
د څو کلونو را په دې خوا د کابل پوهنتون او 
وررسه ننګرهار پوهنتون د پښتو ماسرتۍ په 
کورسونو کې کله کله محصالن پوښتنه کوي 
چې آیا د طالبانو له سقوط وروسته چې په 
هېواد کې کوم حاکمیت او حاالت رامنځ ته 
شول، الزمي ده چې دې نویو حاالتو پر ادبیاتو 
رضور خپل اثرات پرې ایښي دي؛ نو ځکه ویل 
کېږي چې د همدغو اديب تحوالتو په نتیجه کې 
د پښتو اديب تاریخ څلورمه دوره پیلېږي؟ البته 
ما له خپل وس او درک رسه سم پوښتونکیو ته 
خپل ځوابونه ویيل دي، خو میاشت د مخه له 
رسمحقق دوکتور سيد محي الدين هاشمي رسه 
له جالل اباده کابل ته پر الره ملګری وم، د 
ادبياتو او فرهنګ شاو خوا کې مو له هره بابه 

خربې کولې. د خربو په ترڅ کې ده هم د پښتو 
اديب تاریخ د څلورمې دورې موضوع مطرح کړه، 
ده ته مې هم خپل نظر څرګند کړ، خو وررسه دا 
فکر راته پیدا شو چې د پښتو اديب تاریخ د 
 څلورمې دورې په باب خپل نظر زېري ته ولیکم. 
د روانې هجري شميس پېړۍ له لومړیو لسیزو 
زموږ مرشانو ادبپوهانو له خپلو برداشتونو رسه 
سم د پښتو اديب تاریخ لپاره اديب دورې ټاکلې 
دي، تر دوی وروسته نورو ادبپوهانو هم دا کار 
کړی دی. د دې ډول ډول دوره بندیو موجودیت 
ته یو منطقي ځواب دا وړاندې کېدالی يش 
چې په اجتامعي علومو کې پر موضوعاتو اجامع 

(consensus نشته، هر څوک کوالی يش له )
یوې موضوع، یوې نظريې یا طرحې رسه اتفاق 
وښيي یا یې رد کړي. زما په پوهه په دې ټولو 
وړاندې شویو دوره بندیو کې مرحوم کاندید 
اکاډمېسن محمد صدیق روهي چې د پښتو 
اديب تاریخ لپاره کومه دوره بندي وړاندې کړې 
او د )اديب تاریخ میتودولوژي ( نومي اثر کې 

د پښتو د اديب پدیدو د رشد له   چاپ شوې ده،
عیني واقعیتونو او د اديب تاریخ لیکنې له 

  مخ ۳. اکاډمیکو معیارونو رسه برابره طرحه ده

 

 

 څېړنپوه موالجان تڼیوال

کړه او ژوند کې د  د ژبې په زده
 متونو اهمیت

په یوه منت کې مې تر سرتګو شول چې متون 

د ژبې په زده کړه او راژوندي کولو کې رغنده ونډه 

لري. زه په دې لیکنه کې په منت او متونو باندې 

خربې نه کوم، ډولونه يې نه یادوم او په خصوصیاتو 

او ځانګړنو باندې يې هم نه غږېږم. دا یوه ځانته 

موضوع ده او که څوک غواړي کوالی يش چې 

 اوږده او ښه لیکنه پرې وکړي.

د ژبپوهنې د اصولو له مخې د یوې ژبنۍ 

ترشیح او څېړنې لپاره سیندونه، پښويې او نور اړوند 

توکي خورا مهم او اړین دي، ځکه چې د دوی په 

مرسته په یوې ژبې پورې اړوند متون په ډېرې 

اسانۍ رسه لوستل کېدای او د پوهېدو وړ ګرځي. 

دا ډول امکانات نه یواځې دا چې یوه ژبه د مرګ له 

کومې څخه راوبايس؛ بلکې د سیايس، اقتصادي، 

کلتوري... واک پر ګدۍ يې هم کېنوي، خو د دې 

په خوا کې یو بل فکټور هم ډېر اړین دی او هغه د 

یوه دولت تشکل دی. د دې څرګندونې د اثبات ډېر 

روڼ او واضح دلیل عربي ژبه او د ارسائیلو د دولت 

جوړېدل دي. دا ژبه د مړو ژبو له ډلې څخه ګڼل 

کېده، خو دا چې متون، سیندونه او پښویه يې 

موجود وو په لومړي رس کې يې دې ژبې ته د بیا 

کړې رشایط برابر کړل، له هغه وروسته يې په  زده

ژوندیو ژبو ورګډه کړه او کله چې ارسائیل د زور له 

الرې د یوه دولت په توګه د نړۍ پر مخ را څرګند 

شول هامغه مړه ژبه )عربي( د دولت، زده کړې، 

خپرونو، رسنیو او مطبوعاتو ژبه شوه او تر هغې پورې 

به همداسې وي تر څو پورې چې ارسائیل همدارنګه 

 په قدرت کې وي.

کېدای يش چې یو شمېر نورې مړې او 
مرتوکې ژبې به هم دا ډول امکانات ولري خو عمده 
او اسايس توپیر يې دا دی چې د عربي ژبې په 
شان بخت او طالع نه لري. ما دلته د عربي ژبې 
یادونه ځکه وکړه چې زموږ د مدعا د اثبات ډېره ښه 
او ژوندۍ بېلګه ده. د یوې ژبې د متونو شتوالی د 
هغې د بقا لپاره د بنسټ د ډبرې غوندې دی او که 
دې اړخ ته د مسؤلیت د احساس له مخې پاملرنه 
ويش شونې ده چې ډېرې ژبې به د ورکېدو څخه 
وژغورلې يش او په دې وسیله به د یوې ټولنې د 
تاریخ، مدنیت او کلتور د بېالبېلو اړخونو د څېړلو، 

 پېژندلو او دوام لړۍ پیاوړې او تلپاتې يش. 

 

 د کره کتنې اغېزې 
 

کره کتونکي ته د پرانېستې ټولنې موجوود ویول 

کېږي، په یوه سنتي، تړلې او بحوران وهلوې ټولنوه 

کې به ګرانه وي چې د ښو اديب آثارو د لرلوو لپواره 

په کره کتنه پورې هیلې وتړل يش، ځکوه چوې پوه 

داسې ټولنو کې به اغزیو ته هم ګل وایې او ګوالن 

خو بیا هېڅ خو نه لري. په داسې ټولنو کې د کوره 

کتنې معنا بې ځایه ستاینه ده او نیمګړتیواوو توه د 

 کامل رنګینې ور اغوستل کېږي.

د دې خووربې بلووه معنووا دا ده چووې ادیبووانو او 

ټولنې ال هم کره کتنه په رسمیت نوه ده پېژنودلې، 

ځکه په رسمیت پېژندنه په حقیقت کوې یوو قوانون 

دی چې پر وړاندې یې ښه او بد په یوه سټېج درول 

کېږي او هر څووک پوه خپلوه بڼوه وړانودې کوېږي. 

پنځګر کره کتنه مني، خو هغه وخت چې پر بل چا 

او بل اثر وي، کله چې خربه ده ته اوړي، بیا نو هوم 

د کره کتنې مفهوم بدلېږي او هم یې پایله د منلوو 

وړ نه وي. ښوايي چوې دا چواره زمووږ د ټولونې لوه 

دودیز سکښت رسه هم تړاو ولري، ځکه چې موږ ال 

هم د یو چا نیوکه نه شو زغملوی، پوه داسوې حوال 

 .»خپل عیب د ولو منځ دی«کې چې منو 

کله چې د عميل کره کتنې خربه کېږي؛ نوو یوو 

مهم هدف د هغه مثبت اغېز تر السه کول دي چې 

له ټولنې څخه تر السوه کوېږي. پور ټولنوه او اديب 

چاپېریال د اديب کره کتنې د اغېزو خربه پور اديب 

 اثر د کره کتنې له زاویې رسه هم تړاو لري.

کره کتونکی او لیکوال دوکتور اجمل ښوکلی د 

پر يووه پنځونوه لوه «کره کتنې د زاویې په اړه وايي: 

يوې او څو زاويو نه کره کتنه کوالى شو. د حقايقوو 

په اړه چې وخت په وخت زاويې بدلېږي، ډېور نووي 

وسمهال چوې پوه يووه ااړخونه يې رابرسېره کېږي. 

وخت له څو زاويو نه استفاده کېږي، د حقايقو ډېور 

تياره اړخونه په يوه ځل ليوداى شوو. کوه يوو څلوور 

ګوټيز ښيښه يي بوتل وي، چې څلور واړه برخې يې 

په څلورو بېالبېلو رنګونو رنګ شوې وي؛ خو يووازې 

پر يوه شنه اړخ يې چوې مووږ توه مخوامخ دى، ر وا 

لګېږي؛ وايو: بوتل شني دى. مخوامخ راتوه يوو بول 

کس ناست دى او هغه ته د بوتل سوور اړخ روښوانه 

دى، هغه وايي: نه، بوتل سور دى. د دواړو قوااوت 

ناسم نه دى؛ خو نيمګړى دى. بالعموم په ټولنويزو 

مسايلو کې د بېالبېلوو ډلوو تورمنځ د جګوړې مهوم 

فکر کوي، چې زما قااوت سم  لهالمل دا وي، هر ډ

خو که موږ خپلې زاويې بودلې کوړو؛ مثوال: د  ،دى

بوتل هر لور ته څراغ روښانه کړو؛ نو قااوت بوه موو 

 »مختلف او دقيق وي. هتر پخواين قااوت

تشوریحاتو وروسته به د کره کتنې اغېزې  دېله 

پر یوه څلور ضلعي )پنځګر، اثر، اديب مواحول او د 

 لوستونکي اړیکه( وڅېړو:  –پنځګر 
 کتنې اغېزې  الف: پر پنځګر د کره

لیکوال یا پنځګر د اديب اثور رامنځتوه کوونکوی 

دی او په خپل اثر کې خامخا ځان را څرګندوي، یا 

په بل عبارت اديب اثور لوه خپول پنځوونکوي څخوه 

پردی نه وي. که څه هم په عوادي کوره کتنوه کوې 

بایوود اديب اثوور د هغووه لووه پنځګوور څخووه پووه جووال 

چاپېریال کې تر ارزونې الندې ونیول يش، خو کله 

کله کره کتونکی اړ وي چوې د اثور لپواره د اثور لوه 

پنځګر رسه هم اشنايي ولري، ځکه د هغوه د ښوې 

پېژندنې په سبب د اثر رواين شوکل پیودا کووي او 

پنځګر ته ښې سپارښوتنې او الرښوونې هوم کولوی 

 يش.

د لیکوال له اړخه د اديب اثر کره کتونې توه پوه 

کووره کتنووه  Expressive criticismانګریووزي کووې 

وايي؛ په دې کره کتنه کې اديب اثور د لیکووال لوه 

اړخه ارزول کېږي. د تخیالتوو، فوردي لیودلوري او 

ذهني وضعیت په برخه کې د لیکوال صومیمیت او 

 رښتینويل ارزیايب کوي. 

