړه ه،ډ نه دي ذکر شوي؛ پو موږ ی  د ځینو ش رونو 
و ش رونو ک  د پټاو ینېشو. س ید په الند یله مه  د پوشحال پال ه  رصه رڼه

 وسظزیو تر منوه د جنګونو، د شاباز پال د ننګ، ظیر  په اړه داس  واي :او ی
 پټک پوراک شه د یوسظزیو 
 چ  ی  هم مال پوري هم ی  رسونه
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 میرخ  له ننګ د نا  پب کا
 د روربندي شول د ننګ مړونه
 یو پال شاباز با د ننګ پګړۍ
 چ  ي  پښتول کا په نا  رهرونه

 مخ( ۲۸۱: ۴)
نو ته ځیر شو، د پټاو او یوسظزو ترمن  رېر جنګونه زموږ س رو که پورتنيو بیتو 

ته دروي، د پټاو او یوسظزیو ترمن  رېر جنګونه شوي چ  رېر ځهه به کامراين د 
س ید ه دظه جنګونه لیديل او بیا ی  د نتم په ژبه کښيل دي؛  .پټاو په برپه وه

هغه د کورنۍ نودې نو ویال. شو چ  پر دې بنسټ س ید د پوشحال ه  رصه او د 
 ظړ. د.. 

موږ ته ځین  پوښتن  راپیدا  ،پورته قط   او د پوهاند رښتین نتر ته که ځیر شو
کوي، رښتین س ید د ارضا پال زو. رڼ  او واي  چ  دا س ید هکظه س دالهه 
پال د ارضا پال زو. د. او د پوشحال کړوسی د.؛ پو که موږ د پوشحال 

ق کال زېوېدلی د.، په اتهس کهنۍ  .ها ۱۰۲۲ژوند ته نتر وکړو، پوشحال په 
ورپس   ،ورا  شو. ،. ی  چ  اکب نوم،دهلومړ. زو  ،(ک  ی  واده کړ.۱۰۴۰)

ق( کال پیدا شو.. ارش  پال هجري ال بهوغ ته . ها۱۰۴۴ارش  پال هجري په )
ق ک  ورا  شو، ي ن  ارش  . ها۱۰۵۰نه و رس،دلی چ  نیاه ی  شاباز پال په 

ق . ها ۱۰۷۵پال پټک په دظه ع ر ک  واده نه و کړ.، ه دارنګه ارضا پال په 
بیا به ارضا پال خومره وپت وروسته واده کړ. وي چ  له هغه به کال زوکړ. د.، 

زو. س ید پیدا شو. وي؛ نو که س ید د ارضا پال پټک زو. ورڼو، نو په دې ی  
یقین  یو چ  په دظه ماال شاباز پال له دنیا رحهت کړ. او پر ځا. ی  پوشحال 

ته ځیر شو،  پال د پپه  سی   او قا  رسدار او پال د.؛ پو که پورتنۍ قط  
روندې س ید د پپهو س رو لیدلی حالت  ،س ید د شاباز پال یادونه داس  کړې

بیانوي چ  بیا موږ د س ید په اړه په تیارو ک  پرېودي. له به  پوا که موږ ووایو چ  
س ید د پپا ظور نیاه یادونه وروسته کړې، نو بیا پو له شاباز پال خهه پوشحال 

ر جنګیالی، شاعر او د پپا قا  مرش و؛ نو ول  ی  د پال پپهه هم ښه پال، زړو 
 هغه د کارنامو یادونه او ستاینه نه ده کړې.
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نیو بیتونو خهه ی  د پوشحال پال او د هغه له اوالدونو ېله الند ،په هر حال
رسه ژورې او نودې اړیا  ښ  خررندېوي او د دظو اړیاو او نورو خررندونو پر بنسټ 

د پوشحال پال وراره او یا ی  د کورنۍ با نودې ظړ. وي. ویال. شو، ښاي  س ید 
س ید بابا د پوشحال کورنۍ ته دومره نودې پات  شو. و چ  د پوشحال او 
عبدالقادر پال پټک په پو. بو. او يبی ت باندې پوه و، پال روښانه زړه او د ښه 

 ید ی  يب   پاوند و او ه دارنګه به د عبدالقادر پال حهوا رېره پوښ،ده چ  س
 داس  یادونه کړې ده: 

 د حهوا پبیص لو د. 
 پهونی هم اکا

 کا ی  رېر ويانال پزال 
 دا پټ نه د. له عاقا
 دلته یو عبدالقادر د.
 د پبیص حهوا مایا
 رشیاال وو که اوس دي
 په دا اکا ک  داپا

 پال دویم خوک اسکعیا وه
 رسا يبع روشن دل

 مخ( ۲۸۷: ۴)
یښت او مړین  ن،ټه د ده له دیوال خهه هم نه ده له بده مرظه د س ید د پیدا

