
 

 
 

زموږ په تېر فرهنګي بهري کې د پښتو ژبې 

د ودې او پرمختګ لپاره هر ليکوال او شاعر 

د خپل توان په کچه کار کړی دی، چې د 

دغو شاعرانو او ليکوالو له ډلې د معارصې 

دورې یو تکړه ليکوال، شاعر او ژورناليست 

 محمد اکرب پامري دی.

ل کال د ۹۸۲۱محمد اکرب پامري په 

ننګرهار واليت د کامې ولسوالۍ د سنګر 

رسای په کيل کې په يوې بې وزلې کورنۍ د 

ښاغيل بهاوالدين کره نړۍ ته سرتګې 

کړې يې د خپل کيل په  وغړولې. ديني زده

جومات کې پیل کړې، په درېيم ټولګي کې 

و، چې د ښه استعداد او وړتیا له کبله کابل 

ته وغوښتل شو او د غازي امان الله خان د 

حکومت له خوا له ځینو نورو افغانانو رسه يو 

ځای د زده کړو لپاره ترکيې هېواد ته ولېږل 

شو، نوموړي په ترکيه کې د حقوقو په څانګه 

کړې وکړې او د لسانس له اخيستلو  کې زده

وروسته هېواد ته راستون شو او د حقوقو په 

پوهنځي کې يې د استاد په توګه دنده پيل 

 کړه.

محمد اکرب پامري رسبېره پر دې چې د 

حقوقو په برخه کې ډېر آثار لیکيل، تر څنګ 

يې اديب آثار هم کښيل دي او هم يې 

شاعري کړې ده، دا يو منلی واقعيت او 

حقيقت دی چې د يوې ټولنې واقعي ليکوال 

او شاعران د هغې ټولنې د دردونو او غوښتنو 

ترجامن وي او د ټولنې دردمن او خواخوږی 

ليکوال او شاعر تل د خپلې ټولنې د دردونو 

د درملنې لپاره ډېر زحمت ګايل او ډېرې 

ستونزې پر ځان مني، ده د 

يوه دردمن او خواخوږي 

ليکوال او شاعر په توګه 

ډېرې ګټورې ليکنې 

خپلو خلکو ته وړاندې 

 (۹کړې دي. )

استاد د هېواد په 

رسمي ژبو پښتو او دري 

رسبېره په ترکي، 

انګلييس او فرانسوي ژبو 

پوهېدو او د يو رسالتمند ليکوال 

او شاعر په توګه په اجتامعي، سيايس او 

حقوقي برخو کې ډېر علمي مستقل آثار 

 لیکيل او خپاره کړي دي؛ لکه

 پښتونستان حق دی -۹

 حقوق اسايس -۸

 معلومات مدين برای همه -۳

 حقوق جزاء -۴

 دولت و نظريات حقوقي -۵

رسبېره پر دغو ځانګړو آثارو د هېواد په 

مطبوعاتو، مجلو او اخبارونو کې يې زياتې 

 ليکلې او ژباړلې مقالې چاپ شوې دي.

استاد د هرني ادبياتو په پنځونه کې هم 

له عايل ذوق او استعداد نه برخمن و، په 

پښتو او دري ژبو يې ډېرې ډرامې ليکلې دي 

چې د هغه وخت په تياتر کې نندارې ته 

وړاندې کېدې؛ لکه مجنون، ديوانه، ګژدم، 

درخت انجري )ژباړه( او داسې نورې د يا دونې 

وړ دي. دغه ډرامې اوس موجودې نه دي، 

ځکه چې د ده زياتره ډرامې په تياتر کې د 

سټېج پر رس په ژوندۍ بڼه نندارې ته 

وړاندې کېدې او په مطبوعاتو کې 

نه دي چاپ شوي، يواځې د ده 

يوه ډرامه د )بندي( په نوم چې 

په منظومه بڼه ليکل شوې 

استاد بېنوا په خپل کتاب 

اوسني ليکوال کې راوړې ده. )

۸) 

يوه انتقادي او انتباهي  ((بندي))

ملريز کال  ۹۳۸۲ډرامه ده، چې په 

کې د کابل راډيو څخه په پښتونستان 

خپرونه کې خپره شوې وه، دا ډرامه په پښتنو 

او بلوڅو باندې د برتانوي استعامر ظلمونه او 

 نادودې څرګندوي.

استاد پامیر د ليکوالۍ او شاعرۍ رسه بې 

شانه مينه درلوده، استاد د ټولنې او خلکو 

شاعر و، د ده شاعري د ژوند، د دردونو او 

انځورنو شاعري وه، د ده د شاعرۍ ټولې 

خواوې ميل رنګ لري؛ شاعري یې دومره 

قوت او جذبات لري چې د لوستونکي زړه ته 

 قوت او توان ورکوي.

د ارواښاد محمد اکرب پامري د خواږه، )) 
روان او د نوي ټولنيز شعر ډېرې رنګينې را 

   مخ۳ځلېدلې او ارزښتمنې هرني ُدردانې، 

 څېړنيزه او اديب پنځلس ورځنۍ جریده -علمي
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  شميسهجري  ۷۳۷۶د تأسيس كال 

 د پښتو ژبې یو هېر لیکوال
 ))محمد اکرب پامیر((

 لیکواله: مېرمن ریاحي

 د مقالې ليکلو الرې چارې

د يوې ښې مقالې د ليکلو لپاره، مهمه ده چې د : غوره څېړنه

مقالې ټوليز جوړښت، د هرې برخې د ليکلو څرنګوالی او د 

برخو له کيل حجم رسه پېژندګلوي پيدا او هغه په ښه ډول 

 وپېژنو.
 

 د يوې علمي مقالې ټوليز جوړښت گام:دويم 

ټولې علمي مجلې معلوم چوکاټ او فارمټ لري يا د ليکلو يو 

معلوم او ځانکړي سبک لري، نو هغه مقالې چې  له همدغه 

فارمټ او چوکاټ رسه برابرې وي، اړوند نرشايت اورګان ته د 

منلو وړ وي. دا د ليکلو يو سبک په ګوته کوي چې ستاسې 

مقاله بايد د کومو برخو لرونکې وي؟ د کلمو شمېر يې بايد 

څومره وي او د مأخذ ليکلو په ډول کې بايد د کوم ډول 

ريفرنس ليکلو پريوي وکړئ؟ حتی هغه جدلونه او انځورونه چې 

په يوه مقاله کې بايد ځای پر ځای يش، د هغې مجلې له 

اصولو رسه سم وليکل يش، کومې مجلې ته  چې تاسې غواړئ 

مقاله وليکئ او په هغې کې چاپ يش. البته ډيری مقالې د يو 

معياري او سټنډرډ جوړښت لرونکي وي، چې وروسته به اشاره 

 ورته وکړو. 

 د يوې علمي مقالې جوړښت

 .ولريـ څرګند رسليک ۹

 ليکل شوي وي. نومونهليکوالو د ليکوال او يا هم د ـ ۸

 لنډيز ولري.ـ ۳

 يش.وړل ي ټکي را ـ کلید۴

( سلنه ۸۲د يوې مقالې  په سلو کې شل)برخه دا  :ـ رسيزه۵

برخه بشپړوي.په دې برخه کې د مقالې ليکلو، د څېړنې په اړه 

مخکې تر رسه شوو  څېړنو، د مقالې د موضوع بيان، فرضيې او 

 هدفونو يوه مفصله توضيح له ځان رسه لري.

( سلنه برخه ۳۲دا برخه د مقالې شاوخوا ) :ـ اصيل منت۶

جوړوي او له دې برخې څخه په ازمايښتي څېړنو کې، د ليکلو 

د ګټې  د طرز او الرې او د مطالعې تګالره،ليکلو موخه، د 

اخيستنې الرې چارې او په ټوله کې د هدفونو، فرضيو او يوې 

 ځانګړې پايلې ته د رسېدلو الرې او بهري څارل کېږي.

سلنه برخه جوړوي او د منت  ۹۵دا برخه د مقالې د  :پايلهـ ۷

دې برخه کې را غونډېږي او په څخه ټولې السته را غلې پايلې 

 لوستونکو ته لنډ نچوړ په الس ورکوي.

سلنه  ۸۵دا برخه د مقالې  ـ بحث او تر السه شوې پايله:۲

برخه جوړوي او په دې برخه کې السته راغلې پايلې تر بحث او 

او له تېرو تر رسه شوو کارونو رسه يې کېږي تحليل الندې نيول 

 يوه پرتليزه مقايسه کېږي.

سلنه برخه په بر کې  ۹۲دا برخه د مقالې  :رسچينېـ ۱

د مقالې جوړښت او له يوې علمي څېړنيزې  البتهنييس. 

کول، د مقالې ليکلو په وخت چمتو مقالې څخه د يوه را پور 

کې د مقالې  ليکلو او څېړلو تګالره په پام کې نيولو رسه توپري 

لري. په همدې خاطر په علومو کې دکارول شوو ډولونو يوه 

ټوليزه ډلبندي په پام کې ونيول شوه چې الندې دوه ډلونه 

 ولري.

 ډولونه )ساحوي څېړنې( الف( کمي څېړن

 (په دې ځای کې د کتابتوين څېړنو په معنا )ډولونه   څېړن   كيفي (  ب

 کمي او کيفي د څېړنې دوه ځانګړي ډولونه دي.

  د ساحوي څېړنې له مخې د يوې مقالې جوړښت

د علومو د بېالبېلو څانګو د څېړنو په برخه کې ټوليز اصول او 

ميتودونو ته په کتلو رسه له څېړنو څخه د يوه راپور چمتو کول 

او ډېری يې په ځانګړي ډول کارول کېږي، چې هغه تر ډېره په 

ميتود( باندې والړ وي. د انساين علومو په بېالبېلو علمي يوه )

په   ((ساحوي څېړنې))برخو کې ځینې ليکل شوې مقالې د 

ترڅ کې ليکل شوي او تر ډېره د انساين علومو په ټولو څانګو 

کې په الندې توګه نسبتاً يو ټاکلی جوړښت لري چې په هغو 

 مخ۳کې رسيزه، منځپانګه، پايله، بحث او مناقشه راځي. 