د دې کره کتنې لوه الرې غالبوا اديب اثور کوې 

هغه مدارک او شواهد پلټل کېږي چې د لیکوال په 

ځانګړي حالت او طبیعت داللت کوي، ځکوه چوې 

  مخ  ۳لوستونکی په اديب اثر کې خامخا  په یوه نه 

 د پښتو اديب تاریخ د څلورمې دورې په باره کې
 رسمحقق زملی هېوادمل

 ګل رحمن رحامن 

 څېړنيزه او اديب پنځلس ورځنۍ جریده -علمي

 
 که څوک پیدا يش چې  دېدو د داد کې 

 غېېېو  د دو پېېېو پېېېه داد    ېېې د کېېې 

 چېې   بېېې ع د  دېېې ږ  ېېې    ېېې   

دم     ډې  شېه ووشېل و دی  ې د کې 

خوشحال خان خټک   

 

۱ 

 سیداصغر هاشمي
 

د پوهاند ډاکټر مجاور احمد زیار د 
 څېړنو او پنځونو د عروج پړاوونه

 

د جسمي ځواکمنتیا لپاره فزیکي سوپورت اړیون 
دی او د فکري ځواک لپاره مطالعه؛ نو 
له همدې امله دا د اتیوا کلون پوهانود 
زیار د ډېرې مطالعې او څېړنیزو علموي 
هڅو پایله ده، چې نن هم علمي ځوان 
دی او د علمي کوارونو د پیاوړتیوا دوره 

 یې مخ پر بره درومي.
د فووردي توپوویرونو مفهوووم دی، د نووړۍ ډېوورو  

انسانانو ذکاوتونه، احساسات، تخیالت، تاثر، ذوق او 
داسې نور هغه کړه وړه چې د انوسان لوه دننوني او 
بهرين جوړښوت رسه تووپل لوري. یوو لیکووال بوه د 
څېړنیزو کارونو ذکاوت لري او بل به د پنځونو؛ یو به 

 یو ډول ذوق لري او بل به بل ډول.
انسانان د ژوند په پړاوونو کې له فزیکي او معنوي 
توپلونو رسه مخامخېږي. دا چوې ټولوې څېړنوې او 

پنځونې د انسانانو په وسیله تر رسه کېږي؛ نو اړینوه 
ده چې د ده څېړنویز کارونوه بوه د پیاوړتیوا پوړاو توه 
رسېږي او د ده پوه پنځونوو کوې بوه ادلوون بودلون 

 راځي.
د هر څېړونکوي پوه کوارونو کوې مثبوت او منفوي 
ادلوون بوودلون منوځ تووه راځي.کلوه بووه یووې 

کله به  -پنځونې لوړو پوړیو ته رسېږي او کله
یې په ویناوو کې مخکیونی اغوېز نوه وي. د 
علمووي کووار پووه پیوول کووې بووه د مبتوودي 
څېړونکي په ډول څېړنیز کارونه کوي، خو د 
وخت په تېرېدو رسه به ترې ښوه څېړونکوی 

 جوړېږي.
ادبپوهنووه، ژبپوهنووه او ادب تیوووري رسه اړیکووې 
لري، که څېړونکی د ادب تاریخ لیکلوو اراده ولوري، 
نو دی باید د ادب تیوورۍ مطالعوه او پوهوه ولوري، 
ځکه چوې د ادب تواریخ لیکووال لپواره پوه تیوورۍ 

 پوهېدل اړین دي.
پنځونې له څېړنو رسه اړیکوه لري،کوه څېړنوه نوه 

 مخ۲وي، نو پنځونې پرمختګ نه يش کوالی 

 ژباړنه: څېړندویه نازو کامل
 

د لیکوالۍ لپاره د موضوع موندنې 
 لس غوره الرې

 

مسلکي لیکوال هغه دی چې تل او په هور حوال 
کې، آن که خوښه یې هم نه وي لیکول وکوړي؛ خوو 
اسايس ستونزه د موضوع پيدا کول دي، کلوه چوې 
غواړو لیکل وکړو، باید څه ولیکو؟ ډېر وخوت موو زړه 
کېږي، مېز ته کېنو، لیکل وکړو؛ خو هېڅ موضوع یا 
مطلب مو ذهن ته نه راځوي؛ نوو حول الره څوه ده؟ 
دلته هڅه شوې، هغه لس ګټوورې طریقوې توضویح 
يش چې د لیکلوو لپواره پورې ښوه موضووعات پيودا 

 کولی شو.
 ـ لیکلو ته دوام ورکړئ۱

مېز ته کېنئ او هر هغه څه مو چې په ذهون کوې 
راځي ویې لیکئ، هر څه او هره پېښه مو چې خوښه  
وي ویې لیکئ. لیکوايل، یوعونوې نوریون او هومودا 
نرین دی چې هر انسان په ښه او پواخوه لویوکووال 
بدلوي، لکه څرنګه چې هر مهارت نرین توه اړتویوا 
لري، باید لیکوالۍ ته هم نرین ويش، ټول افکار او 
ذهني مسایل باید ولیکو، یواځې لوه هومودې الرې 
کولی شو په دې کار یا مسلک کې مهارت حاصل او 
غوره لیکنې وکړو، الزمه نه ده چې ستواسوې ټوولوې 

لیکنې دې خلک ولويل او هر هغه څه چې لویوکوئ 
خامخا دې مخاطبین یا ځانګړی فرد مطالعه کوړي، 
یواځې لیکل وکړئ او بس؛ لکه یو هرنمون چوې لوه 
کنرست څخه د مخه ساعتونه، ورځې او میاشتوې د 
یو ځل د څو ساعتونو د سندرو ویلوو لوپواره نوریون 
کوي. هامغسې لکه یو کس د منډې د سیالۍ لپاره 
په میدان کې کلونه او میاشتې نرین کوي چې یوو 
ځلې په اصله سیالۍ کې برخه واخويل او د خوپولوو 
مینه والو د هڅونوې پور وړانودې مونوډه ووهوي، یوو 
لیکوال هوم بوایود تول نوریون وکوړي چوې خوپولوو 
لوستونکو ته یو ښه مونت وړانودې کوړي. غووره او د 
ستاینې وړ لیکنې هم له همدغو بې هدفو لویوکونوو 
څخه حاصلېږي، نو د دې لپاره چوې ښوه لویوکووال 
شئ، هڅه وکړئ هر څه مو چې ذهن ته راځي ویې 

 مخ  ۳لیکئ.

 مه.۱۱ز.کال، د اپریل ۲۲۲۲مه او د ۲۳هـ.ق. کال، د شعبان د میاشتې ۱۴۴۱مه، د ۳۱ل.کال د حمل )وري( د میاشتې ۱۳۱۱مه( ګڼه، د ۳۴۳ -۳۴۳پسې ) مه( ګڼه، درېیمه دوره، پرله۲ -۱یکشنبه، )

  شميسهجري  ۱۳۱۳د تاسيس كال 



ژباړه له یوې ژبې نه بلې ژبې ته د مفهوم یوا مفهومونوو 
اړول دي، چې د نړۍ په زیاتو ژبو کې ډېوره اوږده مخینوه 
لري.  په پښتو ژبه کې لومړۍ الس ته راغلې ژباړه، لومړنیو 
هجووري پووېړیو تووه رسووېږي او دا دود د پووښتو ادبیوواتو پووه 
لرغونې، منځنۍ او معارصه دوره کوې پالول شووی دی. د 
لومړیو دوو دورو ژبواړې د وروسوتۍ دورې پوه پرتلوه کوه د 
کمیت له مخې کمې دي؛ خو د کیفیوت لوه اړخوه ډېورې 
لوړې دي، چې تر ډېره د ژباړې ګومان هم نه پرې کوېږي. 
په معوارصه دوره کوې د ژبواړې پون پراخوه شووه، خوو د 
کیفیت خوا ته يې ډېر د خلکو ور پام نه شو؛ خو اوس یووه 
خربه چې رامخې ته کېږي، هغه د ژباړې لپاره د کتابونو یا 
که نور يې هم څرګند ووایو، د څانګې انتخاب دی، چې په 

 کومې برخې کې باید ژباړې ويش. 
په لرغونې او منځونۍ دوره کوې زمووږ ژبواړې تور ډېوره 
دیني او اديب وې، خو پوه معوارصه دوره کوې د علوموو لوه 
پراختیا رسه د ژباړې پن هم پراخه شوې ده او د بېالبېلوو 
څانګو کتابونه پښتو ته را ژباړل شوي. زموږ د زده کوونکوو، 
لیکوالو او د بېالبېلو څانګو څېړونکو لپاره ژبواړونکو د نوړۍ 
له معتربو رسچینو علمي آثار را وژبواړل. پوه دې رسه زمووږ 

کوونکي هغه وخت چې د نوورو ژبوو زده کوړې توه يوې  زده
ورکوي د علم او زده کړې په برخه کې مرصفولی يش او د 
نړۍ معترب تحقيقي آثار په خپلو ژبو کوې لوسوتلی يش او 

 استفاده ترې کولی يش.
اوس یوه مهمه مسئله دا ده چې موږ باید کوم کتابونوه 
را وژباړو؟ په زیاترو غونډو کوې دا پوښوتنې مطورح کوېږي 
چې ځواب يې ساینويس کتابونه وي چې په پښتو کې ورته 
ډېره اړتیا ده او باید را وژباړل يش؛ خوو دا خوربه نوه وررسه 
کېږي چې دا کتابونه دې څوک را وژبواړي؟ ځکوه څوموره 
چې د هغو کتابونو را ژباړل اهمیت لوري؛ همودومره يوې د 

 ژباړن ټاکل هم د ارزښت وړ دي. 
په معوارصه دوره کوې د علوموو پراختیوا او د انوسانانو 
بوختیاوو، انسان اړ کړ چې بایود علووم پوه بېالبېلوو برخوو 
ووېشوي او د دې علوموو پوه ځوانګړې برخوه کوې زده کوړه 
وکووړي، ځکووه چووې یووو کووس پووه دې ټولووو پووسې نووه يش 
رسېدلی. په دې وروستیو پېړو کوې ساینويس پرمختګونوو، 
اخرتاعاتو او کشفیاتو دا چاره نوره هوم سوتونزمنه کوړه. لوه 
بلې خووا د هورې پوهونې خپلوه ټرمینوالوژي وي، چوې د 
اړوندې څانګې برخوال يې په خپلو منځونوو کوې کواروي.  
په خپله څانګه کې د ژباړې ګټه همدا وي، چې ژباړونکوی 
له دې ټرمینالوژۍ رسه بلد وي، نو مفاهیم په سمه توګه را 

 ژباړلی يش. 
پښتو ژبې ته د راژباړل شوو آثارو زیات ژباړن د ادبیاتوو 
د څانګې اړوند دي؛ نو که مووږ ساینوويس کتابونوه پوه یوو 
داسې چا را وژباړو چې د هغوی مسلک نه وي، د ګټې پور 
ځای به مو تاوان کړی وي، ځکه هغه کوس موو د اړونودې 
څانګې د کتابونو له ژباړې نه هم لرې کړ او په نورو څانګوو 
کې ژباړل شوي آثار به يې د څانګوالو لپواره ډېور ګټوور نوه 

 وي. 
د دې لپاره چې موږ په هره څانګه کوې ژبواړن وروزلوی 
شووو، یوووه غوووره الره دا ده، چووې موووږ پووه ښوووونځیو کووې 

کوونکي د لیکوالۍ له لومړنیو ارونو رسه بلد کوړو. هغوه  زده
څوک چې لیکنه کولی يش. د ژباړې هرن يې هوم پیواوړی 
وي او هم کله چې دوی د علومو پوه بېالبېلوو څوانګو کوې 

کړې کوي دوی کوالی يش چې په خپلوه څانګوه کوې  زده
یوه څه ولیکي او څه را وژباړي. نن ورځ په زیاترو ژبوو کوې 
ساینسوي آثار لیکل کوېږي نوه، ژبواړل کوېږي، خوو دغوې 
ژباړې د دې علومو په برخه کې تشه دومره ډکه کوړې وي، 
چې په هغو ژبو کې د ساینيس علوموو د کتوابونو کموښت 