خررنده؛ د ده له رېرو ش رونو جوت،وي چ  تر سپین ږیرتوب پورې ژوند. و چ  
 هم ژوند. و: کهونو پورې یقین  د. او ښاي  چ  له دې وروسته به ۷۰ع ر ی  تر 

 قرید شه ع ر م  اویا کهونه
 زړه م  له بدو روره چ  ستول نه شو

 مخ( ۲۸۶: ۴)
که موږ د س ید په اړه خومره پهټنه وکړو؛ نو دې پایه  ته رس،وو چ  س ید د 
پوشحال پال پټک ه  رصه پياوړ. شاعر او لیاوال ت،ر شو. چ  موږه ي  د 

 ژوند په اړه له ب پړو او کره م هوماتو خهه عاجز یو.
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  له عیناو له مه  اړینه ده چد دیوال ده :  س ید ته د د سعید آثار او اديب الر
ی  هم پب شو، هر شاعر او لیاوال د پپا ش ر او پپه  لیان   او سبک الرې

لپاره ځانته لیاالره او تګالره لري؛ پو د ځینو شاعرانو او لیاوالو په اش ارو او لیانو 
ک  شايل او موضوع  ورته والی رېر لیدل ک،وي او په زیاتره مواردو ک  یو شاعر د 

تو پیروي کوي او پپا اش ار ی  د با شاعر د سبک په با شاعر د اراارو او پیاال 
پیروي واي  او د شاعر د سبک له شايل پوا یا موضوع ، م نوي او بدی   ښاالوو 
او داس  نورو اړپونو خهه اظ،زمن،وي او په پپا ش ر او لیانه ک  ی  دې رول 
د اړیاو ته ځا. ورکړ. وي چ  ک،دا. يش د دظه رول اش ارو او لیانو اړيا  
کورنۍ او چاپ،ریال یا استادۍ او شارردۍ او د شهو متایا او داس  نورو 

مخ( که خه هم زموږ موضوع د  ۱۰۲: ۶مهحوااتو پر بنسټ منوته راظيل وي. )
 س ید د سبک او الرې پ،ژندنه نه ده؛ پو دلته ی  یوه لنډه یادونه اړینه رڼم:

هغاه سا   ،وراڼاهلومړ. شهص چ  س ید یا  د پوشاحال د اديب ماتاد پیارو 
خ،ړونای او پوشاحال پ،ژنادونای دوسات مح اد کاماا مومناد و چا  سا ید یا  د 
پوشحال د سبک الرو. وباله چ  ورپسا  رېارو خ،ړونااو دظاه الر ونیاوه او د کاماا 

 مومند پر پا الړل. 
ه،وادما د س ید د سبک په اړه  یزمل یلیاوال او خ،ړونا ید پښتو ژب  نوموت

پر ظزلو او ځینو قصیدو د پوشحال د سبک اظ،زې او اثرا  د دې دیوال : »لیا 
لیدل ک،وي؛ دا سړ. هم د دې کورنۍ په ظړو او د پوشحال د سبک په پريوانو ک  

ه،وادما ی  د ثبو  لپاره د س ید هغه بیت استاد مخ( ۱۶۳: ۷« ) دروال. شو.
پوهاند  راوړ. چ  د شابازپال یادونه په ک  شوې ده. پر استاد ه،وادما رسب،ره

صدی  الهه رښتین، خ،ړنپوه سید مح  الدین هاش  ، عار  عثکل او یو ش ،ر 
د پوشحال د سبک پیرو او س ید یوې خهوریزې له مه   د نورو لیاوالو او خ،ړوناو

 د کورنۍ نودې شهص رڼهی د..
کورنۍ خهه له که موږ د س ید پښتو دیوال وپهټو، نو د پوشحال پال او پټاو 

پرته په ک  د نورو شاعرانو او قبیهو ذکر نه د. شو.، ده په دیوال ک  د پال او د 
هغه له کورنۍ پرته د با چا یادونه نه ده کړې، نو د ده په دیوال ک  د راظهو ب،هګو له 
مه  ویال. شو چ  س ید د پوشحال په کورنۍ پورې اړه درلوه او د هغه 
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د دظ  اديب الرې پیرو او د زمان  په لحاو د هغو.  )پوشحال( د زامنو په خ،ر و،
هم ماالی د.، ځاه س ید د پوشحال پال او ځینو نورو شاعرانو ش رونه لوست  و 
او پوره ترې اظ،زمن هم و؛ نو ځاه ی  موږ د پوشحال په کورنۍ پورې تړو او د پال 

 یزه راوړ :رد دې پبې د اثبا  لپاره دا الندې خهو . د اديب ماتد الرو. ی  رڼو
 پال که ايهس د اش ارو ودلی د.
 د یو دریو رونو توکی هم ښاهی د.
 لو په دیوال د س ید نتر کړه
 په ریسکل د شړۍ رنډلی د.