 څېړنپوه ظاهره هنګامه

 

ټولنپوهان وايي: ))د ټولنیزې الرښوونې تر 
ټولو بنسټیز کار بدلون دی، که چېرته د ټولنـې  

چـې  شو  په یو برخه کې بدلون رايش، نو کولی 
 ( ۹و((.)دا بدلون په هر ځای کې پيل کړ 

د وګــړو تــرمنل تړلــې اړیکــې او غږیـــز 
ډیالګونه ښايي د انساين ټولنې د ښه بدلون 
لپاره حېرانوونکي پایلې ولري. د ادب ښېګڼه 
همدا ده چې د خپل هرني پییل )ترتیب( او 
پوهېدنې په هر پړاو کې د ټولنیز بدلون لپاره  
هيڅکله د زور او ځواک المل کېږي نـه، خـو 
له ټولنیز شعور رسه د ټولو تړلو چارو فکـري، 
علمــي، تهــذیبي او کلتــوري حقیقتونــو د 
خوځښت چـاره تـررسه کـوي او دا پـه ګوتـه 
کــوي چــې د ټولنــیزې تــنې یــا جوړښــت د 
ځواک او د ودې د پرمختیا لپاره بـې موخـې 

تېری له ژونده تېښته ده او دا چـاره د  ساعت
لیکوالو په لیکنه، د تجربو په شننه، د فکـري 
 دلیلونــو پــه خپرونــه او د خیــال پــه تکتیــک
تررسه کـېږي. د لیکـوال پـه ذهـن کـې والړ 
احساسات او فکري شور د ادب په بټۍ کـې 
ــز  ــر مــټ پخــېږي او د ژبــې غږی ــو پ د تجرب
سیسټم یې د خپراوي چاره تررسه کوي. ادب 
د ټولنیز ژوند لپـاره د وګـړو د شـعور رو  د 
پرمختیا طرحـه او نقـشه بـايس او د ژونـد د 
لوړو ژورو په یانه کې سمې الرې ټاکي، نه دا 
چې زور او ځواک په کار واچوي او له انساين 
ژوند رسه تکتیکي لوبه وکړي، ځکه دا د ژوند 

 لپاره ګواښ دی.
ادب د پنځونې، څېړنې او د نظر د شـننې 
په بهیر کـې رامنځتـه کـېږي او وده یـې پـه 
ټولنه کې شونې ده، ځکـه دلتـه د پنځونـې، 

څېړنې او د نظر د شننې چاپېریال برابرېږي. 
رسه د  -چېرته چـې د انـسان لـه لوړتیـا رسه

انساين کلتور بنسټيزې ځانګړنې وپالـل يش 
یــا د ګنټرګــراس پــه وینــا د انــساين حقوقــو 
احـــرتام او ســـاتنه شـــونې وي، برابرښـــت، 
یووالــی، منــښت او لــه یــو بــل رسه د اړیکــو 
سلسله قایمه وي؛ نو د ویونکي او اورېدونکي 
تر منل اړیکه وتړل يش، په کلمو پټ معنویت 
ـــري  ـــوونې او براب ـــسوس يش، د الرښ مح
ډیالوګ رامنل ته يش؛ هلته ادب د ټولـنې د 
وګړو د یووايل او بریالیتوب د چارو واګـې پـه 
خپله اخيل. استاد احمـد شـاه زغـم لیکـي: 
))د برشیت اوسـنۍ مـدين لوړتیـا د هغـو د 
نیک او غوره فکر محصول ده او فکـر د ښـې 
وینا او لیکوالۍ له برکته وده او پرمختـګ تـر 
السه کوي. هغه هېواد او هغه خلک متمـدن 
ګڼل کېږي چې پـه خپلـه ټولنـه او فرهنـګ 

 (. ۸پورې اړوند شیان خوندي کړي.(( )
د نورو له نظرونـو، خیـالونو او تیوریـو رسه 
ټکر هم شته، خو پـه ټولنـه کـې د دې ټکـر 
رامنځته کېدل د یوه نظام د ماتېدو بېلګه نـه 
بلل کـېږي، بلکـې د ال ټینګـښت زېـري لـه 
ځانه رسه راوړی يش، دې چارې پـه سـلګونو 
کالو بېل اروپايي نظامونه نـن رسه یـو ځـای 
کړي دي، خو نه شتون یې د اسیايي ملکونـو 
چاپېریال او نظـام زمـوږ سـرتګو تـه ودروي، 
چې د بې اعتامدې پـه دوړو کـې الـوت یـې 
نظرونه تـړيل او د ټکرونـو لـه املـه یـې ډېـر 
وجودونه بې روحه په ډګر راغورځېږي. ایا لـه 
ادبیاتو ګټه اخیستل کېږي؟ هـو  خـو د دې 
لپاره د پنځونو د صالحیتونو، ارادې او جرأت 
ــه او  ــو پیک ــر ځین ــړۍ پ ــه د ن ــن دی. ک اړی

کرغېړنو رنګونو؛ لکه نـاوړه خیـاالتو، عقایـدو، 
زیايت، د تاریخ او  -ژبني تعصب، کلتوري زور

جغرافیې د بې ځایه ننګ او غريت پـه تاریـخ 
ووېشل يش، نو په کائناتو کې به مو ژوند لنډ 
یا نیمګړی وي او پـه حقیقـت کـې بـه مـو د 

 ماتېدنې چاره تررسه کړې وي. 
ځینې خلک ولې لوړ یادېږي او د نظریاتـو 
تاریخ یې تسلسل پیدا کوي او ځینې ولـې د 
ــوب، نــااهلتوب، د ډار او وېــرې  ــې زړه ت ب
سیمبولونه ګرځول کېږي؟ علت او سبب یـې 

په ټولنه کې د ژوند تېرول دي چې انسان په 
بېالبېلو ځـایونو کېنـوي. شـتمن، ځمکـوال، 
ټیټ رتبه، بې وزلـه، د بـل ډوډۍ تـه ناسـت 
وږي او تر شـنه اسـامن النـدې غرمـو وهـيل 

انساين هډونه په ښارونو او کلیو کې په نظـر 
راځي، ټول د انسانیت په نـوم نومـول شـوي 

چوکــاټ کــې راځــي، خــو دا توپــېر ولــې او 
څنګـه؟ نـابرابري، ظلـم، لـه مظلـوم رسه نــه 
مرسته، د ټولنیز شعور نه لرل یې ځـواب دی 

چې د حل لپاره یـې چـا داسـې غـږ نـه دی 
ـــه کـــړی چـــې دا ډول بادشـــاهۍ او  پورت
ځمکوالۍ دې ورکې يش او د نورو د پرمختیا 
هڅـه دې ويش. پوهــېږئ چــې دا چــاره پــه 

رسمایه او پیـسو نـه کـېږي، وړیـا ده او هغـه 
دومره کوښښ، هڅـه او هلـې ځلـې غـواړي 
چې د انسانانو په فکرونو کار ويش او د هغـو 
شعور دې رابېدار يش او دا زور د ادیـب یـا د 

 لیکوال او شاعر د قلم په کلمو کې شته. 

عاطفه، احساس، فکر او تخیـل هغـه څـه 
دي چې د داسې شعور په راوستلو کې سـرت 
چوپړ تررسه کوي او دا ضامنت ورکـوي چـې 
دا چاره به بریالې وي، هیڅ داسې پرمختللې 

  مخ۳ټولنه به نه وي چې د ادبیاتو له دې 

 څېړندوی حرضت اغا همدرد 

 ادب؛ د ژوند د بدلون وسیله

 درېیمه برخه

 ژباړه

 څېړنیار فضل الرحمن علیزی



 

 سید نظیم سیدي
 

 روشنګري
 

د چایو خیرنه پیاله يې خولې ته ونیوله، شړوپ 
شو بېرته يې کېښوده، یـوه خـوا او بلـه خـوا يـې 
وکتل، الس يـې وغځـاوه، څـه پـه الس ورنغلـل، 
زنګنونه يې ډډ کړل، پښو ته يې غونډوسـکه پرتـه 
وه، پر بوټ يې وموښله، جـال يـې پیـدا کـړه، بـل 

بوټ يې را واخیست هغـه يـې هـم جـال دار کـړ، 
څنګ ته يې کېښودل، بیـا يـې لـه چـایو شـړوپ 
پورته کړ. سیوری يې مخې ته پیدا شو، ال يې رس 
پورته کړی نه و، چا ور تـه لـسګون نیولـی و، پـه 

خندا يې خپلو بوټانو ته اشاره وکړه. په ډېر عـزت 
 يې پښو ته ور وړاندې کړل. 

سړی روان شو، ال دوه ګامه تللی نه و چې چـا 
 ورته په تیزه وویل: وه کاکا کوڼ يې که څنګه؟

سړی مخ ور واړاوه، ځوانه نجلۍ والړه وه، خوله 

 يې خربې ته جوړوله چې نجلۍ په تېزه وویل:
وه بابا، دا یو ساعت وشو درته والړه یـم او تـه  -

پردیو تور رسو پسې ګـورې، نـه ېمـېږې؟  هغـه 
ښځه ستا د لور پر ځای ده او تـا ورکـې سـرتګې 

 ګنډلې دي؟
بوډا حیران شو، نه پوهېده څوک ښـيي او چـا 

 ته وايي؟
نجلۍ ته يې وویل: څـه شـوي لـورې، چـا تـه 

 وايې؟

نجلۍ په ملنډو خولـه کـږه کـړه، ال يـې ځـان 
ناګاره کړی هم دی، چااا ته وااایم، خو همـدا تـا 

 ته وایم که نه؟
 نو ما څه.... -

پرېږده بابا، ال خربې هم کوې، زه وزګـاره نـه  -
یم چې خپل وخت له تا رسه ضایع کړم، هغه زمـا 

 د مور بوټان دې څنګه کړل؟
 کوم بوټان، ځای به دې غلط کړی وي 

ولې به ځای غلطوم، ځای خـو تـا غلـط کـړی 

چې ټوله ورځ پردیو تور رسو ته ګورې، هغه څنګ 
کې دې بوټان یادوم، سهار مې مور درتـه د دوره 

 دوزۍ لپاره راوړي وو. خالص شوي او که نه؟
خو زه خو تا نه پېژنم، څنګه يـې درکـړم، بایـد 

 خپله خاونده يې رايش. 
او بابا، تا هم کیسې ېوع کړې، وخت مې مه 

 ضایع کوه، بوټان راکوه.
 نه يې درکوم، چې...