 هیڅ نه ترسرتګو کېږي. 
ژباړن دې تر ډېره خپلې خوښې ته پرېښودل يش چې 
له څه رسه لېوالتیا لري، نو په هغې برخه کوې دې ژبواړې 
وکړي، لکه څنګه چې د یوې تحميل موضوع لیکل سخت 
وي، هغسې چوې الزم وي لیکووال هوسې لیکنوه نوه يش 
کوالی، همداسې د یوې تحمیيل ژبواړې کوار هوم سوخت 
دی. ژباړن چې وررسه لېوالتیا ونه لري زړه يې پرې اوبه ونه 
څښي ژباړه به يې هم هغسې خوند ونه لوري، لکوه څنګوه 

 چې نه ترې کېږي. 
پر یوه څه سرتګې پټول نه دي په کار، اوس پوه پوښتو 
کې  په زیاترو ساینيس او ټولنیزو برخو کې ژبواړې کوېږي؛ 
خو ژباړې کمې او بیا داسې ژباړې چې ژبه يې سمه وي او 
لوستونکي او زده کوونکي ترې خوند اخیستی يش ډېورې 
کمې دي. زموږ یو لیکوال یا ژباړن چې کله له یو چوا رسه 
خربې کوي ژبه يې طبیعي او د تصنوع څرک پوه کوې نوه 
لګېږي خو که لیکل کوي او یا ژباړې کوي بیا ژبوه څوه نوا 
څه ترې الره غلطوي او ډېر ګرامري جوړښتونه په پوام کوې 
نه نیيس. که د یوې غونډې لوه برخووال نوه پوښوتنه ويش 
چې غونډه کې څوک وو؟ و به وايي چوې پالنوی او پالنوی 
وو؛ خو پالنی نه و، یا نه و راغلی؛ که همدغوه جملوه درتوه 
لیکي بیايې نو داسې لیکي ))چې پوالين پوه غونوډه کوې 
شتون نه درلود.(( دلته یوه خوربه چوې بایود پوه پوام کوې 
ونیسو هغه دا ده، چې ژبه له طبيعي حالت نه، ونه باسوو، 
مفاهیم په سمه توګوه؛ لکوه څنګوه چوې د ژبوې د ګرامور 
غوښتنه وي؛ هامغسې وکارېږي. په دې رسه زموږ د ژبواړو 

 ژبنۍ ستونزې تر ډېره حل کېږي.   

 رسمقاله   

 موږ باید کوم آثار را وژباړو؟

۲ 

 د پوهاند ډاکټر مجاور احمد زیار...

او که چېرې پنځونې نه وي، نو څېړنوه بوې معنوا 
کېږي. د ټولو څېړنیزو کارونو پرمختوګ لوه پنځونوو 
رسه اړیکه لري او یو له بل رسه تړيل او پېیيل دي. 
هره ټولنه څېړنې، پنځونې، ژباړې،ځېريل)تحلیيل( 
اثووار او پووه نووورو ژبووو لیکوول شوووو اثووارو تووه اړتیووا 
لري.څېړنې یوو ډول ارزښوت لوري او پنځونوې بول 

 ډول.
ځینې خلک پنځونو ته د څېړنوې پوه پرتلوه ډېور 
ارزښووت ورکوووي او وايووي چووې اول الس تخلیقووي 
بدیعي ادبیات دي. بدیعي ادبیات خپول ارزښوتونه 
لري او د شعر د ډولونوو او د هورني نو  د ډولونوو 
بنسټيز ارزښت یې په هرنیت او شعریت کې دی او 
 د ادب بنسټيز او ټولیز توکي راوړل پکې اړین دي.

څېړنوویز ادبیووات خپوول منځپووانګیز او جولیووز 
جوړښت لري، په یو نوم او بل نوم هرې لیکونې توه 
څېړنیزه لیکنه نه شو ویالی ، لکه څرنګوه چوې هور 
ن  هرني ن  کېدای نوه يش او یوا هور نظوم شوعر 
کېدای نه يش، دغه شان هره لیکنه هم د څېړنوې 
تر نوم الندې نه يش راتالی.که چوېرې یووه علموي 
لیکنه په ټولو علمي او اکاډمیکو الرښوونو برابره وي 
او په سکالو)موضوع( کې د څېړنې حوق ادا شووی 
وي او د یوې ښې څېړنې ټولې الرې چارې پکې په 
خپل ځای راغيل وي؛ نوو د داسوې لیکنوو ارزښوت 

 زښته ډېر دی.
استاد زیار د هغوو پوهوانو څخوه دی چوې د ده 
ټولې څېړنیزې لیکنې د څېړنې د نوم د معنوي اړخ 
په نظر کې نیولوو رسه پوه توول پووره دي او ډېورې 

 پنځونې یې هم همدا شان دي. 
 د پوهاند زیار د څېړنو پیاوړتیايي پړاو

د استاد زیار څېړنې او پنځونې د ځوانۍ په حال 
کې دي. د خوشحال د شعر د ځوانوۍ پوړاو یوې د 
بند د پېر)وخت( شاعري وه، دغه شوان د اسوتاد د 
لیکنو د ځوانۍ وخت اوسمهال دی. انسان ځواين 
او زړښت لري، دغه شان څېړونکی د څېړنیز کار په 
نظر کې نیولو رسه هم پرې ځواين او زړښت راځي. 
د زیار د لیکنو ځواکمنتیا په نظر کې نیولوو رسه د 
ځوانۍ پړاو یې نوی پيل شوی او د اللوه تعوالی لوه 
درباره هیله لرم چې دغه دوره یوې نووره هوم اوږده 

 يش. 
د ارواپوه ویګوتسکي په انود د څېړنوې د لوړتیوا 

(کلونو پورې ښوودل شووی ۰۴و ۰۴)عروج( پړاو د )
دی، خو زما په پوهه پر کورنیو او بهرنیو څېړونکو او 
پوهانو کې داسې کسان شته چې له شپېتو کلونوو 
وروستۍ څېړنې او پنځونې یې له پخوا څخوه ښوې 
دي. د داسوې کوسانو لوه ډلوې پوهانود زیوار هغوه 
څېړونکی او پنځوونکی دی چې د لیکنو لوړتیايوي 

 پړاو یې اوسمهال پیل شوی دی. 

د څېړونکي د ځوانۍ وخت یې د زړښت پېر وي، 
خو په دې رشط چې د څېړنیزو کارونو له پیل څخه 
د وخت په تېرېدو په ځانګړې برخه کې مطالعوه، د 
پوهووو څووېړونکو رسه ناسووته والړه او همدارنګووه د 
څېړنې رسه یې رسو کار وي، یعنې ډېره لوسوتنه او 
د علمي عمور تېرېودل او تجربوه د څېړنوې بنوسټ 
جوړوي، چې خوشبختانه د استاد علمي عمور ډېور 

 تېر شوی دی او شپېته کلنه علمي تجربه لري.
کله چې څېړونکوی پوه لومړنیوو کوارونو پیلووي، 
علمي او څېړنیزې هڅوې بوه یوې ځيونې سوتونزې 
لري، خو د وخت په تېرېودو او د ډېور ریاضوت رسه 
یې په علمي کارونو کې ښه والی راځي. پوه ټولیوز 
ډول د نووړۍ ډېرڅېړونکووي او پووه ځووانګړي ډول د 
پوښتو ژبوې هغووه څېړونکوي چووې خپلوو اکاډمیکووو 
کارونو ته یوې دوام ورکوړی او ژونود یوې څوېړنو توه 
ځانګړی کړی دی، د لومړنیو کوارونو څخوه بوه یوې 

 وروستي کارونه ښه وي.
د ځینو نورو پوهانو په شان د پوهاند زیار څېړنیز 
کارونه هم د پخوا نوه ښوه شووي دي او المول یوې 

 سېستامتیکه مطالعه او علمي څېړنې دي. 
د استاد زیار پخوانیو څېړنو یو رنوګ درلوود؛ خوو 
اوسنۍ څېړنې يې له بلې زاویې تور پلټونې النودې 

ل کوال وييپوهنوه او د ۱۶۰۴نیويل دي. د زیار د 
ل کال ويلغونه او وييپوهنه د څېړنې د الرو ۱۶۳۰

چارو په نظر کې نیولو رسه توپل لري، یعنې علمي 
تجربه، دوامداره علمي کار، د نوورو پوهوانو د آثوارو 
لوستل، درس ورکول او داسې نور مسایل د ده پوه 

 علمي کارونو اغېز کړی دی. 
د اسووتاد پخوانووی او اوسوونی ))وییپوهنووه(( اثوور 
خپل ارزښت لري، خو د څېړنې اصولو او الرو چارو 
پر بنسټ یې وروستي کار کې اکاډمیکه ځواکمنتیا 
ډېره ده. پورته خربه پور دې داللوت کووي چوې پوه 
څېړنو او علمي کارونو کې لوړوالی او بوشپړوالی د 
عمر په تېرېدو، ډېرې مطالعې، د پوهانو رسه علمي 
اړیکووې، د عاپووانو رسه راشووه درشووه، د کتابونووو 
لوستل، څېړنیز انتقادي فکر، د خپل فکور او نظور 
درلودل، د هر چا فکر او خوربه پوه پټوو سورتګو نوه 
منل، د څېړنې ریاضت او داسې نورې خربې د دې 
المل کېږي چې د څېړونکوي پور کوارونو کوې ښوه 

 والی رايش.
څېړنه ارادي عمل دی، څېړونکوی چوې څوموره 
ډېره مطالعوه کووي، پوه هامغوه کېوه یوې پوهنیوز 
کارونه ښه کېږي، د لیکوال پیاوړی عزم او اراده هم 

کله پوه څوېړنو کوې لوه  -وررسه اړیکه لري، خو کله
ځینو داسې مسایلو رسه مخامخېږو چې غیر ارادي 

 کړنې ورته ویالی شو.
 د استاد د پنځونو پياوړتیايي پړاو

پوهاند زیار په لسګونو تخلیقي آثار لیکيل دي.  
د ده د خپلې وینا او زما د پوهې پر بنوسټ د ده د 
اوسوومهال پنځونووې د ځوانووۍ توور مهالووه پخووې او 
پياوړې دي. په ټولنیزو پوهنو کې بدیعي ادبیواتو د 
پیاوړتیا او بشپړتیا پړاوونه لوري چوې پوه بېوال بېلوو 

وختونو کوې پور انوسانانو راځوي، چوې د اسوتاد د 
 پنځونو د پیاوړتیا پړاو هم اوسمهال دی. 