 مخ( ۲۵۳: ۴)
له لوړې خهوریزې خهه خررندېوي چ  س ید د پوشحال د زمان  شاعر او 

 .هم کړې ده لیاوال و، ه دارنګه  ی  په دوه ه مرسه ک  د درې ورونو یادونه
ش پهیا دظه درې ورونه ارش  پال هجري، عبدالقادر پال او ساندر پال ،ه 

ښوديل دي چ  هغه ماال له پوشحال وروسته د نو  او شار  پاوندال وو. ه،ره 
دې نه وي  د دو. تر خنګ صدر پال او روهر پال هم د پوشحال د کورنۍ ښه 

نو ویال. شو ، یو درې ورونو ته حاصا د.  لومړنشاعرال وو؛ پو په پښتو ادب ک  لوړ مقا
پوشحال ش رونو ته د ايهس او  د چ  س ید د پوشحال له اش ارو پوره اظ،زمن د.؛

ه ی  ښااري چ  د پوشحال شاعرانه قو  او لوړوايل ته یپپهو ش رونو ته د شړۍ له ت ب
له  ،لومړيتوب ورکوي او د پپه  الرې اااار هم کوي. که د س ید دیوال ولټول يش

پوشحال رسه د نودیوايل رېرې منون  به په ک  راخررندې يش، زه ی  دلته یوه کوچنۍ 
 ب،هګه راوړ  چ  د س ید الره او سبک ترې خررندېدا. يش.

 پوشحال د ننګ په اړه واي :
 دنیا واړه نا  و ننګ د.
 که دا نه وي جاال ړنګ د.

 مخ( ۲۱۶: ۲)
 ي :س ید پټک د پوشحال په خ،ر د ننګ په اړه وا

 خو چ  وتهی د ننګ و نا  نه ی 
 د،پطا له تا د. له مرد ام

 مخ(۲۳۵: ۴)                                       
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 عارو کې د فورم او منځپانګې شننهد سعید په اش
 د س ید نتم که نرث د. هر دواړه
 عنا دل به ی  د زړونو روشواره کا

 مخ( ۲۹۳: ۴)
د پښتو ادب د کالسیا  یا منونۍ دورې له لوړ بیت خهه جوت،وي چ  س ید 

پښتو ژب  چاپ  دیوال او د  پیاوړ. شاعر او لیاوال و چ  موږ ته ی  یوازې اوس د
راريس ژب  ناچاپ دیوال راپات  د.، ښاي  د نرث په برپه ک  ی  هم آثار لیايل 

 ړاکونو له امهه ترې موږ اوس ب  برپ  یو.ا وي؛ پو د زمان  د ت
 ید د اش ارو رورمونه وشنو، اړینه برېښ  چ  د دیوال په مها  له دې چ  د س

اړه ی  هم لوه رڼا واچوو: د س ید د دیوال د قه   نسهو په اړه ما د اړوندو رېرو 
ځایونو رارستونه وپهټا؛  بدبهتانه په دظو ټولو م اور کتابتونونو ک  ی  د پط  

رستونو ک  د نسه  کو  خرک نه لیدل ک،وي. د پط  نسهو په دظو الندې را
س ید د دیوال پط  نسهه ن ته د.: بهوماار  رارست، د مایزي رارست، د 

رریع رارست، د هند د د حبید الهه قه   نسه ،  ۱۰۸رښتین رارست، د پښتو 
کتابتول رارست، د روسی  د کتابتول رارست، د ارشید رارست، د حنید پهیا 

ت مهطويا  او د عهومو رارست، د ه،وادما د چور شوي کتابتول رارست، رارس
 اکارم  رارست.

د س ید اوسنی چاپ شو. دیوال د یوې قه   نسه  له مه  ترتید شو. چ  هغه 
ش پهيا د دارال هو  رریع االسال  بال مانړۍ پ،ښور مات م صاحبزاده سید رضا ،هم ه 

دا » ش پهیا د دظ  قه   نسه  په اړه واي : ،ص داين خهه تر السه کړې ده. ه 
دوه برپ  ده، وړمبۍ برپه ی  راريس او دوه ه برپه د پښتو ده، د راريس ټول  نسهه 

( او د پښتو رص  اتیا دي چ  دا موجوده دیوال ترې مرتد ۱۷۱ورق  یو سا یو اویا)
 (ه ) ( مخ: مقدم۴شو. د.. )

د س ید دیوال د دې قه   نسه  ترخنګ زموږ ځوال خ،ړونا  عبدالرح ن 
،ړنو په بایر ک  د س ید د دیوال قه   نسهه په حبید زو. د پط  نسهو د خ

 اسال  اباد ک  موندل  چ  داس  ی  راپ،ژين:
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لیاوال: س ید، د پطايۍ کال: نام هو ،  پطاط: نام هو ، پي: نست هی ، 
، پوښ: خرمن، د ۱۷، د هر مخ کرښ :  ۳۱۴کاظذ: هندي،  د مهونو ش ،ر: 