کاکا زرینه، ور يې کـړه دا يـې لـور ده، زه يـې 

 پېژنم.

 ٭ ٭ ٭ 
دادا  څو ځلې مې درته ویيل چې ډوډۍ ته  -

کښېنې، نو السونه دې پر صابون مینځه، له 

خیرو او مکروبونو ډک دي، ولې هم ځان او هم 
 موږ ناروغان کوې 

زویه خواري مې پرې وکړه، خو د رنګ  -
 توروالی دی، په اسانۍ نه ځي.

ولې نه ځي، خو ته هسې کیسې کوې، له  -

کومې ورځې چې مې مور مړه شوې له هغې 
ورځې تا نه د خیرو ګوډی جوړ شوی. لږ دې 
نظافت ته خیال کوه، تر کومه به داسې يې، اخر 

 موږ هم انسانان یو، ترڅو به ستا خیرې خورو؟
وروره  روانپوهنه وايي کله چې انسان د خپل  -

ژوند ملګرې له السه ورکړي، نو هغه تر ډېره د 
هغې غم نه يش هیروالی، په کار ده چې د ژوند 

 د سمبالښت لپاره د ژوند ملګرې پیدا کړي. 

هو، همدا خربه کمه وه، اوس راته دا جنجال  -
هم پیدا کړه، موږ د ده نه تنګ یو، ته راته بله بال 

 هم پیدا کړه. راشه که تودېږې.
 خو دا خربه زه نه، بلکې روانپوهنه وايي. -

که داسې کیسو پسې وګرځو، نو طب هم  -
وايي، هر هغه څوک چې ځان نيش سمبالولی، 
نظافت ته خیال نه يش کوالی، په حقیقت کې 
هغه د وایرسو زېرمه ده او د هغه له امله نږدې 

 کسان يې ټول زیامننېدالی يش.

مګر روانپوهنه بیا دا خربه نه مني، هغه  -
وايي؛ تاسې هيڅکله ناروغ او تجرید شوي 
انسانان یوازې مه پرېږدئ، ځکه ډېر امکان يې 
شته چې ځان ته زیان ورسوي او دا ټول به د 

 یوازیتوب له امله وي.
وروره  که دا ستا روانپوهنه همداسې وي، نو  -

 د ډېرو انسانانو او کورنیو ژوند به واخلې.
زامنو  دا تاسې څه وايئ، زه ځان ته حیران  -

 یم او تاسې د بلې ښځې خربې کوئ.

دادا  ته لږ غلی شه، نه ګورې موږ علمي بحث 
کوو او ته په کې خپلې بابواللې وايې، دا خو څه 

 موچیتوب نه دی چې ستا نظر په کې واورو.
د بوډا سرتګې له اوښکو ډکې شوې، د چایو 
پیاله ډکه پاتې شوه، نږور يې خاوند ته په 

عاجزۍ وویل، دادا خپه شو، وبال لري ولې 
 وررسه داسې کوئ؟

ته غلې شه، ته ساده بړیته په دې څه  -
پوهېږې، اوس به مې تا او ستا دادا ته هم څه 

ویيل وي. دادا ځان ته کتيل او همداسې نږور 
يې پیدا کړې، ته وګوره له کوره د ګند ډیپو جوړ 
دی، زه نه پوهېږم تاسې به څه وخت په دې 
خربو پوه شئ. له ېمه څوک کور ته رابللی نه 
شم، که هغوی زموږ د کور دا حالت وګوري، تا 

 بې سواده بنګنه او دادا وګوري، نو څه به وايي؟
وایي به د زامنو پوهې ته يې وګوره او د کورنۍ 
دې کنډر حالت ته، عجیبه کورنۍ او عجیبه 

 مخلوق؟ 

 ای هۍ نو دادا 
 ٭ ٭ ٭ 

ټول محصلین ودرېدل، خو سپینږيري تشه 
څوکۍ لټوله، د صنف په اخر کې يې پر تشې 
څوکۍ سرتګې ولګېدې د هغې پر لور روان شو، 

محصلینو پسې شا ته وکتل، ده څوکۍ سمه کړه 
او پرې کښېناست. ال هم ټولو ورته په شک کتل، 

 خو ده په کتاب کې سرتګې ښخې کړې وې. 
محصلینو یو بل ته وکتل، ټول په خپلو ځایونو 

کې کښېناستل، هیچا نه د خربو او نه د پوښتنې 
جرأت کاوه، په دې وخت کې بیا دروازه خالصه 
شوه، یو نکټايي کړی ځوان را ننووت، ځینې له 
خپلو ځایونو پورته او ځینې ال ناست ول، سړي د 
کېناستلو وویل. پاتې محصلین هم یو دم را پورته 

 او بېرته کښېناستل. 
استاد په غوصه ټولو ته وکتل، څه يې ونه ویل، 
بوډا ته يې پام شو، اشاره يې وکړه. بوډا ودرېد، 
 استاد وپوښت؛ ته هم په همدې ټولګي کې یې؟

 هو استاده. -
ښه خربه ده، په تعلیم کې ېم نه شته،  -

 ماهي چې هر وخت له اوبو ونیسې تازه وي. 
استاد پر تختې ولیکل: د ژوند د ښکالګانو او 

 ښایستونو د سپېڅيل پنځګر په نوم.

لږه شېبه وروسته تخته پر تورو ډکه شوې وه، 
استاد د ادبیاتو پر ارزښت غږېده، د هغې بېالبېل 
اړخونه يې جوتول، ژوند ته يې له ښکيل او لطیف 
انداز نه کتل، د الفاظو جادو او د هرن مراندې 

يې را کاږلې، د محصلینو پر عواطفو او د برشي 
 ژوند نزاکتونه يې پر ګلورینو الفاظو ملسول. 

ادبیات يې د خربو هرن، د ژوند د ښکالګانو 
مزل، له شګو څخه د مرغلرو را ایستل، د لطیفو 
انسانانو د بغوري خال او د نارینه وو غبغب 

 معريف کاوه. 
ټولګي کې مرتمنه فضا رامنځته شوې وه، کوم 
کسان چې د کانکور د ړانده غيش پر اساس په 
ادب پوهنځي کې پرېويت ول، پر دغه حافظ 

 غونډارې يې د پېښامنې لیکې بېرته هوارېدې. 
استاد ډېره شېبه وغږېد په پای کې يې دريس 

 کتابونه معريف او له ټولګي ووت. 
محصلین پر بوډا راټول شول، د شوخۍ تار يې 
را کاږه، پوه شول چې سړی د ګپ تومنه لري، نو 

يې بوډا مین بوډا وباله. په خربو کې پوه شول 
چې بوډا ولې دومره درانه کار ته اوږه ورکړې، د 

 هر ډول مرستو سینه يې ورته وډبوله. 
بوډا نه په کار کې غیر حارضي کوله او نه هم 
په ټولګي کې، پر محصلینو رسبېره يې د 

استادانو په زړه کې هم ځای پیدا کړ، تل يې د 
ادب او ټولنې، ادب او فلسفې، ادب او 

د اړیکو پر او روشنګرۍ روانپوهنې او ادب 
مسایلو ژورې خربې کولې او د پوهنځي پر 

خپرونې رسبېره يې د هېواد په ځینو مشهورو 
 اديب خپرونو کې هم مقالې خپرېدلې. 

 ٭ ٭ ٭ 
ډاکټر ټلېفون ته وکتل د کور شمېره وه، بنده 
يې کړه، لږه شېبه وروسته بیا ټلېفون وګړنګېد، 

ډاکټر په غوصه اوکې کړ، څه خربه ده وه ښځې، 
 چې زنګ مې بند کړ، پوه شه چې بوخت یم.

 ما ویل دادا ټینګار وکړ چې.... -
دادا وزګار دی، موږ په څه کې یو او دادا په  -

 څه کې؟ ټلېفون يې بند کړ.
مور او زوی خواشیني کښېناستل، یو دم يې 

 زوی چیغه کړه، یوه ایډیا 
 مور يې وویل: څه، د څه يش لوبیا؟

مورې لوبیا نه ایډیا، کاکا ته مې زنګ وهم،  -

 انجنیر کاکا او ډاکټر کاکا دواړه قانع کوم.
 خو که هغوی هم په غوصه يش؟ -
 ته ورته زنګ ووهه زه وررسه خربې کوم. -
 الو ډاکټر کاکا، زه یم نازولی. -

 نازولی زویه څه خربه ده؟  -
کاکا ما ویل دادا په ټینګه ویيل وو، خیر دی  -

راشه چې هغه غونډې ته الړ شو. دادا ویل د 
ملګري زوی پرې ډېر ګران دی او زموږ د ورتللو 
وعده يې هم وررسه کړې، که الړ نه شو دادا خپه 

 کېږي، وبال لري، خیر دی ډاکټر کاکا.
 خو زوی زه ډېر بوخت یم. -
 خیر دی کاکا، زه درباندې ګران نه یم.  -
 ښه سمه ده، درغلم.  -

کاکا مور ته مې هم ووایم، خیر دی، خیر  -
 دی، خیر دی. 

 سمه ده، ورته ووایه نو. -

مننه زما بیوټي بوټیفول کاکا، کاکا یوه بله  -

 خربه.

 بیا څه شوي؟ -

 خیر پالر مې هم رايض کړه. -

 خو که يې ونه مني؟ -

 خیر کاکا ته يې رايض کوالی شې. -

 زه به خپله هڅه وکړم.  -

 مور ژر کوه، ځان تیار کړه، هغوی راځي. -

 فکر نه کوم. -

 کاکا رارسه وعده وکړه، زه باور لرم راځي. -

ماشوم ډېره شېبه دروازې ته رډې سرتګې 

نیولې وې. مور يې وویل هغوی نه راځي، خو 

 ماشوم ډاډه و.

د دروازې زنګ ووهل شو، ماشوم منډه 

واخیسته، کاکا يې یوازې و، ماشوم یوه خوا او بله 

 خوا وکتل، څوک يې ونه لیدل. 