پنځونې ځانګړی استعداد او ذکاوت غواړي او د 
پیاوړتیا وخت یې ناڅرګنود وي. دا هغوه نبووغ دی 
چې د انسان لوه ولولوو، عواطفوو، نګوېرنو انګوېرنو، 
خوښیو او خواشینیو او ټول هغوه اکور بکور چوې د 
انسان دننني او بهرنی جوړښت پرې اغېز ښوندي، 

 اړیکې لري.
د استاد مبارزه د ژوند له نواخوالو رسه روانوه ده، 
خو د ده په خپلوه وینوا چوې جوال وطوني، د ژونود 
تجربوه، دواموداره علموي کوار، د داخويل هور ډول 
تاثیراتو ډېروالی د دې المل شو چوې زما)زیوار( پوه 

 پنځونه کې له پخوا ځواکمنتیا ډېره شوه. 
ټولې پنځیزې کړنې د انسان له تاثراتو او دننني 
کړو وړو رسه اړیکه لري، په انسان ډول ډول حاالت 
راځي او د دغو ښوو او بودو حواالتو د راتوګ وخوت 
ناڅرګند وي، دا هم څرګند نه وي چې پنځوونکوی 
په کوم وخت کوې ښوه لیکنوه کووالی يش، نوو لوه 
همدې امله د څېړنې د پیاوړتیا پړاو ناڅرګنود وي، 
یعنې نه شو ویالی چې د عمور پوه کووم پوړاو کوې 

 پنځوونکی ښه پنځونه کوالی يش. 
کلوه تحوت  -دا)پنځونه( هغه غویر ارادي او کلوه

الشعوري عمل دی، چې پر پنځګر د الهام پوه بڼوه 
راځي او دی کوالی يش چې د دغه وخت نوه ګټوه 
واخيل او ښه شعر او یا ن  ولیکي. غیر ارادي عمل 
د لیکوال په واک کې نه وي او تحت الشعور پوه اړه 
ارواپوهنه داسې وايوي: پوه هور انوسان د ژونود پوه 
مختلفو پړاوونوو کوې ډول ډول حواالت راځي.کلوه 
خوشووحاله او کلووه خفووه وي. کلووه مالووداره او کلووه 
غریووب وي.کلووه پووه درد او کلووه بووې درده وي، پووه 
انسان د دغو مثبتو او منفي حاالتو تاثرات د انسان 
په وجود کې رسوب کوي، یعنې د ژوند د خوښیو او 
خواشینیو شېبې، اروایي کړنې او ټولې هغه اغېزې 
چې د انسان دننني جوړښوت رسه اړیکوه لوري، د 
انسان پوه تحوت الوشعور کوې وي، کوه چوېرې یوو 
پنځګر د غریب او بېېاره انسان په لیودلو رسه یوې 
ولولې وپوارېږي او د ده ذهون توه د لیکلوو سوکالو 
رايش او ویې لیکي؛ نوو اړینوه ده چوې د ژونود پوه 
پړاوونو کې به پر ده غریبي او بېېارګي توېره شووې 
وي او د هامغه وخت حاالت به یوې تحوت الوشعور 
کې پاتې وي او د دغو شېبو په لیدلو رسه پوه غیور 
ارادي ډول هغه پخوانۍ شېبې ذهون توه راځوي او 
پرې اغېزې کوي، نو دی مجبوور يش چوې لیکنوه 

 وکړي، د دغو حاالتو وخت نا څرګند وي.
اسووتاد هغووه پنځګوور دی چووې پنځونووې یووې د 
پیاوړتیا په حال کوې دي او د ده د شوعرونو د ښوه 
وايل دور، لکه د رحامن بابا او یا غني خان په شان 

 مخ۳دي. د ژوند په وروستي پړاو کې

 

 
 سیدنظیم سیدي

 

 غاښ
له لیلې نه د راوتلو پر مهال براچوفوسکي هوم 
پسې رامنډې وهلوې، خوو دی درد داسوې لیونوی 

 کړی و چې هيڅ يې هم نه اورېدل. 
 په اوږه يې الس ورکېښود:

ظاپه! ستونی مې وغورځېد، کووڼ يوې کوه  -
 څنګه؟

خو چې ده مخ ور واړاوه، نو براچوفسکي يې له 
سرتګو پوه شو، الله به خیر کوړي هور څوه بوه ښوه 

 يش، ته ودرې چې زه ټکيس ودروم.
د الس په اشاره يې ټکسوي د رسک غواړې توه 
ودرېده، په منډه يې شواتنی ور پرانیوست او خپلوه 
يې د موټر په هاغې بلې دروازې ور وخووت، دروازه 
يې په بيړه راپورې کړه، چې په ګړز رسه يوې ډرېوور 
ټکووان وخوووړ، مووخ يووې راواړه، خووو چووې د هاشووم 
وضعیت يې ولید، نو سم له واره يې میورت کوښته او 
روان شو، د موټر مخامخ ښيوښه يوې سومه کوړه او 

 سرتګو ته يې ځیر شو چې کوم ځای ورته ښيي؟
ملګري يې پته ورکوړه او لوږه شوېبه وروسوته د 
ناروغ په خولې کې د بې حسۍ سپرۍ پرش وهول 
شوې وه، د دې لپاره چې درد يې هېر يش، ډاکټور 
ورته د خپلې محصلۍ کیسې پیل کړې او څو چې 
هاشم په ځان پوهېده، نو پوه درد يوې سوړې اوبوه 

 توی شوې.
ځان يې پوښتنې ته جوړ کړ، خو په لوښي کې 
يې د غاښ کړنوګ واورېود، ډاکوټر پوه خنودا ورتوه 
 وویل؛ همدا دې غوښتل، کنه ترمیمیدالی هم شو.

 ډاکټر صاحب، له واره مې ماغزه کرار شول. 
په رس کې مې داسې کړنګاری و ته وا څوک په 
کې مېخ راټومبي، ایله مې سورتګې وغړېودې، خوو 

 ډاکټر ال هم په خندا خپل خپګان ښکاره کاوه. 
هاشم ډېره  شېبه پوه څوکوۍ کوې پوروت و او 
چې څنګه به يې رس اوچت کړ، ډاکټر به په موسکا 
ورته وویل، لږ نور ارام هم وکړه چوې ښوه پوه حوال 

 شې.

تر ډېر ځنډ وروسته را پورته شو، ډاکټر څه ویلو 
ته خووله جوړه کړه، خو ده د خربو وخت ور نه کوړ، 

 نور ښه یم، همدومره به بس وي.
ډاکټر ال هوم د ارام ټینګوار کواوه، خوو هاشوم 
کوټبنوود تووه ځووان رسووولی و او د خپلووۍ کورتووۍ 

 لستو ي يې په الس کړي وو.
براچوفسکي له ډاکټره مننه وکوړه او د هاشوم 

 سرتګو ته يې وکتل.
هو ځو، ډاکټر صاحب ډېره مننه، هرو مرو بلوه 
اونۍ د قالب اخیستو لپاره راځم او په دې رسه لوه 

 کتنځي ووت.
هاشوم ال د کیوف ښووار او رويس ډاکوټرانو پووه 
سوچونو کې و چې دوو مټورو ځوانانو يوې اوږې ور 
ټینګې کړې او څو چې په ځان پوهېده خانګل يې 
پر خولې لوه خیرو ډک امبور ور ننویوستی و او پوه 
یوه زور رسه يې خوله ورته له وینو ډکه کوړه، هاشوم 
ډېر زورونه وکړل، خو لوه یووې خووا يوې پوالر پورې 
سرتګې برګې کړې وې او له بلې خوا داسې هوډور 
ځوانان ورته نبه شوي وو چوې ده خووار تورې رپ 

 هم نه شو وهلی.
د ډېرو زورونو له امله په خانګل خولې را ماتې 
وې، خو غاښ داسې کلک شوی و چوې توه وا چوا 

 مېخ کړی دی.
نايي دمه شو، په لستو ي يې خوله پاکه کړه او 
بیا يې له خاورو او شګو ډک امبور پر خوله ور دننه 

 کړ. 
د هاشم ګرېوان او جامې ټولې په وینو ککوړې 
شوې او ال هم د پرخې د چینې په څېر موړې پورې 

 روانې وې. 
نايي چې د کلیوالو ګڼه ګو ه ولیده، نو یو ځل 
بیا يې د اتلولۍ په انداز د امبور خوله د ده غاښونو 
ته ور سمه کړه او پر هډورو ځوانوانو يوې پټکوه هوم 

 وکړه، ولې درنه خوځېږي، ټینګ يې کړئ نامردو.
د کلیوالو خربو نږدې د هاشم زړه درولی و، نه 
ال خو يې زور نه دی کړی، دا وینې خو هيڅ هم نه 
دي، ولې چیناری مو هېر شو څومره وینې يوې پور 
ګرېوانه راغلوې وې، هاغوه غزګوي نوه درې ورځوې 
وینې نه تلې، دی خو نازولی دی، ښاري دی کنه، 
لوه خارجه راغلی، ته ودرې چې دا د خارج هوا يې 

له رسه ووځي، پر کلیوالو يې ځان جګ بالوه، اوس 
به ورته معلوموه يش چوې د زېوړې غووا غووړو کوې 

 څومره زور دی. 
د هاشم ساه نوره بندېدله سرتګې يوې برنودې 
راووتې، مخ يې تک سور شو او د ستوين رګونه يوې 
هم وپړسېدل، بدن يې د ځوانانو په السونو کې بې 
دمه شو، ترڅو چې غورځېده د پوالر يوې ورتوه پوام 

 شو، په لوړ اواز يې پرې غږ وکړ. 
 هاشمه! وه هاشمه!

نېغ شه وه هلکه! مه مې رشموه، دا خلوک بوه 
څه وايي چې له یو غاښه يې دوموره واخوي سوست 

 شول، نېغ شه وه هلکه، څه بال ووهلې. 
هلکه خانګلوه! زر کووه ظاپوه دا څوه کووې، 

 ماشومان دې را پورې وخندول. 
 بس خالص شو کاکا.

دا خو دغوسې خپول رسي او... ځوانوان دي، 
هره بال په غاښونو پورې موښي، نه یوازې يې پواک 
نه کړل، بلکې داسې يوې پوه وریوو پوورې ورټینوګ 

 کړي چې ته وا زنګ وهيل. 
زه خووو هموودا چیغووې وهووم چووې د غاښووونو د 
پاکولو لپاره د انګورو له پا و او شنو غوزانو له پوټکو 
وال که بل ښه شی پیدا کړئ، خو دا رسزوري چوې 
دوه ورځې ښار ته الړ يش، نو بیا داسې خپل رسي 

 يش. 
هلکه خانيه! ډېر مه غږېږه، بيړه کووه د هاغوه 

 لوی تیر د کوکنارو دویم للون ال پاتې دی.
خانګل یو ځل بیا پوه ورغووي توکوا ې ور تووه 
کړې او خپله ښي پښه يې د هاشوم سوینې توه ور 
نبه کړه، دوه اليس يې امبور راکش کړ او لوه دې 
رسه يې داسې کړس وکړ چې د هاشم په نظر نیمه 

 ژامه يې ورماته کړه.
کلیوالو چیغې کړې شور او زوږ جوړ شوو، بوس 
راووت، بختور دې مات نوه شوو، امانوت سوالمت را 
ووت، خو دا کړس، کړس نه و، بلکوې د هاشوم پوه 
مغزو کې سمه د بم چاودنوه وه، ژاموې يوې داسوې 
لېونی درد رشوع کړ چې د کبېه مار پوه څوېر يوې 
ځای پر ځای تاواوه راتاواوه، کله يې چې خولې توه 
الس کووړ، نووو د درېووو غاښووونو ټوټووې يووې الس تووه 

 ورغلې. 
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 د پښتو اديب تاریخ د څلورمې... 

د دې دوره بندۍ مطابق په اديب پدیدو کې د 

معارصیت د نخښو د څرګندېدو اصل ته په پاملرنه په 

افغانستان کې د رساج االخبار افغانیه او په پېښور 

کې د افغان جریدې له خپرېدو رسه هم مهاله د )

م( شاو خوا د پښتو اديب تاریخ درېیمه یا ۱۳۱۴

 معارصه دوره پیل کېږي.