 .۹۴۳۱کتابهان  منب: 
زیاتوي چ  دا دیوال په راريس او پښتو اش ار لري، ی   د دیوال په ځانګړنو ک 

ټول راريس اش ار او په حاشیو ک  ځین  پښتو ش رونه  ،مهه د. ۷۵پيا ی  چ  
لري. ه دارنګه د راريس اش ارو په من  ک  یو یو مخ پښتو ش ر هم تر س رو ک،وي؛ 

تر  ۱نګ له مهه ک،وي چ  پپهه پطاط ورته په سور ر  ۱۶۵پو ب پړ پښتو اش ار ی  
سا  ش ،رې ورکړي او راريس برپه ی  بیا ه،ډ ش ،رې نه لري. یپورې په انګه ۱۶۵

 مخ( ۲۷۲: ۱په من  ک  لیاا شوي دي. )  نوش رونه ی  د سور رنګ جدولو 
د س ید د پښتو او راريس دیوانونو پط  نسهو پرتهن  ته که ځري شو، د دواړو 

د س ید د دیوال پط  نسهه په  ش پهیا چ ،ه  .ترمن  جو  توپیر لیدل ک،وي
ښي  چ  د راريس د اش ارو په  ۸۰د پښتو ش رونو مهونه  ،پ،ښور ک  راپیدا کړې

پرتهه کم دي؛ پو عبدالرح ن حبید زو. چ  د س ید د دیوال پط  نسهه لیدل  
او ترشیح کړې، د س ید پښتو ش رونه په ک  تر راريس ش رونو رېر راښي ؛ نو ویال. 

وسنی پښتو چاپ دیوال د مهونو له مه  ن، ګړ. ښااري، که د شو چ  د س ید ا
س ید د پښتو دیوال د دظو دوو قه   نسهو له مه  ترتید او اماده يش؛ له یوې 
پوا به د ژب  او ادب د مینه والو تنده پړوبه کړي او له به  پوا به مو د منت خ،ړن  

 لوژۍ له مه  ب پړ دیوال ترتید او چاپ کړ. وي. و د ميتود
ش پهیا په رسیزه او زیار ترتید شو.،  ،اوسنی چاپ شو. دیوال ی  چ  د ه 

زېودیز کال د دارالتصنید  ۱۹۶۴زېوديز کال او دوهم ځا په  ۱۹۵۸لومړ. وار 
مهونو ک  چاپ او پپور شو. د.،  ۳۰۸بابوحیدر له پوا په پ،ښور ک  په 

لر .  زه ی  دوهم  اوس اال درېیم ځا هم چاپ شو.، پو زه ی  په اړه م هوما  نه
( ۳۲( خهوریزې او )۲۷۱( ظزل ، شپو قصیدې، )۱۹۲چاپ په الس ک  لر  چ  )

. د دیوال لومړۍ برپه ی  په ظزلو پیا شوې چ  ځا. ځا. په ک  لريقط   
برپ  راځ . د قط و  په  قط وقصیدې هم رس راښااره کوي او ورپس  د خهوریزو او 

برپه ک  شپو ظزل  هم راظه  دي. د س ید دیوال که د نورو پط  نسهو له مه  
 شاونه په سیند الهو کړي.ی  ترتید يش، ښاي  د ش رونو د ش ،ر په باب 
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دا چ  په پورتنیو توضیحاتو ک  د س ید د ژوند، دیوال او د اش ارو د شاا او 
اوس به ی  د دیوال له جواهرو هم ځال پب کړو چ   بڼ  په اړه خه نا خه پوهه شو،

 د س ید دیوال منوپانګه په ځال ک  خه رانغاړي؟
س ید د پپا وپت او دور یو پیاوړ. او نومیالی شاعر د.، په ش رونو ک  ی  د 
ټولنیز ژوند ب،الب،ا مسایا شته چ  په يوه مقاله ک  د هغه د اش ارو ټوله منوپانګه 

س ندر په کوزه ک  ځایول دي چ  دا یو ناشونی کار د. او د دې پ،ژندنه او شننه 
زه ی  دلته د ب،هګ  په توره د اش ارو ځین  لوي  . مقال  له حوصه  وته  پبه ده

او ما   برپ ، لاه: ستاین ، ظندن  او نیوک ، اپالق  ښوونیز او روزنیز مسایا، 
رونه له ب،هګو او لنډو دین ، تصويف او عرراين مسایا، د مین  سوز او رداز ش 

 خررندونو رسه وړاندې کو :
س ید په پپهو اش ارو ک  د ژوندانه ب،ال ب،ا اړپونه روښانه کړي دي، پو اپالق ، 
دین  او تربیوي موضوعا  ي  د شاعرۍ د منوپانګ  زړ. جوړوي. د دیوال په رسیزه 

دیوال هس  پو د س ید پټک په »ش پهیا داس  کښيل: ،ک  د شاعرۍ په باب ه 
ک  د ع قیه شاعرۍ نه عالوه صوریانه او چرته قوم  ش رونه هم شته، ول  په مج وع  

 : مقدمه)ش( مخ(۴) «حیثیت د س ید په شاعرۍ اپالق  اثر زیا  ظالد د..
په هر حال موږ به لومړ. د منوپانګ  له مه  د س ید په دیوال ک  په راظهو 

برپه به ی  په لنډ رول د ب،هګو په راوړلو  ما و موضوعاتو او مسایهو رڼا واچوو او هره
 رسه وشنو.

