
د مقالې دا برخه يوه ساده او توصيفي  بيرخيه ده  
چې له ازموينې يا ازمايښتونو څخه د تير سسيه ويوو 
پايلو بيان ته ځانګړې ووې وي. د دې برخې تير ويوليو 
مهم هدف  د مقالې موندنې دي يا په مقياليه  يې تير 
سسه ووې پايله بيانېږي. په دې برخه  ې معميوس  پير 

 دوو مسايلو باندې خربې  ېږي:
لومړی دا چې تاسو باید په مقالې  ې د ازمايښتونو  

يو ووليز تصوير وړاندې  ړئ  البته پيرتيه ليه تيييرا ي 
خربو؛ يعنې له داسې خربو څخه بايد ډډه ويش چيې 
هغه د مقالې په رسيزه او يا هم نو و برخو  ې ويوې 

 ي   تيرا ي خربې بايد پيې  ا نه وړل يش.
دویم دا چې سسته  اوړنې وړاندې  ړئ؛ خپله پايليه 
بايد د تېرې ووې زمانې په جملو  يې وړانيدې  يړئ  
يعنې په دې برخه  ې بايد تر ډېيره ليه تيېيرې زميانيې 
څخه  ا  واخيستل يش. البته دا  ا  تر ډېره اسانه او 
ساده نه دی  سسته  اوړنې څه ډول بايد وړاندې يش؟  
پايلې بايد د ازمايښتونو له يادښت رسه د ميقياليې د 

 پايلې په برخې  ې په سم او دقیق ډول وړاندې يش.
تر وولو مهم دا چې د مقالې د يوې مهمې برخيې ييا 
يوې بېلګې يادونه دې دلته په تيرا ي ډول  اوړل يش. 
دا خربه چې تاسو د يوې مقالې يوه مهمه برخه پيرتيه 
له  وم توپريه سل ځلې تيرا   ړئ   ېدای يش چې د 
يوې څانګې د څانګوال)متخصص( لپا ه په زړه پيو ې 
او جالبه وي  مګر ځينې پوهان او لوستوني  تر ډېره د 
موضوعاتو لنډيز ته لومړيتوب و  يوي؛ ييعينيې دوی 
غواړې چې په ډېر لنډيز رسه په سسته  ا غيليې پياييليه 

 باندې ځان خرب  ړي او يوازې هغه برخه يې ولويل.
اړينه نه ده چې په مقالې  ې  ا غلې وول معلوميا  
دې د پايلې په برخه  ې وړاندې يش. دا بيرخيه بياييد 
يوازې او يوازې په رسليک پو ې اړوند موضوع په ځيان 
 ې  ا ونغاړي. د  اپو  د پايلې د بيان پيه تيرک  يې د 
ازماينې لپا ه چې  ومه فرضيه وړانيدې ويوې ده  د 
هغې د تاييد او يا هم  د خربه مهمه ده. دلته بياييد د 
هغې فرضيې او يا فرضيو د تياييييد او ييا  د پيه اړه 

 معلوما  و  ړل يش. 
د مقالې د پايلې په برخه  ې د عددونو او ومېرو د 

  وړاندې  ولو څرنګوالی
 ه چېرته يوازې يوه يا څو ومېرې وړاندې  ېږي  نو 
هغه بايد په توصيف  ډول په منت  يې وړانيدې يش  
خو  ه ومېرې يا ګڼې له يوې يا دوو څخه ډېيرې وي  
نو هغه بايد د جدول يا ګراف په بڼه وړاندې يش.  يه 
تيرا ي ومېرې وړاندې  ېږي هم  هغيه بياييد ميعينيا 
لرونيې او  وښانه وي. د بېلګې په ډول  د آزماينې يوه 
ځانګړې ډله تر څېړنې سندې نيول ووې ده  نو په دې 
 ې تر وولو هغه څه  ا وړل  ېږي چې هغه په ومېيرو 
باندې اغېزه لري او هغه بايد په منت  ې وړاندې يش  
نه په جدولونو او ګرافونو  ې؛ يعنې د دغيو ويميېيرو 
لپا ه سزمه نه ده چې لیيوال دې ځانګړی جدول جيوړ 
 ړي  ځيه هغه په منت  ې هم بيييانيېيدليی يش.  يه 
چېرته له آزمايښتونو څخه منف  پايلې تر سسه ويوې 
وي هم بايد د آزماينې رشايط دې ياد  ړل يش   ېدای 
وې چې يو بل څوک په دې برخه  ې بيييا څيېيړنيه ييا 

مي  ۲ازماينه و ړي او تر بېلو رشايطو سندې بله پايله 

 څېړنيزه او اديب پنځلس ورځنۍ جریده -علمي
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د میر عيل دیوان د عبدالروف خان  فیق  پيه زیيا  
هيي.   ۶۸۳۱او څېړنه ترتیب او تدوین ويوی. پيه 
وو ونو  په  ۰۵۵ ال د حبیب  ا اډم  چمن له خوا د 

مخونو  ې  په  سهيو   ۱۶ومېر  په  وچنۍ  چه په 
 پریس  ې چاپ او خپو  ووی دی.