ادبپوهانو د دې نوې اديب دورې د پیل دالیل داسې 

ښوويل دي؛ په افغانستان کې د مستبد شاهي نظام 

په وړاندې د مرشوطیت غورځنګ ظهور، درساج 

االخبار افغانیه له الرې ظلم، بې عدالتي، فساد، 

ګي استعامر، استبداد، د خود  تحت الحامیه

ګۍ پر ضد د سیايس استقالل د حصول لپاره  کامه

کله څرګنده او کله ملفوفه مبارزه، د نړۍ له 

اقتصادي، اجتامعي او سیايس بریاوو او پرمختیاوو د 

خلکو خربول او په افغانستان کې د مدرن ژوند د 

اساساتو د ظهور، ودې او ترقۍ او پرمختګ لپاره 

تبلیغ او همدا راز د تاریخي افغانستان رشقي سیمو 

ته د نویو اديب ژانرونو رسېدل او حتی د مخفي په 

شعري قالبونو په وړاندې یو   شعرونو کې د عنعنوي

 ډول قالب شکني هم لیدل کېږي. 

دغه او ځینې نور نوي او تازه مسايل د فرهنګ د 

موسسې له الرې تبلیغېدل او په ادبياتو کې يې 

انعکاس موند. کوم موارد چې مو لوړ یاد کړل د نویو 

حاالتو او رشایطو مولود وو، پر ادبیاتو او فرهنګ یې 

خپلې ځانګړې اغېزې درلودې، تر دغه مهال د مخه 

چې پښتو کوم ادبیات روزيل او پاليل دي دا وړ 

خصوصیات نه لري نو همدا علت دی چې ادبپوهانو 

دا نوي پرمختیايي تحوالت د یوې اديب دورې د 

ظهور پیالمه وګڼله او د پښتو ادبیاتو تاریخ کې يې د 

 درېیمې یا معارصې اديب دورې اغاز اعالم کړ.

د دې دورې په جریان کې چې ادبیات د مفکورو، 

هرن، شکل او مامون له پلوه کوم تحوالت او 

بدلونونه مني او ادبپوهانو په پړاوونو کې تنظیم کړي 

دي، لکه د همدې معارصې یا درېیمې دورې اديب 

یون د سیايس، اجتامعي، سیايس او فرهنګي 

م پورې ۱۳۳۲تر  ۱۳۱۴تحوالتو رسه په رابطه کې د 

د روښانتیا، ویښتیا او اوښتون پړاوونو کې تنظیم 

 کړي دي.

م کال کې چې پر افغانستان بدې ورځې ۱۳۳۲په 

م پورې يې دوام وموند د رکود او ۲۴۴۲راغلې او تر 

د بدبختیو دې موده کې د هېواد د ننه له نورو 

موسساتو رسه په څنګ کې د فرهنګ موسسه هم 

ډېره زیامننه شوه په دې بدو ورځو کې ادبیاتو د 

همدغو ناوړو رشایطو تر اغېزې الندې د ایجاد زمینې 

درلودې، خو د دغو ناسمو حاالتو سیوری يې پر هر 

 اړخ پروت و. 

م کال د هېواد بدو ورځو خپل ځای نوي  ۲۴۴۲په 

سیايس نظام ته پرېښود، ټول سیايس، اجتامعي، 

اقتصادي او فرهنګي نهادونه د اصالح، سمون او 

پرمختګ په لور پر مخ والړل او د ادب مؤسسه هم له 

 نسبي ښه موقعیته برخورداره شوه.

له دې مخترصه موږ پوهېږو چې په معارصه اديب 

 -دوره کې د اوښتون تر پړاو وروسته زموږ په سیايس

اجتامعي او فرهنګي تاریخ کې د عطف دوې نقطې 

 مخې ته راځي:

کلونه. د دغو کلونو د وقایعو بعدي  ۲۴۴۲او  ۱۳۳۲

چې په همدې زماين مقاطعو کې د ادبیاتو پر   تبعاتو

ایجاد، ودې او یا پر شاتګ کوم اثرات پريښي دي او 

تر اغېزو الندې د دې دوو عطفي نقطو د کلونو 

ادبیاتو خپل موجودیت ثابت کړی دی زما په پوهه د 

یوې بلې اديب دورې د رشوع کېدو رشایط نه يش 

پوره کوالی. بله دا چې موږ اوس په معارصه دوره کې 

واقع یو، د یوې دورې په منځ کې بله دوره تشکل نه 

 يش کوالی.

زما په پوهه د لوړو یادو شویو کلونو په جریان کې د 

ادبیاتو لوړې ژورې د معارصې دورې په دوو نویو 

پړاونو کې تنظیمېدای يش او د روښانتیا، ویښتیا، 

اوښتون پړاوونو غوندې، د معارصې دورې د اديب 

تاریخ د مطالعې دوه نور پړاوونه ګڼل کېدای يش 

 ښايي ادبپوهان ورته نومونه پېشنهاد کړي.

اما لکه چې ما د مخه هم ورته اشاره وکړه په 
اجتامعي علومو کې پر دغسې مواردو کې اجامع 
نشته، کېدای يش څوک دا نوي تحوالت دورې 
وبويل، خو زه خپله د ګډوډیو او د اکاډمیکو معیارونو 

 له وضعې پرته د نوې دوره بندۍ طرفدار نه یم. 
 

 د کره کتنې اغېزې...
یوه ډول را څرګندېږي.  په دې کره کتنه کې د 
کره کتونکي ښکار خپله لیکوال وي او هڅه کوي 

 چې په هره کلمه، کرښه او بیت کې یې پیدا کړي.

 ب: پر اثر د کره کتنې اغېزې

په عميل کوره کتنوه کوې د اثور موجودیوت او 

تخلیق خورا زیات اهمیت لري، د غوره او کره عملی 

کره کتونې ډېور ټینګوار هوم پوه دې دی چوې کوره 

کتونکی باید د خپلې او پنځګر د عقیدې او انود لوه 

ټکر په یوه لري او خوندي چاپېریال کې کوره کتنوه 

وکووړي او د هغووه د پنځووول شوووي اثوور اديب مقووام، 

هوورني ښووېګڼې او ارزښووت او کمووزورې خووواوې یووا 

 خامۍ په ګوته کړي. 

دا کار ځکوه یوو څوه سوتونزمن دی چوې اثور 

لوستونکو ته رسېدلی، له هر چا رسه شته دی، لويل 

یې او لوسوتونکی د کوره کتونکوي د نظور او هوم د 

اديب اثر په اړه په خپله یو څه قااوت کولی يش؛ نو 

کره کتونکی باید د عميل کره کتنې پر ځوای د اثور 

پېېلې او پټې خوواوې را وسوپړي او یواځوې د اثور 

 پېژندنه او مخکتنه نه وي.

د اثر له مخې کېدونکې کره کتنې ته عیني یا  

Objective criticism ېوږي. پوه کره کتنوه ویول ک

دې کره کتنه کې خپله اديب اثر پرته له دې چې له 

لیکوال، لوستونکي او واقعي نړۍ رسه یې اړیکه پام 

کې ونیول يش، ارزول کېږي. خپله اديب اثور توه د 

یوې خپلواکې او پر ځان بسیا ښکارندې پوه سورتګه 

ګوري چې باید په خپل ذات کې د هغوو پوه دروين 

معیووارونو لکووه ایهووام او ابهووام، د موونت انووسجام، د 

بېالبېلووو برخووو د خپوول منځووي اړیکووو، جوړوونکووو 

عنارصو او باالخره د اديب کوامل لوه زاویوې وڅوېړل 

 يش.

عیني کره کتنه په حقیقت کې تر یووې کېوې 

د سنتي یا دودیزو ادبیانو د روش پر وړاندې یو ډول 

غربګون دی چې دوی بوه معمووال لوه مونت یوا اثور 

وړاندې د لیکوال ژوند، اند، افکارو او د هغه د ژونود 

 پر ټولنیز حال او وضعیت باندې کره کتنه کوله.
 ج: پر اديب چاپېریال د کره کتنې اغېزې

د کره کتونکي او د اثر له ځانګړي مخاطب یوا 

عام لوستونکي پرته یو بل عنصوور هوم شوته چوې د 

عميل کره کتنې پر مهال یې لوه یواده وېوستل کوره 

کتونکی تر خپلې اصيل موخې نه يش رسولی، یا په 

بل عبارت کره کتنه ټولنیز او اصوالحي حیثیوت نوه 

يش خپلولووی. پووه بهوورين ادب کووې دې ډول کووره 

کره کتنه  Mimetic criticismکتنې ته محاکايت یا 

 وايي. 

په دې کره کتنه کوې یوو اديب اثور لوه خپلوې 

بېروين نړۍ رسه ارزول کېږي، یعني له واقعي نوړۍ 

رسه د اثر هرني مطابقت موندل کېږي. په دې کوره 

کتنه کې د اثر پور موادي علوت تکیوه کوېږي. کوره 

کتونکی دا څرګندوي چې بشوري ژوند او نړۍ د اثر 

په هينداره کې څومره ځان ښوودلی دی. دلتوه تور 

ډېوره پووورې د حقیقووت لووه لیوودلوري د اديب اثوور د 

رښتینولۍ څرنګوايل ته کېږي چې اديب اثر خپلوې 

رښوتینې موخووې توور کومووه حووده انعکواس کوړي او 

 څومره په کې بریالی دی؟ 

کووه څووه هووم دا موضوووع توور یوووې کېووې لووه 

ټولنیزې کره کتونې رسه تړلوې او کوره کتونکوی پوه 

ټولنه کې د اديب اثر اغېزې ګوري، خو د دې اغوېزو 

تر څنګ پر لیکوال یا پنځګور هوم د ټولونې اغوېزې 

ارزول کېږي، په دې معنا چې پنځګر له ټولنې څوه 

اخیستي او بېرته یې ټولنې توه څوه ورکوړي دي؟ د 

ټولنې په اديب او ټولنیز شعور کې یې څوموره ونوډه 

 اخیستې او ذهنونه یې څومره روزيل دي؟ 

په ټوله کې دلته زموږ هدف اديب چاپېریال او 

روان اديب بهیر دی، ځکه چې کله مثبتوه او موثوره 

کره کتنه کېږي، نو موخه ورڅخه یواځې هامغه اثور 

او لیکوال نه دی، د دغه کره کتنې مونت د ادب پور 

نورو تازه الرویانو د درس او الرښود پوه توګوه خپلوې 

اغېزې پرېږدي او په اديب چاپېریوال کوې د مثبوت 

اوښتون سبب ګرځي، که دا اغېز هم ونه کوړي، نوو 

په خپرندویه ټولنو او بهیرونو کې د جعيل ادب او له 

کره کتنې د توښتېدونکو ادیبوانو د پرمختوګ مخوه 

نیسوي چې دا کار د مسلکي او د ادب د خواخوږي 

 کره کتونکي په وسیله شوی دی.
د: د پنځګر او مخاطب پر اړیکه د کره کتنې 

 اغېزې

د پنځګر او لوستونکي تر منځ اړیکه یواځې د 

متکلم او مخاطوب اړیکوه نوه ده، بلکوې دوی دواړه 

داسې کسان دي چې پوه یووه ټولنوه کوې لوه یووې 

خاورې پیدا شوي، خوو توپویر یواځوې پوه شوعور او 

الشعور کې د هغوی د انساين ونډې او حاکمیت له 

اړخه پیدا کولی شو. پنځګر ته حوساس او سورتګور 

انووسان وايووي، یعووني درک او شووعور یووې توور عووام 

لوستونکي ځیرک او توږل شوی دی. د یوه اديب اثر 

په موثریت کې د پنځګر او لوسوتونکي اړیکوه خوورا 

مهم رول لوري او لوه الرې یوې پنځګور خپول ځوان 

 ارزولی يش.   