کس مدح او ستاینه د هغه د عهم،  هکه چ،رته د یو ستاینې، وندنې او نیوکې: 
پوه ، شاعري، لیاوايل، ښو اپالقو او پدمتونو په نتر ک  نیولو رسه ويش او هغه 

ستاینه په دوه روله ده چ  یوه برپه ی  د  .ته ستاینه واي  ېپه ښه نو  یاد يش، د
اررادو ده او بهه برپه ی  داس  ستاینه ده چ  د شهص تر رسلیک الندې نه راځ  
او هغه ته د الهه )ج( ستاینه واي . س ید چ  یو مذهب  او دینداره شهص و، د ده 
په دیوال ک  الا  مینه او د الهه)ج( د ستاین  رېرې ب،هګ  شته او پر دې 

 خو ب،هګ  راوړ : ضوعاتو ی  دیوال بډایه د. چ  دلته به یومو 
 که رهب نه وي د په  ستا صظا 

 دل نه و د هیچا ستا تر ذا ،رس
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 م ررت چ  ي  د تا په تا حاصا شه
 هم هغو وته  جهوه شول ستا آیا 

 مخ(۳۵: ۴)
 ه دارنګه با ځا. د الهه)ج( ستاینه دا رنګه کړي:
 ته قادر په قدرونو ی  مطه 
 تحت و روق له تا موندلی د. رون 
 نه جدار نه ی  ستول چ  پرې قایم د.

 پپا امر دې اسکل کړه م ه ه پ
 مخ( ۸۴: ۴) 

د اررادو د ستاین  په برپه ک  س ید د م هص شهص ستاینه او یادونه نه ده 
کړې؛ پو په عا  مظاو  ی  الی  او د کارې پهک ستایيل او یو  باه ته کس ته ی  

 و زیا  ارزښت ورکړ.، لاه چ  واي :له سهو کس
 تر یوه قابا زررونه ناکس ځار شه
 پداي  د یو الی  هررز په سهه نه کا

 مخ( ۲۵: ۴)
ظندنو او نیوکو هم د س ید دیوال ته ښاال ورکړې ده، پو د س ید نیوک  
ټولنیزې دي، له دظو ټولنیزو نیوکو خهه ی  موپه د اپر  او هاظ  دنیا ښه ژوند 

اپالقو او انساين کردارونو د روزن  لپاره  ،س ید نیوک  او ظندن   د انسانیتد.. د 
 دي چ  دلته به ی  په یوه ب،هګه بسنه وکړو:

 د سړي په نا  سړ. نه سړ. ک،وي
 خو جوهر ی  متا  نه وي د انسال
 چ  په زیال د عقبا سود د دنیا اپيل
 له هغو سړیو رېر ښه دي سګال

 مخ( ۱۱۹: ۴)
نیز، ښوونیز او روزنیز مسایا:  ښوونیز ش رونه هغه دي چ  د اپالق ، ټول

پنووونا  موپه په ک  نورو ته د اپالقو او ظوره دین ، مذهب ، عرراين او نورو 
زده کول وي، په ښوونیزو او روزنیزو ش رونو ک  رېر وپت شاعرال  عهومو او رنونو ور
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ي، کهه چ  یو کس په ښوون  السته راوړن  او پرې ع ا کولو ته ت ويقو د پهک 
ښوون  ع ا وکړي، تربیه هم په ک  راپیداک،وي، په ټوله ک  په اپالق  ش رونو 

 ک  د شاعر موپه نورو ته د ښو اپالقو او ظوره پصوصیاتو ښوونه وي.
س ید په ټولنه ک  د ښوون  او روزن  پهو. و چ  په دې اړه ي  زو. د دیوال په  

دا هیهه درلوده چ  داس  اش ار وليا  چ   زما پالر »مقدمه ک  داس  لیايل: 
وینا خهه خررندېوي چ  س ید به په   له دظ «راتهوناو نسهونو ته رټه ورسوي.