 پالر مې څه شو؟ -

نازولی يې ښکل کړ، زما ګرانه نازولیه، هغوی  -

هامغسې ځي موږ او تاسې به له دې ځایه الړ 

 شو. 

 خو...

خو مو نه شته، چې ومې ویل راځي، نو بیا 

 راځي.

 ٭ ٭ ٭ 

تاالر له خلکو ډک و، تش ځای نه پیدا کېده، 

ماشوم یودم چیغه کړه، هاغه دی هاغه ځای 

 خايل دی.

درې واړه هامغه خوا الړل، ماشوم له بل مېز نه 

دوې نورې څوکۍ هم را وړاندې کړې، مور يې 

ورته وویل، هغوی نه راځي، خو ماشوم په هغوی 

 پسې منډه اخیستې وه. 

په سټېج خربې روانې وې، چا خپلې خاطرې 

او چا هم د علم د ارزښت په اړه خربې کولې. په 

دې وخت کې ویاند وویل، اوس د محصلینو په 

استازۍ یو داسې چا ته بلنه ورکوم چې زما په 

ګډون ډېرو ټولګیوالو ترې ډېر څه زده کړي، آن 

استادان هم ترې متاثره شوي، دا سړی د ادب، 

فلسفې، ټولنپوهنې، روانپوهنې او... پېژندل 

شوې څېره ده، له عمره پوخ، خو له زړه نه ځوان 

دی، دی به هم زموږ په استازۍ خربې وکړي او 

هم به د روشنګرۍ په اړه خپل نظریات دررسه 

 ېیک کړي.

محصلین ودرېدل، استادانو چکچکې کړې، په 

شور او غوغا کې څوک سټېج ته راغی، لږه شېبه 

 وروسته د ټولو له سرتګو اوښکې څڅېدلې.

سړي خپله اخرينۍ خربه هم وکړه: روشنګري 

دا نه ده چې ظاهر دې پاک، خو باطن دې له 

خیرو ډک وي، خپل دې دښمن، خو پردی دې د 

سرتګور تور وي او...، نو که سړی وغواړي هر 

وخت، په ښکاره او په پټه تعلیم کوالی يش، خو 

د ټولنې حاالتو ته په کتلو زموږ د روشنګرۍ 

 معیارونه هغه د شاعر خربه ده:

 په زړه مهر په خوله قهر زویه ته بویه

 څه ښه وايي چېرته ډب هلته ادب

ماشوم له موره وپوښتل: دا پالر او کاکا ګان 

 ولې ژاړي؟مې 

 مه.۳۳ز.کال، د ډسمرب ۳۳۳۳مه او د ۵االول د میاشتې  هـ.ق. کال، د جامدي۷۴۴۳مه، د ۳۳ل.کال د قوس )لیندۍ( د میاشتې ۷۳۱۱مه( ګڼه، د ۳۶۳ -۳۶۷پسې ) مه( ګڼه، درېیمه دوره، پرله۷۱ -۷۱یکشنبه، )

 | لنډه کیسه |

۸ 

 د مقالې لیکلو...
 صيفي څېړنې له مخې د يوې مقالې جوړښت تو د  

په توصيفي څېړنو کې کارول شوو اصولو او د 

کارېدلو ميتودونو ته په کتلو رسه او د بېالبېلو 

څېړنو په پام کې نيولو رسه يو له بله ساحوي 

توپري لري، خو بيا هم که په دې برخه کې د 

څېړنو بېالبېلو موضوعاتو او بېالبېلو څېړنيزو 

څانګو ته هر څومره پاملرنه وکړو، له لږ ډېر 

بدلون رسه رسه د توصيفي څېړنو د چوکاټ 

 جوړښت په الندې ډول دی.

 ـ رسيزه۹

 )منت( ـ د بحث مطرح کول۸

 ـ اخيستل شوې پايله۳

 د کيفي څېړنو له مخې د يوې مقالې څرنګوالی 
له کيفي څېړنو څخه يوه ساده پېژندنه دا ده: 

))هغه څېړنه چې په هغې کې تر السه شوې 

موندنې د شمېرو ميتود له الرې او يا هم د نورو 

کمي جوړو وسايلو له مخې په الس نه وي را 

اوسنۍ کيفي څېړنې د پايلو وړاندې   ((غلې.

کولو، شننې او معنا کولو ته په کتلو رس د ټولو 

لپاره د منلو وړ ګرځېدلې دي. د مفاهمې له 

هيجاناتو، تجربې، مخې د څېړنو د ژوندۍ 

احساساتو، ټولنيزو خوځښتونو، د ټولنې او 

افرادو ترمنل د را کړې ورکړې، د ټولنيزو پديد د 

منځته را تګ او له منل څخه د تګ الملونو او 

دې ته ورته نورو ټولو موضوعاتو څېړلو ته په کې 

د څېړونکو لپاره زمينه برابروي؛ نو په دې ډول 

څېړنه کې تل پورته ياد شوي موضوعات څېړل 

کېږي او له څېړونکو رسه د يادو څيزونو د 

څېړنې په برخه کې مرسته کوالی يش او په دې 

 اړه يوې پايلې ته رسېږي.

کيفي څېړنه الندې درې هره په ټوليز ډول 

 برخې لري:

ـ  هغه موندنې چې له بېالبېلو رسچينو؛ لکه ۹

 کتنو او اسنادو څخه په الس را ځي.مرکې، 

ـ هغه الرې چارې او ميتودونه چې د موندنو ۸

برخه کې کارول کېږي؛ په د شننې او همغږۍ 

لکه د مفاهيمو څېړنه او د موندنو د حجم 

کمول، د مقولو جوړښت او د  مفاهيمو د شبکې 

 منځته را وړل.

 .کولوړاندې ـ د را پور )ګزار ( ۳

 ادامه...
 

 فرهنګي او اديب...
دغه راز د مخکتنې په مراسمو کې د دغه 

کتاب ژباړونکي جواد نيو  وويل: رسه له دې 

د موالنا هغه تقريرونه دي چې ”  فيه مافيه“چې 

نورو ليکيل دي؛ خو په عني حال کې دا پوخ، 

ټينګ او روان نرث دى او کېداى يش د اومې 

 .پېړۍ د صوفيانه پاريس د نرث بېلګه وګڼل يش

هغه ياداښتونه دي چې په ”  فيه مافيه“

 .کلونو کې د موالنا ویناوې رانغاړي ٠٣شاوخوا 

په دغه کتاب کې موالنا د عرفان او تصوف 

مسايل بيان کړي دي او نورو هغه يادداښت 

کړي دي او په پاى کې له تصحيح او تحقيق 

” فيه مافيه“لنډو فصلونو کې د  ٠٣وروسته په 

 .په نامه د کتاب په بڼه جوړ شوی دی

د څېړونکو د څرګندونو له مخې، دغه کتاب د 

موالنا له مړينې وروسته، د هغه شاګردانو او 

 .نومولی دی” فيه مافيه“مريدانو 



 د پښتو ژبې یو هېر...
د خپل پښتون او افغان ولس غمونو، دردونو، 
ټپونو، خواريو، ورانيو او ويجاړيو ته یې په کې په 

 (۳) ((ی.مينه ځای ورکړی د ډېره ژوره پښتني 
په رښتيا چې پامري د خلکو شاعر و، د ټولنې 

د خپلې ټولنې  شاعر و، ميل شخصيت يې درلوده، 
او ولس خواخوږی، په هېواد، خلکو او آزادۍ مني 
و. تل يې د خپل ولس د حق او حقونو د السته 

 راوړلو لپاره يې خپل غږ اوچت کړی و.
د معارصې دورې دغه اديب، فرهنګي او ميل 
شخصيت د ميل احساس او درک خاوند و، تل 
يې د خپلو خلکو د هوښيارۍ او بيدارۍ په خاطر 
ډېرې سيايس، اديب او فرهنګي لیکنې کړې 
دي. تل يې وطني او ميل شعرونه وييل دي، د 
ده د شعر يوه ځانګړنه دا ده چې دی د ولس او 
خلکو شاعر و، په شعرونو کې يې د ولس الس 
نيولی او د ولس د خپلواکۍ او آزادۍ په باره کې 
شعرونه وييل دي، د ده د شعر غوره او مهم 
ارزښت په دې کې دی چې نوموړی ميل حقونه 
يادوي او د هغو د الس ته راوړو لپاره هلې ځلې 

 کوي او خپل غږ په دې ډول پورته کوي.
 دا دنيا دغه يې حال او دايې روزګار دی

 څوک کاندي غالمي او باداري د ځينو کار دی
 څوک د حق په الره درومي شهيدانو هديرې ته
 څوک ناست وي په کرسۍ کې بادارانو امريې ته

 زما و ستا منځ کې موجود يو لوی توپري دی
 یزه عاشق د آزادۍ يم خو اجنبي د ستاسو پري د 

 

د ده په شعرونو کې لوستونکی او اورېدونکی 
په آسانۍ رسه هغه څه درک کولی يش چې له 
ټولنيز ژوند رسه تړاو لري او هغه څه موندلی 
يش، چې يو په آزادۍ او خپلواکۍ مني قام د 
خپلو روا حقونو د تر السه کولو لپاره څومره 
ظلمونه، نادودې او ناروا زغمي او د دښمن هر 

 ګزار ته له خپلو رسونو څخه سندان جوړوي.
 پايله

محمد اکرب پامیر د معارصې دورې يو تکړه 
ليکوال، شاعر، عامل، حقوقپوه، ژورناليست،  

ميل او فرهنګي په آزادۍ مني شخصيت  سيايس، 
و، استاد پامري د خپل عمر په اوږدو کې ډېر آثار 
ليکيل دي. استاد په فاريس ترکي او فرانسوي 
ژبو پوهېده او په پاريس ژبه يې هم حقوقي آثار 
ليکيل دي. ده په خپلو ليکنو کې حقوقي مسايل 

 ډېر راوړي دي.
پامیر ډېرې ډرامې هم لیکيل دي. د ده ډرامې 
انتقادي بڼه لري، چې د وخت عمده او مهم 

 مسايل په کې ځای شوي دي.
پامري يو آزاد طبعیته او په آزادۍ او خپلواکۍ 
مني شخصيت و، د ده په شعر او ډرامه کې د 
آزادۍ روحيه ډېره ښه روښانه شوې چې په 
لوستونکو او اورېدونکو کې د آزادۍ روحيه را 
 پاروي او ملت د آزادۍ له ګټو او ښېګڼو خربوي.