پر لوستونکي یا مخاطب د اغېز سوپړنې لپواره 

یووو ډول ځووانګړې کووره کتنووه هووم دود ده چووې 

criticism Pragmatic  ورته وايي. په دې کره کتنوه

کې د اديب اثور مخاطوب یوا لوسوتونکي توه زیوات 

ارزښت ورکول او دا په کوې څوېړل کوېږي چوې اثور 

خپلې اغېزې لوستونکي ته څومره ور لېږدولی دی. 

د دې کره کتنې د مطوالعې پور مهوال ډېور ځلوه د 

 Raeder’sلوسوووتونکي د غربګوووون نظریوووه یوووا )

response theory هووم ډېووره مطوورح کووېږي. د )

لوسووتونکي د غربګووون نظریووه چووې د اديب کووره 

کتونکي له لوري تحلیل او پنځګور توه رسوېږي، پوه 

حقیقت کې د دواړو تر منځ د یوه ذهني او معرفتوي 

 مزي ټينګښت دی.

په دې کره کتنه کوې اديب اثور هغوه اثور دی 

چې پر لوستونکو د ځانګړې اغېزې د عميل کولو په 

موخه لیکل شوی دی، د لوستونکي په هرني لذت، 

ښوونه او روزنه، د ښکال حس بیدارونه او احساسواتو 

پارونه کې د اثر اغېز ګوري، ډېر ځلوه اخالقوي کوره 

کتنه هم له دې کره کتنې رسه په ځینوو برخوو کوې 

رشیکه شوې ده. په کره کتنه کې اثر له دې زاویوې 

هم ارزول کېږي چې اثر د خپلو موخو په تبلیغ کې 

 څومره بریالی دی. 

دا کره کتنه د رومیانو په عصور کې تر اتلسمې 

پېړۍ پورې د کوره کتونې پور چاپېریوال او ادبیاتوو 

حاکمه وه، خو اوس یې ځای بالغي کوره کتونې یوا 

Rhetorical criticism  نیولی دی. په دې کره کتنه

کې پر هغو هرني الرو چارو او کړنالرو ټینګار کېږي 

چې لوستونکی تر اغېز الندې راويل، د هغه پاملرنه 

ځانته را اوړوي او پوه یووه ډول یوې پوه اثور کوې را 

 ښکېلوي.

په دې کره کتنوه کوې د اديب اثور عظموت او 

ارزښت هم د اثر د مخاطب او پر هغوه د اغوېزې لوه 

مخې ارزول کېږي، یعوني مهوم اديب اثور هغوه دی 

چې  په بیا بیا لوستونکی هیجاين کوړي او لوه رسه 

یې ولويل. د رحامن بابوا شوعرونه، د اسوتاد شوپون 

داستاين ن ونه او ځینې نور اثار لوستونکي ځکه په 

خوند او بیا بیا لويل چې د ټولنې له حالت  او خپل 

 مخاطب رسه رښتینې او بې پردې اړیکه لري.
 

 د لیکوالۍ لپاره د موضوع...
 

 ـ د موضوعاتو فهرست جوړ کړئ۲
د موضوع پیدا کولو لپاره بله غوره الره دا ده چوې 
د بېالبېلو موضوعاتو فهرست ولرئ. یوه کتابېه درتوه 
انتخوواب کووړئ چووې توول دررسه وي، همدارنګووه پووه 
موبایل کې مو هم د یاداښت لپاره یو ځانګړی فایول 
جوړ کړئ او هڅه دې ويش، هره ورځ لږ تر لوږه لوس 
موضوعات په دې کتابېه یا فایل کې خوندي کوړئ. 
دا چې کتابېه تل دررسه ولرئ د ورځوې پوه جریوان 
 -کې شاوخوا د ډېرو پېښو او صحنو په لیودو موو ښوه

ښه موضوعات ذهن ته راځي چې د لیکلو وړ وي. نو 
 په کم وخت کې به ډېر موضوعات ولرئ.

 ـ د نورو له وړاندیزونو کار واخلئ۳
بېالبېلې وېبپا ې شته، چې د بېالبېلوو موضووعاتو 
فهرستونه وړاندې کوي، د یوې ساده پلټنې لوه الرې 
کولی شئ چې د ډېرو وړاندیز شوو موضوعاتو لیست 

 ومومئ.
 ـ ټولنیزې رسنۍ۴

موږ هوره ورځ پوه ټولنویزو رسونیو کوې ډېور وخوت 
تېروو، خو یوه ګتوره استفاده یې دا هم ده چې کولی 
شو په ټولنیزو رسنیو کې د موجوده مطوالبو څخوه د 
لیکلو لپاره موضوعات پيدا کړو. هوره ورځ د بېالبېلوو 
موضوووعاتو پووه اړه پووه انووستاګرام، تلګوورام، ټویووټر او 
فېسبوک کې پوه زرهواوو مطالوب او جملوې مطالعوه 
کوو، پوه دغوو کوې هور مطلوب کېودای يش د یووې 

 موضوع لپاره انتخاب کړو.
 ـ ورزش وکړئ۳

د فزیکي فعالیتونو په ډېرېدو رسه ذهني فعالیتونه 
هم زیاتېږي. ډېری لیکووال او بریوايل خلوک وايوي: 
))چې ډېر ښه او ارزښمن موضوعات د پيل تګ یوا د 
ورزش کولو پر مهال ذهن ته ورغيل دي.(( نوو هڅوه 
وکړئ، هره ورځ نیم ساعت پلی تګ وکړئ او د پلوی 
تګ پر وخت مو چې کوم موضوعات ذهن ته راځوي، 

 یاداښت کړئ.
 ـ مطالعه وکړئ۳

د لیکوالوۍ د زده کولووو یووه اغېزمنووه الره د نووورو 
لیکوالو د لیکنو مطالعه ده چې هر څومره کولی شئ 
کتاب، شوعر، مجلوې او ورځپوا ې ولولوئ. د نوورو د 
لیکنو د مطالعې پر وخت عالوه له دې چې  یوو څوه 
ترې زده کړو، د لیکلو لپاره بېالبېل موضوعات هم په 
کې موندلی شو. د پوه زړه پوورې موضووع لپواره لوه 
مطالعې څخه د زده کړیو څیزونو د لنډیز لیکل اړین 

دي، همدارنګووه کولووی شووو چووې پووه مطالعووه شوووو 
 موضوعاتو باندې نقد وکړو.

 ـ فلمونه وګورئ۷
د دې لپاره چې ښه موضوع پيدا کوړئ، د فلمونوو 
کتل یوه بله ګټوره الره ده، د فلمونو په کتلوو بوې لوه 
دې چې تفریح مو کېږي، ډېور ښوه او پوه زړه پوورې 

 موضوعات هم پيدا کولی شئ.
 ـ تاریخي او هرني آثار وګورئ۸

د نورو هرنمندانو د هرني آثارو په کتلو هم د لیکلو 
لپاره نوي موضووعات پيودا کېودای يش، د نقاشویو، 
خطاطيو، د عکاسوۍ آثوارو او نوورو تواریخي ځایونوو 
لیدل او کتول الهوام ورکوونکوي دي او د دې سوبب 

 کېږي چې ښه موضوعات مو ذهن ته رايش.
 ـ موسیقي واورئ۱

د روحي و رواين آرامتیا او له شووره د لورې کېودو 
لپاره موسیقي یوه ښه الر باله يش، پر دې رسبوېره د 
لیکلو لپاره ښه موضوعات هم پيودا کولوی شوئ. نوو 
هڅه وکړئ چې د خپلې خوښې مطابق د موسویقي 

 سبک ځانته وټاکئ او وخت نا وخت ورته غوږ شئ.
 ـ له ملګرو رسه وغږېږئ۱۲

موږ ټول ځینې ډېر نږدې ملګړي لرو، له دوی رسه 
په کېناستو او غږېدو نه یواځې دا چې وخت موو ښوه 
تېرېږي، د دوی له خوربو ښوه موضووعات هوم پيودا 
کېدای يش. په دې لیکنه کوې هڅوه شووې چوې د 
موضوعاتو د پيودا کولوو لپواره مناسوبې طریقوې در 
وپېژنو، البته زه خپلوه د روزانوه لیکلوو لپواره لوه اول 
روش څخه ډېر کار اخلم او زما په اند تور ټولوو غووره 
روش هم دی، خو د نورو روشونو په وسیله هوم ګټوور 
او په زړه پورې لیکنې کېدای يش. د دغو ټولو ترمنځ 
بیا هم )لیکل( تر ټولو مهم دي، نو هڅه وکوړئ چوې 
هره ورځ یو څه ولیکئ، دې ته هم اړتیا نه شوته چوې 

 څوک دې خامخا دا لیکنې ولويل.
)همدارنګه زما په یاد دي، پر یوه موضووع موې لوه 
خپوول اسووتاد رسه بحوو  وکووړ، بلووه ورځ مووې چووې 
فېسبوک پرانیست، د ده مقاله مخې توه راغلوه چوې 
زموږ له بح  څخه یوې بوشپړه مقالوه لیکلوې وه، نوو 
همدا یوه ډېره غوره الر ده چې د خلکوو لوه خوربو او 
بح  څخه ډېر ښوه مطالوب پيودا او لیکول کېودای 

 يش.( )ژباړنه(
 

 د پوهاند ډاکټر مجاور احمد زیار...

د پښتو ژبې پیاوړی شاعر خوشوحال خوان خټوک 
ډېره شواعري کوړې ده او د څوېړونکو پوه وینوا چوې 

( کوې ویلوی ۱۴۰۲لومړنی شعر یې په شول کلونۍ)
دی، له ټولوو پخوانوۍ قلموي نوسخه یوې پوه علوموو 
اکاډمۍ کې شوته، پوه دې نوسخه کوې یووه داسوې 

( کال لیکل شوې، نو له ۱۴۳۳څلوریزه شته چې پر)
دې خربې داسوې انګوېرالی شوو چوې خوشوحال د 

( کال پورې شاعري  کړې ده، ۱۱۴۴مرګ تر ورځې)
( بیتونوه یوې ویويل دي.خوان ۰۴۴۴۴چې شاو خوا)

بابا د شل کلونۍ نوه تور اتوه اویوا کلونۍ پوورې اتوه 
 پنځوس کاله شاعري وکړه. 

د خوشحال د شاعرۍ د لوړتیا)عروج( پړاو د بند د 
( شووواعري ده. فراقناموووه، ۱۴۰۳وووو  ۱۴۰۰وخوووت)

حبسیات او ډېرې بولولې یې پوه بنودکې ویويل او د 
 شاعرۍ د پیاوړتیا مرحله یې ده.