د س ید دیوال  ش وري رول د پښتنو د ښ  روزن  لپاره رېر داس  ش رونه ویيل وي.
له داس  ش رونو خهه ماالمال د. چ  دلته به ی  یو خو ب،هګ  راواپهو. د ښو 

 اپالقو په باب داس  واي :
 په بد پو. به دې دوستال دش ن د ځال کا

 رس به پپا تر تا دش ن په احسال ځار کا

 د هر چا رسه دې نیت پواږه باید وي

 کار کاه رڼ  ژبه دې په دا کار ک  پ

 ته ترپه له ژب  واپهه عقد له السو

 چ  رسونه دې په رس پهک نثار کا

 هس تید اهن په جذب روره مقناي

 پوږ الظاو په زړو د پهاو هس  چار کا

 مخ(۳: ۴)
 با ځا. د ټولنیزو اپالقو په باب داس  واي :

 که جوهر د عقا هر چاته موجود و.

 په دانش به م اور نه و لقکل

 د سړي په نا  سړ. نه سړ. ک،وي

 خو جوهر ی  متا  نه وي د انسال

 چ  په زیال د عقبی سود د دنیا اپيل

 دي سګالهغو سړیو رېر ښه 

 (مخ۱۱۹: ۴)
س ید د دنیا ټول  چارې راين رڼه ، تا ي  په پپهو ش رونو ک  د پهاو ټولنیز 
ژوند ته پا  کړ. او له یو با رسه ی  ښ،ګڼو ته رابهيل، هغو. ته ی  نړۍ د راتهونا  
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 .ژوند یوه کرونده پ،ژندل  او د ښو اپالقو او اعکلو او ک ینۍ درسونه ی  ورښوديل
 :دلته په ټولیزه توره پښتنو ته وع  و نصیحت کوي

 په زړه حواس واعضاء سهیم اوسه

 مه د چا دوست شه مه ي  ظهیم اوسه

 متوجه شه درست و پپا پدا. ته

 ش جویا د ناز و ن یم اوسه،ه 

 (مخ ۲۲۵: ۴)
 ارزومند د. رېر عا  د دست بوسو

 دظه الس چ  د محتاج رسه مدد کا

 مخ(۲۶: ۴)
 ظواړې لباس پرهیز پي ه کړهکه راپر 

 تر دا ښه په جاال ن ته با قکش

 مخ(۶۵: ۴)
 له هغو په جاال مه ظواړه نادال نور

 دل بسته چ  په مالونو په اوالد شول

 مخ( ۹۹: ۴)
دین  او عرراين اراار او ش رونه هغه دي چ  د الهه ت الی  دیني او عرفاين افکار:

توحید، د دین د بزررانو احوال او اقوال، ژوند پ،ښ ، عبتناک  کیس  او په دین او 
مذهد  پورې نور تړيل مسایا په ک  شاما وي. س ید سن  مسهکل او د اما  

ه راظه  ده او د اعتم)رح( د مذهد پیرو و، د ده په دیوال ک  دین  برپه هم رېر 
دلته ی  د ټولو  .دین  او مذهب  موضوعاتو بیال ته ی  ځانګړې پامهرنه کړې ده

 تم شو: به ی  د اسال  د دین په اړه یو خو ب،هګو ته؛ پو ب،هګو راوړل نام ان دي
 چ  م  ولیدو قرآل عايل جناب

 را م هو  ی  شه په ری  د ایکل باب

 لوثقی د.اهر هر حر  ی  ب، ک عروة 

 چه په دید ی  د تحقی  رورې يالب
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 د اسال  د دین تظوق په نورو دا د.

 چ  د ده شه په ادیال ک  انتهاب

 مخ( ۳۲: ۴)
چ  س ید په پپهه یو دین  او مذهب  شهص و او په دې الره ک  د اما   دا
څيل دین په اړه ،د مذهد الرو. هم و، په الندې بیتونو ک  د اسال  د سپ )رح(عتم 

 :داس  واي 
 که دې ريس ورته الس په رسوخ نیسه

 د اما  اعتم لړ کهک کا په یدین

 چ  د دین په زیال ی  پوښ د دنیا سود کړ

 رشمنده د. په عامل ک  په دارین

 مخ( ۱۱۷: ۴)
د س ید په دیوال ک  تصويف او عرراين ش رونه هم شته، د ده له ش رونو 

لی د. او د وپت په خررندېوي چ  نوموړ. په یوې روحاين کورنۍ ک  زېوېد 
عرراين او ی  جوماتونو او مدرسو ک  ی  زده کړې کړي دي چ  په ش رونو ک  

تصويف رنګ هم رېر ظالد د.. تصو  د نظس د پاکولو يریق  ته واي ، له نظساين 
ظوښتنو خهه د ځال ژظورلو او د الا  اپالقو اپتیارولو ته واي ، د تصو  په واسطه 

 ه ت الی او بنده ترمن  اړياه پیدا ک،وي.زړه تزکیه ک،وي او د اله
د س ید په دیوال ک  د .پوه، هوښیار او د الهه ت الی پ،ژندونا  ته واي  ار ع

ب،هګو ک   ېعررال او تصو  ب،هګ  شته چ  دلته به ی  یو خو راواپهو: په دظو الند
س ید یو عار  او پدا. پ،ژندونای د. او هغه خوک الهه)ج( ته نودې رڼ  چ  له 

 :شیطاين وسوسو پاک او الا  مینه ک  ظرق وي
 چ  دې پهک د نظس هوا له السه واپيل

 د زړه مخ به نور له نورو په م بود کا

 مخ( ۴: ۴)
 چ  یو ځا مطال ه مخ د جانال کا

 ه جاال کاخرنګ بیا نتر په ځال یا پ
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 ه ګ  مغهوب د وهم دا عامل د.