 ماخذونه
عارف غروال، محمد اکرب پامري د يو تجربه  -۹

کار استاد او وتيل ليکوال په توګه، د پامري ياد، د 
افغانستان د علومو اکاډمي، د ژبو او ادبياتو 

 مخ. ۱۱ملريز کال  ۹۳۲۵مرکز، 
عبدالروف بېنوا، اوسني ليکوال، لومړی  -۸

 .۹۳۶۲ټوک، د مطبوعاتو مستقل رياست، 
عيل محمد منګل، د محمد اکرب پامري په  -۳

استعاره کې د اديب فنونو وړانګې، د پامري ياد، 
 مخ. ۹۹۴ملريز کال،  ۹۳۲۵

 

 ادب؛ د ژوند...
ارزښته دې انکار وکړي. ارسطو ادبیاتو ته هرن 

وایي، ځینې ورته د الفاظو هرن وایي، خو ننني 

ریفورمیستان ورته علم وایي، خو سیمیون دوبوار 

وایي: ))ادبیات هغه هڅې دي چې د انسانانو 

لخوا انسانانو ته تر رسه کیږي او موخه یې دا ده 

چې نړۍ انسان ته وروښودل يش او دغه 

څرګندول خپله عمل دی؛ نو ادبیات یعنې 

 (۳عمل.(( )

ولې ځینې ټولنې ټیټې دي؟ ځواب یې همدا 

دی چې دوی د ادبیاتو له ارزښته انکار کړی دی 

او اهمیت ته یې تسلیم شوې نه دي. د دا ډول 

ټولنو د وګړو ذهنونه په خپلو نظرونو باندې تور او 

ډک شوي دي او دا بحث ورته نامنطقي او بې 

ځایه ښکاري؛ لکه د نورو علومو په څېر ادب ته 

یې هم میالن نه شته او خپل دا اختالف د ژوند 

لپاره ارزښتمندوي، لیکنه او لیکوال یې د خپل 

زور پرمټ په ستوين کې زندۍ کړی وي. ځینې 

دودونه، دستورونه او رسمونه که لري او تررسه 

کوي، نو په ارزښت او معناوو یې نه پوهېږي چې 

له امله یې د استعامل چاره هم ژوند ته ګواښ 

وړو ستونزو چې په خربو  -پیدا کوي؛ لکه په وړو

او فکر حل کېدای يش، خو دوی له دې پړاو نه 

تېر او د ننګ او غیرت په نوم یې حل په ټوپک 

کې ګوري او له یاده بايس چې کومه غوټه چې 

په الس پرانیستل کېږي، خولې ته اړتیا نه شته؛ 

دوی يې وار د واره خولې ته وړي چې وروسته یې 

بیا پرې خپل غاښونه وځي. دوی په رواين، 

ټولنیزو او د کلتور د روایاتو په رښتینولۍ نه دي 

خرب او پرته له پوهې یې ورته غاړه ورکړې ده چې 

له امله یې خپله غاړه هم څريې او دستورونه او 

کلتور یې هم بربنډ کړی دی، ځکه چې د ښکال 

جامې یې ترې اېستيل دي. خپل بې ځایه لوړ 

خیاالت، تصورات او نظرونه یې ایامن ګڼلی دی 

او په دې هوډ رسه راټول شوي دي چې د بل 

هیچا خربې او قلم ته به غوږ نه ږدي، نو دلته به 

څنګه نظرونه چې شمېر یې د ټولنې د نظرونه په 

پرتله په نشت برابر وي، پر نورو نظرونه بریالیتوب 

تر السه کړي؟ دا ټولنیز نظرونه په خپله غېږه کې 

ګودرې ورته الرې د تللو الرې واخيل او د سمې 

وښيي؟ د دې چارې د تررساوي لپاره طریقه څه 

ده؟ د ځواب لپاره د ټولنې پوهان د غور او فکر 

ټکي په ادبیاتو راچوريل او د پورته ستونزو حل 

الره پر ادبیاتو ټاکي. ځکه په دې ډګر کې 

لیکوال کولی يش، یاد پرابلم ته د پای ټکی 

کېږدي، ارزښتونه په ډاګه کړي او د خلکو په 

ژوند کې د خوښۍ ملحې راپیدا کړي، دا داسې 

محکمه ده چې د هر چا آزادي برابروي او د ژوند 

واک ورکوي، دلته عادالنه وېش کېږي او ټولو ته 

د حقوقو د ترالسه کولو حق ورکول کېږي. 

لیکوال راګري ژوند ته په نېغه او سمه الره د تګ 

چاپېریال جوړوالی يش چې د شته ستونزو 

برجونه ونړوي او په ستونزو کې ګريه ټولنه 

خالصون ومومي او د داسې ټولنې د جوړښت 

ستنې ټینګې کړي چې ژوند پکې ارامه او د 

بریالیتوب او پرمختیا په لور خوځښت پيل کړي. 

))ادب یا ادبیات هغه خربې دي چې د عادي 

خربو څخه اوچتې او لوړې وي او خلک دا خربې 

په خپلو منځو کې سايت، یو او بل ته يې لېږدوي 

او له لوستلو او اورېدلو یې بدلون مومي او د غم، 

  (۴ښادۍ او یا خوند احساس ورکوي ...(( )

د ادب له کبله به په پایله کې پر انساين اړیکو 
والړه ټولنه ولرو او نورو ټولنو ته به د انسانیت 
بېلګه وړاندې کړو، د ټولنې وګړي به د داسې 
ښوونځي له فکر او پالن نه آزاد وي، کومې چې د 
ټولنې پرمختیا ته خنډونه اچوي. په انسان کې 
دا تېز بدلون چې انسانیت ګڼل کېږي، ادبیاتو 
راوستی دی، اديب پنځونو، څېړنو او  څېړنیزو 
نظرونو داسې تولنې ته فکري مواد برابر کړي دي 
چې له امله یې د اورېدونکي او لوستونکي په 
ذهن داسې اغېزه کوي چې په اورېدلو، خربې 
کولو او فکر کولو کې د لیکوال نظر ته هم برخه 
ورکوي او د احساس، شعور او فکري بنسټونو 
ارزښت ته یې قایل دي، دلته بیا د اظهار او فکر 
د یووايل زمینه هم برابرېږي او هغه کار چې 
اسانه نه و، ادب یې په بې ستونزې بڼه شونی 

 کوي.
 مأخذونه

. شميس، محمد نارص. ادب برای تبدیلی، اجرا ۹
 ز کال. ۸۲۹۴)سه ماه اديب رساله(،  کراچي: 

. زغم، احمد شاه. معارصه لیکوايل، د افغانستان ۸
 مخ. ۷ل کال، ۹۳۱۴ميل تحریک، فرهنګي څانګه، 

h. قاسمي، شیام. ]ادبیات[، ]۳ t t p : / /
www.civilica.com/Paper-NCNRPL01.] 

. زرین کوب، عبدالحسین. آشنایي با نقد اديب، ۴

 مخ. ۸۵ل کال، ۹۳۷۴سخن خپرندویه ټولنه، 
 

 د پښتو او شغناين ژبو...

البته دغه قاعده هم استثناأت لري او    نوټ: 
نه ده؛ مثالً که و وایو: ښکلی هلک، د دغه مطلقه  

ترکیب د جمعې بڼه په دې ډول ده: ښکيل 

هلکان، په دې ترکیب کې بیا صفت د خپل 
موصوف لپاره د لومړۍ کټګورۍ خالف د عدد له 

 مخې ګردان شو.
ــ هغه ډله صفات چې د مونث جنس له ۸

موصوف رسه د عدد له پلوه بشپړ سمون لري. )
 مخ(، لکه:۸۲۳: ۸

 مفرد ــــــــــــــــــــــــــــ جمع
 سپینه تخته ـــــــــــ سپینې تختې
 رسه څوکۍ ــــــــــــ رسې څوکۍ

په پښتو او شغناين ژبو کې د ستاینوم 
 ډولونه: 

الف ـ د جوړښت له مخې: ستاینوم د جوړښت 
ـ ساده ۹له مخې په دوو ډولونو وېشل کېږي: 

ستاینوم: هغه ستاینوم دی چې له یوه جز څخه 
په پښتو  (ُخب  )xubجوړ شوی وي، شغناين: 
بشاند )خوب،  bašāndکې غټ یا ښه په معنا، 

 ښه( 
ـ مرکب ستاینوم: هغه ستاینوم دی چې له ۸

دوو یا زیاتو اجزاوو څخه جوړ شوی وي، په 
شغناين ژبه کې مرکب ستاینوم ډېر ډولونه لري 

 چې ځینې یې دا دي:
ـ هغه مرکب ستاینوم چې له دوو نومونو څخه ۹

مږ ځېم)میش maẓ zemجوړ شوی وي، لکه:  
 چشم(.