د رحووامن بابووا د شووعرونو د بووشپړتیا دور د ژونوود  
وروستۍ)زړښت( مرحله ده، د دې دور شاعري یې د 
فکر ژوروالی لري، تصوف او عرفان ته داخول شووی، 
دنیا یې د زړه او رس په سرتګو مطالعه کوړه، د خلکوو 
ستونزې یې حس کړې، په دې دور کې ملنوګ شوو، 

 قلندر شو او درویيش یې اختیاره کړه.
غني خان ښه شاعر دی، خو بیا هم د ده په شوعر 
کې د پیاوړتیا پړاو د زړښوت د وخوت شواعري ده. د 
دې دور شاعري عشق او محبت، فلسفې او حقیقوت 
نه ډک شوعرونه دي، دغوه شواعري یوې د هوستیو د 

ذايت پېژندنې په غرض انسان ته ښوونه او د شیانو د  
حقایقو او د هغو د وجود له الملونو څخه بح  کووي 
او د فکر او هستیو له اړیکو څخه غږېږي، چې د هغو 
د پېژندنې له اغوېزې د انوسان الره د لووړې موخوې 

 لپاره څرګندوي. 
د پوهاند زیار څېړنې او پنځونې د پرلپسې پياوړتیا 
او بشپړتیا پړاو کې دي او د الله تعالی له درباره ورته 

 اوږد عمر غواړم چې لیکنې یې ال پایینه ومومي.
 مأخذونه:

. بوواور، خلیوول الوورحمن. د څېړنووې الرښووود، ۱
 م کال. ۲۴۱۲بلوچستان یونورسټي: کوټه، 

. صالحي، محمد نوبي. پوه اديب څېړنوه کوې د ۲
ل  ۱۶۳۶مېتود ارزښت، د ژبو او ادبیاتو مرکز: کابل، 

 کال.
. هاشمي، سیداصغر. د مقالې لیکنې بنسټونه، ۶

 ل کال.۱۶۳۱هاشمي خپرندویه ټولنه: جالل اباد، 
. هاشمي، سیداصغر. د پښتو نظم تاریخ، مومند ۰

 ل کال.۱۶۳۶خپرندویه ټولنه: جالل اباد، 
 

۶ 

 مه.۱۱ز.کال، د اپریل ۲۲۲۲مه او د ۲۳هـ.ق. کال، د شعبان د میاشتې ۱۴۴۱مه، د ۳۱ل.کال د حمل )وري( د میاشتې ۱۳۱۱مه( ګڼه، د ۳۴۳ -۳۴۳پسې ) مه( ګڼه، درېیمه دوره، پرله۲ -۱یکشنبه، )



 

۰ 

 ۲۷۴۴۴۸۷۳۳۳د اړیکو شمېرې: 

      ۲۷۲۴۱۸۳۲۳۳ 
 zerai1316@gmail.comبرېښنالیک: 

پته: د علومو اکاډمي، د ژبو او ادبیاتو 

 مرکز، زنبق څلور الرې، نوی ښار

 افغانستان —کابل

 د افغانستان د علومو اکاډمي

 د ژبو او ادبیاتو مرکز خپرنیز ارګان

  په زېري جریده کې له رسلیکنې

پرته، د نورو لیکنو سپیناوی په 

 خپله د لیکوالو پر غاړه دی.

 د کتونکې ډلې تر نظر الندې

 مسؤل مدیر: څېړنیار احسان الحق

 مهتمم: څېړنیار یارسپاچا

 د يوې ګڼې بیه: پنځه افغانۍ

 

 ل کال د کب میاشتې فرهنګي  پېښليک۱۳۱۸د 
 

 چاپ شو "تفهيم التفاسري"
دا تفسیر مولوي عبدالهادي حامد  "تفهيم التفاسل" 

 ټوکونو کې چاپ شوى دى. ٢١لیکلی چې په 
زرو ٦د حامد په وينا، دغوه تفوسل کوابو 

مخونو ته رسېږي چې نوارش يوې جامعوه 
، خوو موايل لګوښت دی اسالميه حامديه

د حاجي نصل احمد په ناموه يوو تون   يې
 ورکړى دى.

 

پښتو داستاين کتابونه  ۵۲تېرو دوه میاشتو کې 
 چاپ شوي

هو. ش کال جدي او ٢٩٣١په تېرو اتو اوونیو کې )د 
د لنوډو  ٧ناولونوه،  ۱۰دلو مياشتې( پوه پوښتو ژبوه 

د ډراموو مجموعوې، یوو داسوتاين  ١کیسو ټولګوې، 
کلیووووات او یووووو هووووم د 
داسووتاين طرحووو کتوواب د 
ډیورنډ کرښوې دواړو غواړو 

 .ته چاپ شوي دي
 

په لومړیو دوو میاشتو کې چاپ شـوي پـښتو  ۲۲۲۲د 
 ناولونه:

مینه  ( اکرب خان:١نصیر احمد احمدي ) - ټال ( ٢)  
 -( او بیا څوک نوه و)ژبواړه( ٩اکمل داوی ) - او جګړه

( ٥اصووف مووشال ) - لېونووی کابوول (  ٤جبووار فووراز )
( د ٦هوسوووۍ طوووارق ) -کوچووونی شوووهزاده)ژباړه( 

 -بوسپنه ( ٧حواجي محمود رزموي ) - انسانانو ښوکار
وطن مې: د ناکامورا د ژوند  (  ١عبدالهادی حامس )
( فاحوشه٣نوراللوه سوطانزوی ) -ريښتینی داسوتان 

میور  - ګلګوټوه سواحه (  ٢١محمود مرهون ) -)ژباړه( 
عبدالهادي - (ځوان زخمي پاچا٢٢حسن خان اتل )

هغه راهب چوې فوراري  (٢١احمدزی )دویم چاپ( )
جبار فراز )دویوم چواپ( ) -موټر یې خرڅ کړ)ژباړه( 

د سوو   (٢٤بریال وزیروال ) - ( ارمانجن شهید٢٩
شوفیق امویرزی او وږموه وردګ )دویوم  -نړۍ)ژباړه( 

 چاپ(.
 :چاپ شوې لنډې کیسې

 - ( توور ګوالب٢٦ایاز الله ترکزی ) - ( پټ پټونی٢٥) 
فولوز اپرېودی ) - ( د صحرا بادونوه٢٧کلثوم زېب )

( ٢٣پروفیوورس بهوورام زخمووي ) - الړې ( توکلووې٢١
( ابوالهوول چوې ١١نوصیب اللوه سویامب )  -دستار

 - ( ژوند په موسمونو کې١٢حیات ژوند ) - پېښه وکړه
 ایمل پرسلی.

 :چاپ شوې ډرامې
شعیب خان خټوک ) -( بادشاه اېډیسن )ژباړه( ١١) 

 سیال یوسفي - ( شالون او وپه١٩
 دغه راز دغه آثار هم چاپ شوي دي:

ابووراهیم سووپېڅلی  - ( د اوبووو پوور مووخ ګامونووه١٤)
 )داستاين طرحې(

ټولوونکوی:  - ( د استاد شپون داسوتاين کلیوات١٥) 
 لعل پاچا ازمون.

هو. ش ٢٩٣١رسچينه: ایمل پرسلی، يب يب يس، د 
/https://www.bbc.comموووه، ٢٢کوووال د کوووب 
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 "یوه اوونۍ یو کتاب"
هوو. ش  ۱۶۳۶خپرونوه پوه  "یوه اوونۍ یو کتواب" د 

کال په کلید راډیو کې پیل شووې 

چې په اوله کوې پنځلوس ورځنوۍ 
نيم ساعته وه. د دې خپرونې کابو 

خپرونې جوړې او خپرې شوې   ٥١
مې خپرونې وروسته ٥١وې، خو تر 

 وځنډېده.
دا خپرونووه يووو ځوول بیووا د صوودیق اللووه بوودر پووه  

کال د رسطان په میاشت کوې  ۱۶۳۳پروډیورسۍ د 
پیل شوه، خو دا ځل د خپرونې بڼې بدلون موندلوی 
دى. اوس په دې خپرونوه کوې لوموړی پروډیوورس د 
کتاب د لیکوال او د هغه د محتوا په اړه لنډ انتقادي 
نظر ورکوي. بیا له لیکوال رسه د کتواب د لیکلوو پوه 
اړه مرکه په کې خپرېږي او په پای کوې پور کتواب د 
یوه منتقد نظر اخیوستل کوېږي. دا خپرونوه د یووې 

 ۲۳سندرې په ګوډون یوو سواعته ده او تراوسوه يوې 
  .خپرونې ثبت شوې دي

د خپرونې پروډیورس )صدیق الله بدر( یوه اوونوۍ یوو 
پښتو کتاب او یوه اوونوۍ يوو دري کتواب چوې توازه 
چاپ شوی وي، معر  کوي. پښتو برخوه پوه خپلوه 
بدر پرېزنوټ کووي، خوو دري برخوه د نومووړي دوې 
همکارانې )لیال نوراين( او )مقدس هاشمي( پریزنټ 

 .کوي
 

د پښتو مشهورې سندرغاړې مه جبین قزلباش له 
 دې نړۍ سرتګې پټې کړې

 

د پښتو ژبې وتلې سندرغاړه ماه جبني قزلباش د زړه 
 مه مړه شوه.٧تر اوږدې ناروغۍ وروسته د کب په 

د کووووووووووووزې 
پښتونخوا ليکوال 
او د ډيووې راډيوو 
خربيووووال ميووووا 
فاروق فراق وايي، 
پوووووور مېرموووووون 

قزلباش دوه مياشتې مخکې د زړه حمله راغلې او د 
پېښور په )ليډي ريډنګ( روغتون کې بسرته وه چوې 

موه(د ١٦م کوال د فوربوري ١١١١مه )د ٧د کب په 
چهارشنبې ماښام مهال يې سواه ورکوړه. د نومووړې 
جنازه د پنجشنبې پر ورځ د پېوښور پوه کوهواو روډ 

 .سیمه کې تررسه شوه
هغې په تېرو څو لسيزو کوې پوه پوښتو ژبوه سولګونه 

 سندرې وييل او سلګونه زره مينه وال يې درلودل.
مېرمن قزلباش چې اصيل نوم يې ثريوا خوانم و، پوه 

د راپووور پووه اسوواس پووه  "يب يب يس"م  او د ٢٣٥١
م کال کې په پېښور کې زېږیدلې وه، هغه پوه ٢٣٦٥

خټه قزلبواش وه، نيکوه يوې د افغانوستان لوه هراتوه 
کندهار او پالر يې بيوا پېوښور توه راغلوی و، هغوې د 
قباييل سيمې اورکزو ايجنوسۍ د پوښتو فلمونوو لوه 

 ٢٩تکړه هرنمند اميول خوان رسه واده کوړی و. پوه 
کاله يې  ٤٩کلنۍ کې يې پر سندرو ويلو پيل وکړ او 

په پښتو ژبه د موسيقۍ خدمت کړى دى. فوني زده 
کړې یې له سرت موسیقار رفیق شینواري نه تر السوه 
کړې او د خپول خوواږه اواز لوه املوه ورتوه د  بلبول 

 رسحد  لقب هم ورکړل شوی و.
راپورونه وايي، د مېرمن قزلباش مورنۍ ژبوه دري وه، 
خووو د دې ترڅنووګ يووې پووه پووښتو، اردو، پنجووايب، 
رسايکي، سندي، بلوڅي او هندکو ژبو هوم سوندرې 
ويلې وې چې د سندرو شمېر يې شاوخوا يوولس زرو 

 ته رسېږي.
 د هغې يوه له مشهورو سندرو څخه دا وه:

 سپینې سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه
 !ګونکۍ شوې ولې

 !ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه
/https://www.pajhwok.comرسچينووووووووووووه: 
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 د محمد مزمل هوتک د اديب هڅو منانځغونډه
په غزين کوې د دایوروې مطوالعې او کتواب دودولوو 
فرهنګ لوسمه غونوډه کوې د ځووان لیکووال مزمول 

هوتک ادبوې هڅوو 
سوتاینغونډه تووررسه 

 شوه.
دغه غونډه چوې د  

موووه ٢٤کوووب پوووه 
کال کوې پوه رشویدانو  ۱۶۰۰تررسه شوه، هوتک په 

ولسوالۍ کې زېږېود،، لومړنوۍ زده کوړي یوې پوه 
کوال کوې لوه  ۱۶۳۰غزين والیت کوې کوړي او پوه 

رحامن بابا لېسې څخه فوارغ شووی او بیوا یوې دوه 
کالوه سوید جوامل الودین داراپعلمیون کوې پووښتو 

کوال کوې د  ۱۶۳۲ادبیات ولوسوتل او وروسوته پوه 
کابل ښوونې او روزنې پوهنتون څخه د پښتو ادبیاتوو 
برخه کې لیسانس ترالسه کوړ. اوس مهوال د غزنوی 
اطالعاتو او کلتور ریاست کې دنده تررسه کوي. درې 

کتابونه يې ليکويل: زمووږ کلوی، د هنود یونلیوک، د 
 عبدالخالق رشید ژوند او ادبې هلې ځلې.