 چه په لید به د جاال لید د سبحال کا

 مخ( ۲۶:  ۴)
له ورایه ښااري او هغه  ېه دارنګه په الندې ب،ت ک  ی  هم د عررال جهو 

کهه چ  له ټول  دنیا خهه ځال راټول کړي، ، خوک عار  او پدا. پ،ژندونای رڼ 
  د هغه په زړه ک  ځا. ونیيس او له زړه خهه به نو ههه به د یو الهه)ج( نور او پهوش
 ي  د تورتم پردې لرې يش:

 چ  ی  زړه له کاينا  نه پاکیزه شو

 د توحید نور ی  په زړه ک  جهوه رر کا

 مخ( ۲۹: ۴)
 )ج(الهه  لهلاه خرنګه چ  صويف د نظس د پاکوايل په واسطه زړه صظا کوي او 

دې برپ  ته ځیر شو. او د صويف  نګ،وي، س ید هم د صوریتيرسه ی  اړیا  ټ
جوړېدو لپاره ی  د نظساين پواه اتو پرېښودل اړین رڼيل دي، له الندې ب،هګو 

 :خهه ښه پوه،دا. شو
 که هوس د ننداره د عجد سیر ده

 له هوا نه کا زړه پاک هم له هوس

 مخ( ۶۳: ۴)
 چ  د مین  شهغه بهه يش په زړه ک 

 واړه سیزي د هوا هوس پاشاک

 مخ( ۸۸: ۴ )
 له راين دنیا هغو یوړې ښادۍ

 چ  په زېرمه ه ، ه د هغه زاد شول

 مخ( ۱۰۰: ۴) 
 د یار حسن په دیدو د یار لیده يش

 ننداره ی  هغه خه کا چ  ب  دید شه

 مخ( ۱۲۷: ۴)
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 هغه وپت چ  ستا جکل په جهوه رايش

 پپا م بود به دې حیرال په نندارو يش

   نتر پپااچ  له ځال له جاال ونیس

 دظه پسته به ی  دید ستا د کتو يش

 مخ( ۱۵۶: ۴)
 عاررال باده پرست په دا سبد شول

 چ  د یار د مخ جهوه وین  په جا  ک 

 مخ( ۲۷۶: ۴)
صويف او عار  مینه وه، د ده ځینو پورتنیو بیتونو ته که ځیر  هد س ید مینه د یو 

وجود د شو، د پوشحال د دظه الندې بیت ښه رشحه وړاندې کوي او د وحد  ال
 :رهسظ  نتریه ترې له ورایه خررندېوي

 په هر خه ک  ننداره د هغه مخ کړ 
 له رېرې پیدايه ناپدید شو چ 
د س ید په دیوال ک  د ع ق  ش رونو ب،هګ  هم د مینې سوز او ګداز انګازې: 
ش رونو ته واي  چ  د انسال د احساساتو او عوايظو  وپیدا ک،وي. ع ق  ش رونه هغ

بیانوونا  او خررندو. وي، دظه احساسا  پامها د انسال د مین  او محبت، 
ثر یا اظ،زمن شو. وي. د س ید د حقیق  ع   ي دوستۍ، رنوونو او کړاوونو خهه مت

ځا.  او مین  په اړه  پورته بحي وشو، دلته ی  د مجازي ع   هغه ب،هګ  راوړ  چ 
 ځا. ی  د پپه  م  وق  په ستاینه ک  کښيل دي: 

 چ  باڼه ی  په زړه عین کار د پنجر کا

 قدمونه ی  په زړو سیر په لیر کا

 چ  د یار د پي و پال نقش ی  په زړه وي

 ر کااد نجا  په قیامت ښااره محض

 مخ( ۷: ۴)
 که باڼه له س رو واپه  لو په لور م 

 ا کور م د مجنول ظوندې به پات  يش د

 په یوسد پس  ی قوب سپین  کړې س ر 
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 ال په تا پس  سپین نه دي د دید تور م 

 ا له ننګ و نا  شو ،زه د تا لپاره ب

 د جاال پهک دې واړه کا پ،غور م 

 خه عجد به په ک  ښايل مخ جهوه وه

 که د زړه په مخ ظبار نه وي دا نور م 

 شور انګیز مخ راښااره کړه تر پهو لو

 پهک م  ظوږ کاڼه کا د زړه شور م چ  له 

 (مخ ۱۱۵:  ۴)
ستاینه په خومره ښه انداز کوي چ  موږ   په الندې ظزل ک  س ید د پپه  م  وق
 ترې د ده ع ق  شاعري ښه درک کوال. شو:

 خه عجد په شیوه تهه کا ښیوه رره

 د عامل زړونه ی  یوړه له نتره

 کا له رسشک ی  پهک په الرې آب پايش

 ه ی  قو  د. له جګړهد مینو زړ 

 متا  حسن ی  ال نغښتی په پهو د.