ـ هغه چې له دوو یو شان نومونو څخه جوړ ۸
)رانګ رانګ(، یعنې  rāng rāngشوی وي؛ لکه 

 )رنګ رنګ(.
ـ هغه چې له یوه نوم او یوه صفت څخه جوړ ۳

 بلند قاد )بلند قد(. bilānd qādشوي وي، 
ـ هغه چې له یوه نوم، د اضافت له توري او له ۴

 kāl tar kālیوه بل نوم څخه جوړ شوی وي؛ لکه 
څېم  cem tar cem کال تر کال) رس به رس( یا:

 تر څېم )چشم به چشم(.
 injـ هغه ډله صفات چې د عدد، معدود او ) ۵

 yiاینج( وروستاړي له ترکیب څخه جوړېږي، لکه:

meθ inj .)یي مېثینج )یو ورځنی، یک روزه 
ـ هغه ډله صفات دي چې د ستاینوم له تکرار ۶

تېر تېر )تور تور(  ter terڅخه منل ته راځي؛ لکه 
 مخ( ۹۲۲: ۹)

مګر په پښتو ژبه کې د ستاینوم له تکرار څخه 
قید جوړېږي؛ مثالً صفت + صفت= قید/ 

ṣkwalay  +ṣkwalay   =ṣkwalay   ،ṣkwalay  
 )ښکلی ښکلی(

په پښتو ژبه کې هم  ستاینوم د جوړښت له 
 مخې پر دوو ډولونو وېشل کېږي:

الف( ساده ستاینوم: هغه دي چې یواځې له 
یوه توک څخه جوړ شوی وي؛ لکه اباد، اتل، 

 ارام، بد، ښه او...
ب( تړښتي ستاینوم )ترکیبي ستاینوم(: هغه 
ستاینوم ته ویل کېږي چې د مختاړو او روستاړو 
په مرسته جوړېږي، دا ستاینوم له څو الرو نه 

 جوړېدلی يش؛ لکه 
ــ د مختاړو د یوځای کولو له الرې د ۹ 

ستاینوم جوړول؛ لکه ناڅرګند، ناروغ... په دغو 
د تړښت ستاینوم په جوړښت کې ((  نا))بېلګو کې 

 د مختاړي دنده تررسه کړې ده.
ــ د وروستاړو د یو ځای کولو له الرې د ۸

 ستاینوم جوړول؛ لکه سوربخن، ژيړبخن او...
ځینې توصیفي ترکیبونه د نوم او  نوټ:

صفت له یو ځای کېدو څخه جوړېږي، په پښتو 

ژبه کې توصیفي ترکیبونه د جوړښت له مخې 

دغه ډولونه لري: )صفت+اسم( )نوم+ نوم( )نوم+ 
 صفت( )فعيل صفت+ نوم(؛لکه )تليل وختونه(.

 

 ستاینوم د معنا له مخې

په پښتو او شغناين  ژبو کې ستاینوم د معنا له 

مخې په مقایسوي)پرتلیز(، نسبتي، عددي، 
مبهم او اشاروي ستاینومونو وېشل کېږي چې 
موږ به یې دلته یواځې په پرتلیز ستاینوم بحث 

 وکړو.
پرتلیز ستاینوم: په شغناين ژبه کې صفت د 

ـ عادي ۹مقایسې له مخې څلور درجې لري: 
ـ عايل ۴ـ تفضیيل صفت ۳ـ عايل صفت ۸صفت 

ترین صفت، مګر په پښتو ژبه کې بیا دغه 
ـ ۸ـ عادي ستاینوم، ۹ستاینوم په دوه ډوله دی: 

 پرتلیز ستاینوم.
ـ عادي ستاینوم: په دواړو ژبو کې هغه صفت  ۹

ته ویل کېږي چې موصوف له کوم بل يش رسه 

نه وي پرتله شوی او په عادي ډول په یوه نحوي 
چاپېریال کې د یوه نوم ستاینه وکړي؛ لکه رساج 
ښه هلک دی./ په دغه جمله کې په عادي ډول 

ویی  ((ښه))ستاینه شوې ده چې د ((  رساج))د 
پکې عادي ستاینوم دی. په شغناين ژبه کې غال

 )بزرګ(... 
پرتلیز)مقایسوي( ستاینوم: هغه ستاینوم دی 

چې په پرتلیز ډول د یوه نوم ستاینه کوي، څرنګه 
ژبه کې ستاینوم د لوړتیا درجې نه چې په پښتو 

لري؛ نو دغه کار د اداتو او ځینو قیدونو )ال، تر، 
خورا، زښته ډېر...( په ملتیا تر رسه کېږي؛ لکه 

 احمد تر زملي ډېر هوښیار دی.

ـ تفضیيل صفت: هغه صفت دی چې ۸
موصوف په کې له ډېرو شیانو رسه پرتله کېږي، د 
دغه صفت  د جوړولو لپاره په شغناين ژبه کې د 

di  ًوروستاړی راځي؛ مثالkārim az ali zul-di 

)کریم از عيل ځلدي(، ژباړه: کریم له عيل څخه 
ډېر کوچنی دی. مګر دغه کار په پښتو ژبه کې د 

وییکو او اداتو)له، څخه، نه، ال...( په مرسته 
تررسه کېږي؛ مثالً دا خټکی ال خوږ دی. اوسپنه 

 له ډبرې څخه درنه ده.
په لنډ ډول ویلی شو چې د پښتو او شغناين 
ژبو د تفضیيل ستاینوم فرق دا دی چې: په 

شغناين ژبه کې د تفضیيل صفت عالمه د عادي 
یا اصيل صفت په پای کې راوړل کېږي؛ مګر په 

 پښتو ژبه کې ادات له صفت څخه دمخه راځي.
ـ عايل صفت: په شغناين ژبه کې دغه صفت ۳

( په didi, dardiد دوو وروستاړو )دردي او ددي 
مرسته جوړېږي؛ یعنې کله چې د دغو دوو 
وروستاړو څخه یو یې د عادي ستاینوم په پای 

 salimکې رايش عايل صفت نومېږي؛ مثالً 

lāyiq dardi ṣāgird  )سلیم الیق دردي ښاګرد(

 ژباړه: سلیم الیق ترین همه شاګردان است.

ـ عالیرتین صفت: دغه صفت هم د پښتو ۴
( aki,yakiخالف په شغناين ژبه کې شته او د )

 salimروستاړو په مرسته جوړېږي؛ لکه 

lāyiq_aki ṣāgird  ،)سلیم الیقکي ښاګرد(

: ۹ژباړه: سلیم له ټولو شاګردانو څخه الیق دی.)
 مخ(۴۲۲

په پښتو ژبه کې صفت د لوړتیا درجې نه لري، 

لکه په دري ژبه کې )به، بهرت، بهرتین( له 
همدې کبله په پښتو ژبه کې یو صفت د اداتو په 

 مخ(۸۲۳: ۸ملتیا خپله درجه څرګندوي. )
په پای کې په لنډ ډول ویلی شو چې په پښتو 

او شغناين دواړو ژبو کې صفت له خپل موصوف 
څخه دمخه راځي، دغه راز په شغناين ژبه کې 

ګوري نه لري، نو ځکه په کې  صفت د جنس کټه
د صفت او موصوف مطابقت نه لیدل کېږي، 
یعنې په شغناين ژبه کې صفت د مفرد او جمع، 

نارینه او ښځینه دواړو لپاره یو ډول راځي چې 
الزم مطابقت پکې نه لیدل کېږي، مګر په پښتو 
ژبه کې ستاینوم د نوم، په بڼه پسې ځي، که نوم 
نارینه، ښځینه، مفرد او یا هم جمع  وي، ستاینوم 

هم همغه شان بڼه ځانته اختیاروي چې پورته 
 پرې الزم بحثونه وشول.

په پښتو ژبه کې اصيل)نه ګردانېدونکي( 
قیدونه د اسم او صفت په توګه نه يش راتلی؛ لکه 
پرون، نن، سبا، اخوا، باندې او... خو غیر اصيل

)ګردانېدونکي( قیدونه اکرثه وخت په یوه نحوي 
چاپیریال کې څرګندېدای يش. په دغه ډول 

چاپیریال کې اسم، قید او صفت یو په بل اوړون 
دروند  -ښکلی، دروند -کولی يش؛ لکه ښکلی

او... دغه ډول قیدونه د ستاینوم له تکرار څخه 
 منځته راځي.

 مأخذونه:
حیدري، خیرمحمد. دستور مقایسی زبانهای 
شغنانی ـ روشانی و پښتو، د افغانستان د علومو 

ـ ۹۲۲ل کال، ۹۳۱۶اکاډمي: کابل، 
 مخونه.۴۲۲

خویشکی، محمد صابر. پښتو معارص ګرامر، 
ل. ۹۳۱۵جهان دانش خپرندویه ټولنه: کابل، 

 مخونه.۳۳۸، ۸۲۸کال، 
نیازی، رفیع الله. د اندوـ اروپایي ژبو نسبي 
څېړنه، د افغانستان د علومو اکاډمي، د اطالعاتو 
او عامه اړیکو ریاست: کابل، چهاردهي صنعتي 

 مخ.۳۲۹ل کال، ۹۳۱۲مطبعه، 

۳ 
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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: څېړندوی احسان الحق  
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 د فرهنګي او اديب خربونو پېښلیک 

 هجري شميس ۷۳۷۶سيس كال تأد 

 
 
 
 

 
 
 

»د استاد شپون د آثارو مخکتنه« 

د استاد شپون  مه۱د لیندۍ پر  پوهنتون کې په بلخ 
د کتــابونو مخکتنــه وشــوه. دا کتابونــه پــه علمــي او 
ټولنيزو چارو کې د ولسمـرش د سـرت سـالکار پوهانـد 

 .ډاکټر لعل پاچا ازمون په زیار راټول او چاپ شول
 ،په دې ناسته کې چې استاد ازمون هم ګډون کـاوه 

 هځنډېـدتنـه والـو چـې خو د هوا د خرابوايل له کبلـه
 .کړای ګډون ونه شو

د هېــواد ولــسمرش  
ــي  ــد اېف غن محم
هم هيله درلوده چې 
ــډ  کــې  ــه دې غون پ

خـو د  ،ګډون وکـړي
ځينو نورو اړينو کارونو له کبله يې ونه شوای کړای پـه 

لـه  ټلیفـونخپله وريش؛ نو استاد ازمون يـې پيغـام د 
  .الرې واوراوه

استاد شپون نرث )):  ولسمرش په خپل پيغام کې وويل 
استاد  .ته ډېر کار کړی او يو ښه داستان ليکونکی دی

سعدالدین شپون زموږ یو لـه هغـو لیکوالـو څخـه دی 
چې لیکنې یې د خوند او رنګ په طنازه ژبـه د هېـواد 

ين، نـسلونه پـه مـيل روحیـه روزي، پـه پېژارزښتونه را
خپلو خلکو او هېواد مـو الس پـه الس ګرځـوي، ژونـد 
راښــیي، د ژونــد پــه خــوږو مــو پوهــوي، ټولــنې تــه د 