په دې غونډه کې غزين مېوشتو لیکوالوو او د غوزين 
پوهنتون استادانو د مزمل هوتوک پوه بېالبېلوو اثوارو 

 مقالې ولوستې 
  NikZad KatawaZaiرسچينه: نېکزاد کټوازی، د  

 فېسبوک پا ه.
 

 کلنه شوه ٠١١د ننګرهار ورځپاڼه 
کاله وړانودې د  ٢١١د ننګرهار ورځپا ه له نن څخه 

 لومړي ځل لپاره چاپ شوه.
په لومړيو ورځو کې د 
ننګرهوووار ورځپا وووې 
سيمه ييز او فرهنګي 
مطالب خوپرول، خوو 
وروسته يې ورو ورو د 
لومړي الس ورځپا وو 
په کتوار کوې د نوړۍ 

له ګوو ګووو اقتوصادي او فرهنګوي خپرونوې پيول 
 کړې. 

په اوس وخت کې د مايل امکاناتو د نشتوايل له امله 
تلاژو  ٥١١د ننګرهار ورځپا ه په اونۍ کې يو ځل د 

 .په شمېر چاپېږي
د ننګرهار د اطالعاتو او فرهنوګ رئيوس رحيوم اللوه 
خوږيا ي وايي، کوښو  کووي د موايل امکانواتو پوه 
برابرولو رسه د ننګرهار ورځپوا ې د تولاژ زيوات او د 

 پخوا په شان هره ورځ چاپ يش.
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 تازه چاپ شوي آثار
 

د شلمې پېړۍ په لومړۍ نیاميي کېې د پېښتو ادب د 
څووېړنوال   م(:۱۰۲۹  -۱۰۹۱پرمختیېېايي بهېېیر څېړنېېه  
( ٥٥١سید نظیوم سویدي پوه )

مخونووووو کووووې لیکلووووی او د 
افغانستان د علوموو اکواډمي د 
اطالعاتو او عامه اړیکوو ریاسوت 

هوو. ش کوال  ۱۶۳۳له خوا په 
دا کتوواب د  .چوواپ شوووى دى

پښتو ادب تاریخ پوه برخوه کوې 
نوي او څېړنیز مواد څوېړونکو او 

 .د دې برخې مینه والو ته وړاندې کوي
 

څووېړنوال محموود اصووف   اديب پېېېښليک: -فرهنګېېي
احمدزي لیکلی او د علوموو اکواډمي د اطالعواتو او 

 ۰۶۴عامه اړيکو رياست له خوا پوه 
هو. ش کال پوه ۱۶۳۳مخونو کې د 

وروستۍ مياشت کوې چواپ شووی 
کال له قوس نه د  ٢٩٣١دا د  .دی

کوووال د حووووت تووور پايوووه  ٢٩٣٧
 .فرهنګي او اديب پېښې دي

 

 ل کال د وري میاشتې فرهنګي پېښليک۱۳۱۱د 
 

 څېړنپوه نرصالله سومبن منګل وفات شو
د علومو اکاډمي د بورشي علوموو د برخوې پخوانوی 
مرستیال او د پښتو څېړنو د بین اپليل مرکز متقاعد 
علمووي غووړي څووېړنپوه نوورصالله سووو ن منګوول د 

هو. ش کال د وري ۱۶۳۳ورپېښې ناروغۍ له امله د 
بجوو  ۰مه د پنجشنبې په ورځ د سهار پوه کوابو ۰په 

  .«انا لله و انا الیه راجعون»خپل ځان حق ته وسپاره. 
ارواښاد سو ن منګل لوه کابول پوهنتوون څخوه تور 

فراغت وروسته د دغوه 
پوهنتون د ادبیواتو او 
بشوووووري علومووووو د 
پوهنځي د تواریخ پوه 
څانګه کې د پوهيايل 
په علمي رتبوه بانودې 
د دندې تر اجرا کولوو 
وروسته د پښتو څېړنو 
په بین اپلويل مرکوز 

غړي پوه  کې د علمي
توګه په کار پیول وکوړ 

چې په دې مرکز کې يې د علمي منيش په توګه هم 
 دنده تر رسه کړې ده.

د افغانستان د علومو اکاډمي تر تأسیس وروسته دوه 
وارې يې د دې اکاډمي د بشوري علوموو د برخوې د 

مرسووتیال پووه توګووه دنووده توور رسه کووړې او پووه 
 ش.کال له دندې څخه تقاعد شوی دی.۱۶۳۰

ارواښاد سو ن منګل د علومو اکواډمي یوو پیواوړی 
عامل، څېړونکی، لیکوال او مرتجوم و چوې د تواریخ، 

جغرافيې، اتنوګرا  او په داسې نورو برخو کوې يوې 

ګڼ شمېر آثار تألیف او ژباړيل دي. د ډېرو څېړونکوو 
څېړنیزو پوروژو الرښووونه يوې کوړې، علموي -د علمي

مقالې يې لیکيل، په ډېرو آثارو يې تقریظونه کښيل، 

څېړنیزو سویمنارونو کوې يوې فعالوه او -په ګڼو علمي
 کارنده ونډه اخیستلې ده.

د ارواښاد سو ن د وفوات لوه املوه د افغانوستان د 
اسالمي جمهوريوت د جمهوور رئيوس محمود ارشف 

ارواښواد نورصالله »غني پوه پيغوام کوې راغويل دي: 
سو ن منګل چې په پوهنتون کې یې تدریس کړی 

او ډېر کلونه یوې د افغانوستان د علوموو اکواډمۍ د 

فعال غړي په توګه د هېواد خدمت کړی، د یوه زیوار 

ک  ژباړن په توګه هم د هېواد د فرهنګ او تاریخ د 
بوډاینې لپواره ډېوور څوه کوړي دي. د هغوه مړینوه د 

 .«افغانستان لپاره یوه ضایعه ده
 

 عنوانه کتابونه چاپ شول ۷د رحامين 
د بغالن پوهنتون د اسوتاد او ليکووال پوهنيوار ګول 

عنوانه کتابونوه توازه چواپ شووي  ۰رحامن رحامين 
 دي.

 دغه کتابونه په الندې ډول دي:
د نووړۍ ادب مووامون لــه کړکــۍ هــاخوا:   -۱

مرسووتندوی کتوواب دی چووې د نړیوالووو اديب اثووارو، 
ادیبانو او اديب مسایلو په اړه شاوخوا شل موضوعات 

 مخه کېږي. ۲۰۴په کې را ټول شوي او 

پووه دې اثوور کووې د ژبوواړې د ژبــاړې تیــوري:   -۲
پېژندنه، څانګې او د ژبواړې نووې 
الرې ښودل شوې او زیات نرکوز 
پوور عموويل ژبوواړه شوووی دی. دا 

مخووه  ۲۴۴کتوواب چووې نووږدې 
کوووېږي، د ژبووواړې موووامون د 
تدریسوي موخې لپاره لیکل شوی 

او لیکوال په کوې خپلوې تجربوې 
 بیان کړې دي.

د اديب کره کتنې د د اديب کره کتنې مشال:   -۳
پېژندنې او عميل الرو چارو په اړه 
دا کتاب پوه اتوو بېالبېلوو څپرکوو 
کووې لیکوول شوووی، لووه کورنیووو او 

نړیوالووو مأخووذونو پووه کووې ګټووه 
اخیستل شوې، د هر ژانور د کوره 
کتنې الر او کودونه په کوې بیوان 
شوي، پوه پوای کوې د اديب کوره 
کتنې لنډ اصطالحي قاموس هم 

 لري.

تاب د لیکوالۍ اصـول:   -۴ صول ک لۍ ا د لیکوا
مخونه  ۲۳۴څپرکي او  ۱۰هم تدريسوي اثر دی چې 

لري، له تیورۍ زیات په کوې پور 

عموويل الرو چووارو کووار شوووی، د 

تووورو لووه لیکوالووۍ را نیولووې د 
کلمو، جملو او پراګرافونو او لنډو 
لیکنووو اصووول پووه کووې وړانوودې 
شوي او د لیکوالوۍ پور عادتونوو 

 هم بح  شوی دی.

یسو د غم زامن:   -۳ نډو ک نوو ل د ا د لیکوال د 

کیسې او یووه داسوتاين ژبواړه پوه  ۱۰ټولګه ده چې 

مخونه لري. تر دې وړاندې هم د  ۱۶۴کې راغيل او 

لیکوال درې نورې داستاين ټولګې )وروستی فوصل، 

 بې وطنه، خاورې او بادونه( خپرې شوې دی.

ټولګه ده چې تر غبار الندې چینه:   -۳ دا شعري 

د شاعر وروستۍ شاعري په کې را ټوله شوې، غزلونه 

او ازاد نظمونه پوه کوې دي. تور دې وړانودې هوم د 

 شاعر درې ټولګې خپرې شوې دي.

ناول تر شنه اسامن الندې:   -۷ دا د لیکوال نوی 

دی. د ناول موضوع په ودانیزو رشکتونوو کوې اداري 

فساد، نامسلکي کارونه، د بلخ پوهنتون ودانوۍ کوې 

یوه پاکستاين انجنیر رول، له نا انډول رسه مینوه، د 

چټووک او خووام پرمختووګ زیووان او نووورې ټولنوویزې 

 ناخوالې بیان شوې دي. دا د لیکوال اتم ناول دی.

هېره دې نه وي چې دا ناول ګودر خپرندویوه ټولنوې 

خپور کړی او نور ټول پورته یاد شووي اثوار لوه کابلوه 

 .سمون خپرندویه ټولنې چاپ کړي دي

 د فرهنګي او اديب خربونو پېښلیک
 

 څېړنوال محمد اصف احمدزی
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د زېوري جریودې د کوب میاشوتې  د ادارې یادښت:
ګڼه د لیکوال او ژبپوه پوهاند صدیق الله رښوتین د 

څېړنیز سیمینار لپواره  -زوکړې سلمې کاليزې علمي
ځووانګړې شوووه وه، د لیکنووو د ډېرښووت لووه املووه د 

ل کال د کوب میاشوتې ))فرهنګوي او اديب ۱۶۳۳
پېښلیک(( له چاپ نه پاتې شو، د دې لپاره چوې د 

ل ۱۶۳۳تسلسل کړۍ مو ماتوه کوړې نوه وي نوو د 
کال په لومړۍ ګڼوه کوې پوه ترتیوب لوموړی د کوب 
 میاشتې او بیا د وري د میاشتې پېښلیک خپرېږي. 
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