 د رانوس ظوندې ی  نور ځ  له خادره

 د دلبو صظت رېر يش په جاال ک 

 خوک به نه وي په زړه وړه له تا ماهره

 مخ( ۱۲۵: ۴)
 د م  وق  په اړه ی  دا خهوریزه هم د یادون  وړ ده:
 چ  ی  په لوري د چا نتر يش

 جګر يشوین  اوبه ی  متا  

 و پپا م تاق ته چ  التظا  کا

 باڼه ی  هر یو په زړه پنجر يش

 مخ( ۲۱۲: ۴)

 .د س ید دیوال د محتوا له اړپه رېر مضامین درلودل چ  پورته پرې بحي وشو
)جولیز( جوړښت له مه  د س ید دیوال په ظزلو، قصیدو، خهوریزو او قط و د شايل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کابل مجله

222 

 

یادونه بس رڼم  او له ب،هګو راوړلو ی  ک  رانغاړل شو. د. چ  دلته ی  یوازې دظه 
 ت،رېو .
 پایله

ر شاه سوري م ارص بههی، چا د ارضا پال زو. س د الهه پال ،س ید چا د ش
رڼهی...؛ پو د هغه د دیوال له مطال   خهه م هوم،وي چ  پورته یادې خررندون  
ل ټول  ناس   او په حواسیاتو بنا دي، بها  واق یت دا د. چ  د  پوشحال پا
پټک د کورنۍ ظړ. د.، یا ی  وراره او یا کو  نودې پپهوال د. او د ژوند زمانه ی  
د پوشحال او په ځانګړي رول د هغه له زامنو )ارش  پال، عبدالقادر پال او 

 ساندر پال( رسه  برابره ده.
س ید د پښتو ژب  په کالسیاه دوره ک  د پښتو او راريس ژبو پياوړ. شاعر او  

شو.، هغه د پوشحال پال د سبک پیاوړ. شاعر و او ه دارنګه د پال لیاوال ت،ر 
د کورنۍ نودې ظړ. و. په آثارو ک  ي  د پښتو چاپ او راريس ژب  ناچاپ دیوانونه 
راپات  دي، د ده له شاعرۍ جوت،وي چ  په پښتو نرث ک  ی  هم آثار پرېښ ؛ پو د 

 زمان  په تیارو ک  تر ننه ورک دي.
دې، خهوریزې او قط   په چوکاټونو ک  د ژوندانه ب،ال ب،ا س ید د ظزل، قصی 

مسایا او موضوعا  وړاندې کړي چ  اپالق ، دین ، تربیوي، تصويف، عرراين او 
 ع ق  برپ  په ک  تر نورو برپو  رېرې لیدل ک،وي.

 مأخذونه
)تحقیقا  او  حبید زو.، عبدالرح ن. د رنج بهش د کتابهان  پښتو مهطويا ا ۱

   کال.۲۰۲۰جایزه(، ناچاپ، پ،ښور اکيډی  : تنقیدي 
پټک، پوشحال پال. د پوشحال پال پټک کهیاا ، د عبادالقیو  م اواڼ  پاه ا ۲

 ل. ۱۳۸۷اورنه، س ونه او وييپانګه، دانش پپرندویه ټولنه: پ،ښور، 

پهیا، ه ،ش. د پښتو ش ري ادب، رائریاټر پښتو اک،اډی   پ،ښاور یونیورساټ : ا ۳
 کال.  ۲۰۰۸پ،ښور، 

ش پهیاا پاه زیاار، دارالتصانید باباا حیادر: پ،ښاور، ،س ید، دیوال سا ید، د ه اا ۴
   کال.۱۹۶۳
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عثکل، عار . پوشحال پال پټاک او د ده اديب ماتاد، د ارغانساتال د عهوماو  ا ۵
 ل. ۱۳۶۱اکارم : کابا، 

قیااوم ، عبدال اااور. پااه کالساایاه دوره کاا  د پښااتو اديب ماتبونااو د تاااریه  ااا ۶ 
ا خ،ړنیزه پروژه(، د ارغانستال د عهومو اکارم :  ) ناچاپه عه   اي  بایر خ،ړنهپرمهتی
 ل. ۱۳۹۷کابا، 

 ل کال. ۱۹۹۳ه،وادما، زملی. د پښتو ادبیاتو تاریخ، دانش پپروندویه ټولنه: کابا، ا ۷
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