 .پرمختګ او ژوند فکر ورکوي
د استاد په داستاين اثارو کې هغـه خزانـې نغـښتي 

ارزښت لـري. لـه  يچې د هرې زمانې نسلونو ته معنو
تېر ژوند رسه یې بلدوي، د تېر ژوند په خوږو کـې یـې 
ور ګډوي. کله چې هم د استاد داستاين اثار لولو، نـو 

ځنګلونـه  ،فکر کوو چې د وطن تړې، غرونه، سـیندونه
 .او بېالبېل ارزښتونه لولو او د تخیل په وزرو پرې ګرځو

د استاد نظم او نرث دواړ  شاعرانه ښکال لري. په شعر 
کې یې هم د عظیم قلم له نوکې خواږ  اورېديل دي. 
په اديب بحثونو ، څېړنو او لیکنو کې یې د ادب روح را 

. استاد په ټوله کې د ښکال پېژندنې د یو ید  پېژندلی
 ((.استاد قلم څښنت و

په دې غونډ  کې ډاکټر ازمون هم وينا وکړ  او ويـې  
ويل چې استاد شپون يو پياوړی ليکوال و، يو ځانګړی 
کس و او همدا المـل دی چـې کتابونـه يـې راټـول او 

 .خپاره کړل
 

د فولکلوري او اساطريي جوزجان پوهنتون کې 
 شولیکچر وړاندې  ارزښتونو په اړه

په علمي او ټولنيزو چارو کې د ولسمرش سرت سالکار 
د جوزجـان واليـت پـه پوهاند ډاکټر لعل پاچـا ازمـون 

 د فولکلوري او اساطريي ارزښتونو په اړ پوهنتون کې 
 .لیکچر وړاندې کړ مه۹۲د لیندۍ پر 

د جوزجان پوهنتون د کنفرانسونو په تـاالر کـې دې 
ناســتې تــه د یــاد پوهنتــون ګــال شــمېر محــصالن او 

وو او استاد ازمون دوی ټولو ته د  شوي استادان راټول
فولکلوري ارزښتونو د راټولولو الرې چـارې وښـودې او 

ضمناً یې دوی ته دنـده 
وسپارله چې هـر څـوک 
دې په خپله ژبـه پـښتو، 

ــي ، ازبکــي،دري  ترکمن
ـــیمو  او ... ـــو س د خپل

توګـه  لیکلېفولکلوري ادبیات او کلتوري ارزښتونه په 
 .خوندي او تر نورو ورسوي

 

 لومړۍ ناسته جوړه شوه ((سولې ادبیاتو))د 
د سولې د ادبیاتو د لړۍ لومړۍ ناسته د سـولې پـه 

 مـه۹۸د لینـدۍ پـر  خوا چارو کې د دولـت وزارت لـه
کـې د دغـه وزارت چـارواکو او یـو په جوړ  شوه، چې 

  شمېر شاعرانو او ادیبانو ګډون کړی و.
زمون په پـښتو ادبیاتـو اپاچا  لعل ناسته کېدغې  په

کې، قنرب عيل تابش په معارصو فاريس ادبیاتو کـې او 
ــه  ــوهکن پ ــامل ک ــد ع محم
اوزبکـــي شـــعرونو کـــې د 
سولې پر مقام خپلې ارزونې 

 ېیکې کړې.
ژونـدیو ژبـو  ود هېواد د دغو درېو ،دغو ویناوالو وویل

 ي،نوې نـه د اځېنه یو ځالوېپه ادبیاتو کې د سولې 
بلکې اړتیا نشته په ادبیاتو کې د سـولې د موضـوعاتو 

خپلـه سـوله ده او کـه پـه په لټه کې وو؛ ځکه ادبیات 

لیکوال د جګړې پر موضوعاتو هم غږیږي، موخـه یـې 
 ي.سوله و

پــه عامــه پوهــاوي کــې د تفریحــي ادبیــاتو رول د 
الله منيل د بحث موضوع وه. ده پـه دې برخـه  نجیب

 ،کې د رسنیو پر رول ځانګړی ټینګار وکړ او ویـې ویـل
متأسفانه رسنۍ تر ډېره د جګـړې او تـاوتریخوايل پـر 
خربونو چوريل؛ په داسې حال کې چې اړتیـا ده دوی 
باید خپـل پروګرامونـه د ټولـنې د اړتیـاوو پـر اسـاس 

  .تنظیم کړي او خپل روزنیز رول هم ادا کړي
د سولې د ادبیاتو په لومـړۍ ناسـته کـې د خالـدې 
تحسین، مجیـب مهـرداد، فـروزان کریمـي، صـدیقې 
افضيل، سید جیالين جالن، شایان فریور، سید بهادر 

 څـوواصفي او سید ظاهر موسوي په ګـډون د هېـواد 
 .شاعرانو خپل شعرونه واورول

 https://tinyurl.com/y5m8t9xfرسچينه: 
 

 ادبیات، فولکلور او مشاعره
د شامل خلکو عنعنوي اصالحي جرګه په ټولنیزو او 
علمي چارو کې د ولسمرش سالکار پوهاند دوکتور لعل 

 يـو شـمېر اسـتادانوپاچا ازمون او د پـښتو ادبیـاتو د 
 .کوربه و

زي  عبدالـستار اســحق  دغـه پریینـه غونـډ  چـې د
 مـه۹۸د لیندۍ په  غونډو په تاالر کې  فکري بنسټ د

د بلخ والیت مقام اداري او مايل مرستیال  ،تررسه شوه
استاد پوهنوال غالم فاروق خپلواک پـه ګـډون قومـي 
مرشانو، د بلخ پوهنتون د ادبیاتو پوهنځـي اسـتادانو، 

بېالبېلـــو فرهنګـــي 
ــــي  ــــو او قوم ټولن
شـــوراګانو اســـتازو 

 .ګډون درلود
د غونډې لومړۍ برخه د ادبیـاتو پـه اړه آزاد بحـث، 
دویمه برخه کې پوهانـد دوکتـور لعـل پاچـا ازمـون د 
فولکلــور او د فولکلــور پــه ارزښــت خــربې وکــړې، پــه 
درېیمه برخه کې مشاعره وشوه او په څلورمه برخه کې 

محمـد  رئیسد شامل خلکو عنعنوي اصالحي جرګې 
خـوا راغلـو مېلمنـو تـه د افغـان له زي  حسین اسحق

کلتور په دود د اعزاز چپنې ور پـه اوږ  کـړل شـوې او 
پـښتو  د همدارنګه د راه سعادت خـصو  پوهنتـون

خـوا د پـښتو له څانګې استاد محمد ظاهر ستانکزي 
خوا تدویـن له ژبې یو نایابه دېوان چې د حسین خان 

ډاکټر لعل پاچا  ،شوی او اوس په کتابتونونو کې نشته
 . ډالی کړ یې ازمون ته
 https://www.facebook.com/socialandacademicرسچينه: 

 

 سبت په منا   ې کالیز   مې ۰۳۳ د    پټې خزانې د  
 څېړنیز سیمینار   -د پروفیسور سیال کاکړ په اړه علمي 

 پــه مناســب د مــې کــالیزې۳۲۲د پــټې خزانــې د 
ــر  ــدهار  مــه د ســې۹۲لینــدۍ پ ــه ورځ کن شــنبې پ

د مخکښ څېړونکي او لیکوال  فولکلورد  کېپوهنتون 
پروفیسور ويل محمد خان سیال کاکړ پـه اړ  عمـيل ـ 

 .شوڅېړنیز سیمینار تررسه 
د والیت مقـام  کېپه پيل 

مــايل او اداري مرســتیال 
فیصل شېرزي د پروفیـسور 
 سیال کاکړ په اړ  د جمهور

 چـې پـه کـېاېف غني پیغام ولوسـت   رئیس محمد
لـه هغـو  سـیمېارواښاد سـیال کـاکړ د :  و شويویل 

د خپـل وخـت پـه  چې لیکواالنو او څېړونکو څخه دی
ډېرو لږو امکاناتو یې ډېر علمي او اديب کارونـه تـررسه 

ســیال کــاکړ د پــښتني فولکلــور، ادب او  .کــړي دي
کلونه څېړين کړې دي او  -ژورنالېزم په برخه کي کلونه

ځـانګړی  کـېله همدې امله په افغاين علمـي حلقـو 
یـې کلـه  نې بهخدمتونه او السته راوړ چېځای لري، 

 .يشهم له پامه ونه غورځول 
لینـو، اسـتادانو، مـس وروسته د پوهنتون یـو شـمېر 

څېړونکو، لیکواالنو او فرهنګیانو د سیال کاکړ پر ژوند، 
 خپلـې لیکلـېفن، نرث، اديب او فرهنګي هڅو او اثارو 

 .ستېمقالې ولو
 

 کندهار کې فرهنګي ماښام او نندارتون جوړ شو 
په کندهار کې د فرهنګي اونۍ منانځلو په مناسـبت 

 .تررسه شو مه۹۲د لیندۍ پر  فرهنګي ماښام پروګرام
د فرهنګي اونۍ منانځلو په مناسبت بېال بېل مهم او 
اړين فرهنګي او اديب پروګرامونه تررسه شول. له یـادو 

پروګرامونو څخه یو هم فرهنګي 
د کندهار محـيل  چېماښام و 

ــندر ــندرغاړو س ــېس ــه ک  ې پ
يــې وویلــې او یثيــيل پــارچې 

 .وړاندې کړې
هم د نورو پروګرامونو په څېـر  کېپه فرهنګي ماښام 

د اطالعــات او فرهنــګ وزارت څخــه راغــيل پــالوي، 
ځوانانو او لسګونو د کندهار اوسـېدونکو ګـډون کـړی 

 .وو
د چهارشنبې په همدارنګه 

د  مــه(۹۱)د لینــدۍ  ورځ
ــــاتو او  ــــدهار د اطالع کن

ـــګ ریاســـت  ـــېفرهن د  ک
ــز او  فرهنګــي اونــۍ د منــانځلو پــه مناســبت انځوری

پـر مهـال یـې د  چې، شوصنعتي نندارتون پرانیستل 
اطالعــاتو او فرهنــګ وزارت مرســتیال پوهانــد رســول 
باوري، د جمهور رئیـس سـالکار زریـن انځـور، اسـتاد 

ادیبـانو او فرهنګپالـو  شـمېرحبیب الله رفیع او زیات 
 .شخصیتونو حضور درلود

په فرهنګي چارو کي د جمهور رئیس سـالکار زريـن 
د  ڼۍد نارنج تاريخي ما کېانځور بيا کندهار زاړ  ښار 

سپړنو يادونه وکړ  او په خربه يې د شاه حسني هوتـک 
 کېد دربار نښې نښانۍ د نارنج ماڼۍ وروستيو سپړنو 

ې او د هغه وخت فرهنګي مرياثونه په الس شوموندل 
د شاه حسني هوتک  چې ورغيل او دا ورته ثابته شوې

 ه.دوره يوه فرهنګي دوره و
  

 رهنورد زریاب ومړ
رهنورد زریاب محمد اعظم نامتو لیکوال  د دري ژبې

هــ.   کـال د ۹۳۱۱د  د ورپېښې ناروغۍ لـه کبلـه
مـه( د ۹۹م کال د ډسمرب ۸۲۸۲مه )د ۸۹لیندۍ پر 

 .کلنۍ په عمر ومړ ۷۷د  جمعې ورځې په سهار
نوموړي له سلو ډېـرې لنـډې 
کیسې او څو رومانونه لیکيل او 
هم یې د تصویر په نوم د کیسو 

ژبې ته ژبـاړل  ويسیوه ټولګه ر
 .شوې ده

 

 پښتو قاموس مخکتنه وشوه –د پشه يي
پـښتو   –په اطالعاتو او فرهنګ وزارت کې د پشه يي 

 . مـــه وشـــوه۸۶قـــاموس مخکتنـــه د لینـــدۍ پـــر 
دغه قاموس نورمحمد غمجن یيل ليکلـی او د پـشه 

زره اصـيل لغتونـه لـه پـښتو ٠٣يي ژبې څـه د پاسـه 
 .انډولونو رسه راغيل دي

د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو د چـارو معـني 
عبداملنان شيواي ېق په دې غونډه کې وويـل چـې 
په افغانـستان کـې د فرهنـګ تنـوع د ژبـو د بډاينـې 

د . سبب کېږي چې پشه يي ژبه هم په کې شـامله ده
پښتو د قاموس چـاپول د پـشه يـي ژبـې د   –پشه يي 

 غوړېدو او بډاينې سبب کېږي.
نوموړي د سيمه ییزو ژبـو پـر 
ودې ټينګار وکـړ او ويـې ويـل 
ــګ  ــاتو او فرهن ــې د اطالع چ

 وزارت د دغو ژبو ودې او بډاينې ته ژمن دى.
پــښتو قـاموس د اطالعـاتو او فرهنــګ   –د پـشه يـي

وزارت د بيهقي د کتاب خپرولو رياست په يـو ټـوک او 
 . پاڼو کې چاپ کړى دى ٠٩٠څه د پاسه 

 https://bakhtarnews.com.af/psرسچينه: 
 

په پښتو د موالنا بلخي د آثارو ژباړونکي 
 وستايل شول

په کابل کـې د افغانـستان د سـرتاتيژيکو مطالعاتـو 
پـه نـوم د «  وصال جاودانه»مه د ۸۷مرکز د لیندۍ پر 

موالنا عرس کليزه ومنانځله. د دې پروګرام په بهري کې 
هغو پوهانو او مرتجمينو ته چې د موالنا جالل  الديـن 

بلخي آثارو په پښتو ژباړه کې يې برخـه 
اخیستې وه، ځينو هغو، لکه مري احمـد 
ياد، ډاکـټر محـب زغـم، محمـد اصـف 

ـــه  ـــات... ت احمـــدزي، محمـــد ذاکـــر ذکـــي، کاين
 ستاينلیکونه ورکړل شول.

 

 پښتو ترجمې مخکتنه وشوه  ((فيه مافيه ))د موالنا د  
” فيـه مافيـه“د موالنا جالل الدين محمـد بلخـي د 

کتاب د پښتو دوهمې ژباړې چې په دغو وروستیو کې 
مه يې  په اطالعاتو ۸۷له چاپه راوتلې ده، د لیندۍ پر 

 .او فرهنګ وزارت کې مخکتنه وشوه
ــــه“ ــــه مافي ” في

کتــاب د هېــواد يــو 
ځوان ژباړن محمـد 
جـــواد نيـــو  پـــه 
درېوو کلونو کې پـه 

پښتو ژبه ژباړىل دى چې د موالنا له تلین رسه جوخت 
 .یې مخکتنه وشوه

په دغو مراسمو کـې يـو شـمېر ليکوالـو، شـاعرانو او 
کتاب په بـاب ”  فيه مافيه“فرهنګيانو د موالنا د 

 مخ۳ .خربې وکړې

  
 
 
 

 

 
پښتو د اندوـ اروپایي ژبکورنۍ د اریک ژبښاخ د 
)آریاين( څانګې د معارصې دورې شامل ختیځه ژبه 
ده. شغناين ژبه هم د اندو ـ اروپایي ژبکورنۍ د 
اریک ژبښاخ د )آریاين( څانګې د معارصې دورې په 
شامل ختیځو ژبو کې یوه پامیري ژبه ده چې د 
خاروغ ښار، د شغنان په شاوخوا سیمو، د 
تاجیکستان د شاه درې په اوږدو او د افغانستان د 
پنج رود په لوېدیځو غاړو کې ویل کېږي. دغه ژبه 
تاجیکستان ته څېرمه خوا کې درې ګړدودونه لري:  

ـ د برواز ۳ـ د شهدرې ګړدود ۸ـ د بجو ګړدود ۹
ګړدود. د بجو لهجه په ځینو څېړنو کې ځانګړې 
پامیري ژبه ګڼل شوې، خو کومه ځانګړې پامیري 

: ۳ژبه نه ده؛ بلکې د شغناين ژبې یو ګړدود دی.)
 مخ(۳۲۹

د ژبو مقایسوي پرتلنه هغه مهال شونې ده چې 
بری وي. په هر حال، د  څېړونکی په دواړو ژبو الس

دې موضوع د څېړنې پر وخت مې د شغناين ژبې له 
تکړه څېړونکي رسه مشورې او بحثونه لرل او د هغه 
په مرسته مې دا لیکنه بشپړه کړه. په دې مقاله کې 

تلیزه  د پښتو او شغناين ژبې د ستاینوم لنډه پر
څېړنه شوې او په کې څرګنده شوې چې د پښتو په 
پرتله په شغناين ژبه کې تر ډېره بریده د صفت او 

 موصوف مطابقت نه لیدل کېږي
ستاينوم هغه کلمه ده چې د يوه نوم حالت، 
څرنګوالی، کيفيت او اندازه بیانوي. ستاينوم خپل 
دريل په يوه توصيفي چاپېريال کې روښانه کوي، که 
چېرې توصيفي چاپېريال رامنځته نه يش، نو صفت 
هم نه يش رامنځته کېدلی. که چېرې ووايو )تور 
قلم(، نو )تور( ستاینوم دی او )قلم( نوم چې د 
موصوف په بڼه ظاهر شوی دی، خو که چېرې ځانته 
د )تور( کلمې ته صفت ووايو، نو تېروتنه به مو کړې 
وي، ځکه چې دا مورفيم په ځانګړي ډول نوم دی او 
د انسان په ذهن کې يو رواين تصوير لري، له پورته 
الزمو او اړینو څرګندونو وروسته اصيل موضوع ته 

 راګرځو.  
الف: په پښتو او شغناين ژبو کې د صفت او 

 موصوف مطابقت:
ــ په پښتو او شغناين دواړو ژبو کې صفت له ۹  

خپل موصوف څخه دمخه راځي؛ مثالً په شغناين 
او په پښتو ژبه کې) لوړه  biland diraxtژبه کې  

ونه( چې په دواړو ژبو کې صفت له خپل موصوف 
 څخه دمخه راغلی دی. 

ــ په شغناين ژبه کې صفت جنيس کتګوري نه ۸
لري، نو ځکه په کې د صفت او موصوف مطابقت نه 

بشاند کتاب )ښه  bašānd kitóbلیدل کېږي؛ مثالً 
بشاند کتابېن )ښه  bašānd kitóbenکتاب(، 

صفت د مفرد  bašāndکتابونه(، په پورته بېلګه کې 
او جمعې لپاره یو شان کارول شوی دی، یعنې په 
شغناين ژبه کې صفت د مفرد او جمع دواړو لپاره یو 

 ډول راځي چې الزم مطابقت نه لري.
مګر په پښتو ژبه کې ستاینوم د نوم، په بڼه پسې 
ځي، که نوم نارینه، ښځینه، مفرد او یا هم جمع  

 وي، ستاینوم هامغه شان بڼه ځانته اختیاروي؛ لکه 
 غرونه شنه  غرــــــــ شین

 شنه دره ــــــــ شنې درې
 ښکلی هلک ـــــــ ښکيل هلکان

په ټولیز ډول په پښتو ژبه کې صفت له خپل 
موصوف رسه د جنس، عدد او حالت له مخې لږ او 
ډېر ګردانېږي چې یاد ګردان په مجموع کې په دوو 

 کټګوریو کې ډلبندي کوالی شوو:
ــ هغه ډله صفات چې د خپل موصوف )مذکر ۹

 جنس( رسه د عدد له پلوه بشپړ سمون نه لري؛ لکه 
 مفرد ـــــــــــــــــ جمع

 تور قلم ــــــــــــ تور قلمونه
 مخ ۳ بدرنک هلک ــــ بدرنګ هلکان

۴ 

 څېړنیار يارسپاچا 

د پښتو او شغناين ژبو 
 د ستاینوم پرتلنه

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fy5m8t9xf%3Ffbclid%3DIwAR1mwXTzv-G6PZVc-TO5D1NGoNQ081bbx8Aug7WyeUOIPotVpcBahrFz3yY&h=AT27H88qlhDSIE1dhqhFh9qv3eaXRv5AjoUfCLyNueIM1_ieG2SGm7GvPD_RnmsT8nrWb5BywsXAHymEFn7s6nPyAfAsK5ocsdnQOjUNpv-IhBjFuJwa
https://www.facebook.com/socialandacademic