تدوینووني  د  تاب تر پيېيدنيدنيې او بسيم اليليه 
و وسته د دېوان د خط  نسخيې پير ميونيدليو او د 
واعر پر پېدندنه او واعرۍ لنډې خربې  ړې دي چې 
وولټال د دېوان لومړين اتلس مخونه یې نيیيويل دي 
چې دغه برخه يې مقدمه ګڼلی وو. و پسيې دېيوان 
چې غزلې او نو  وعري فو مونه د قافیيې یيا  دیي  
 لمې د پای تو ي له مخې د الفبا په ترتیب ليه الي  
څخه پیل او د ځینو تو و په نه لرلو رسه پيه یيا )ی( 
ختمېږي یعنې په هغو غزلو یا وعرونيو پيیيل ويوی 
چې قافیه یا  دي  یې په ال  تو ي خيتيم ويوی وي 

( م  څخه تر یو اویيایيم   ۶۱) چې د دېوان له نولسم 
نیيس او په پای  ې د میرعييل ( م  پو ې مخونه ۱۶) 

یو څو پا يس غزليې هيم  اغييل دي. ميدون د دې 
دیوان په رسیزه  ې لیييل دي: ))په دغه نسخه  يې 

( تير يیيب بينيده  پيني يه ۹۵( غزلې )۹۱د میرعيل )
 (۱: ۶مربع  یو مخمس او څلو  پا يس غزلې دي.(()

په پو ته چاپ  دیوان  ې تر یب بند نيه تيرسي ګيو 
 ېږي یوازې څو وعرونه پيه وليسي وزن  يې ویيل 
ووي چې  ېدای يش مدون د تر یب بند ګينن پيرې 
 ړی وي  خو بیا هم ومېر دومره نيه دی  څيوميره 

 چې ښودل ووی دی.
د متنپوهنې د ا ونيو ليه ميخيې ليوميړی بيایيد دا 
څرګنده  ړو چې  وم منت تحقیق  دی؟ هيغيه مينت 
تحقیق  دی چې د یو یا څو خط  نسخو له مخيې د 
منت د څېړلو پر بنسټ د منت د تصيحيیيه ليه  و  
رسه سم برابر ووی وي  مقدمه  حواوې  ويیپانګيه 

 م  (۶۸: ۲او  ه اړتیا وه تعلیقا  هم ولري.)

دا ديوان هم د مدون په څېړنه او زیا  تدوین ويوی 
دی  نو تحقیق  منت یې ګڼلی وو چې  په  اتيليونيييو 
 رښو  ې به څرګنده يش چې څومره یې د تحقيیيقي  
منت په ځميه  ې مزل  ړی دی. د میرعيل دېوان چې 
ښاغيل عبدالروف  فيق  تدوین  ړی د یيوې خيطي  
نسخې له مخې یې مرتب  ړی دی  هغيه هيم هيغيه 
خط  نسخه چې له اصيل نسخې څخه یې نقل  يړې 
ده. مدون له دغې خط  نسخې څخه د استفادې پيه 
اړه هم بشپړ معلوما  نه دي لیييييل  یيوازې یيې د 

))خپل ملګري سیدجان اڅيزي دا وینا  اخیستې ده: 
دغه  تابونه په  ندها   ې د حرض  ج  بابا رسه ...

چا پر د ې ګزي )پیاده س ( ايښ  وو او خلک رسه پير 
 ا وړه وو  ا نیول او خرڅول یې دوام د لود  زه هيم 
په  ې وګرځېدم  پلنده مې په واه وه غرمه وه   يو  
ته تلم  ځيه مې په دغه  تابونو  ې ګرځېدل او لټون 
چندانې په دقت نه و بس هسې په نیم زړه ميې دغيه 

مي ( پيه دې پسيې  ۰:  ۶) (( نسخه ځنې  اواخیستيه.
په هغه نسخه یې نه سوم خرب چې څيه )) مدون لیي  

یې  ړه خو و ما ته یې د هغې نسخې څخه خپله تیيا  
مي ( مينت ۱:  ۶) ((  ړی نقل د  تليو ليه پيا ه  ا يړ...

څېړوني  د همدغې نسخې له مخې چې ده ته ملګري 
د  تنې لپا ه و  ړې وه  دا دېوان یې ترې ترتیب  يړی 

 دی.
له پو ته بیانه جوتېږي چې مدون د یوې نسخې ليه 
مخې دغه دېوان ترتیب  ړی او سس ته و غلې نسخه 
یې  ټ مټ  اخیستې ده  د منت څېړنې د ا ونيو ليه 
مخې  ه چېرته ډېرې نسخې نه وي  د منت اصول دا 
ایجابوي چې د یوې نسخې له مخې منت تدوین يش؛ 
خو هلته بیا مدون ته پيا  دي چې ليه قيیيايس  و  
څخه ګټه واخيل. د میر عيل دېوان له همدغې نيقيل 
نسخې څخه ترتیب ووی   ه چيېيرتيه هياغيه وخيت 

مي ۸مدون خوا ي  ړې وای ښاي  نو ې نسخې یيې 

لېيسييولوژي د ژبپوهنې دسپليیين دی چيې ويي  
مطالعه او تر څيېيړنيې سنيدې یيې نيييسييي .  ( ۶) پانګه

لېيسييولوژي د وي  پانګې د ساحو په بېلولو لګيا او 
له هغه بدلونونو رسه بوخته ده چې په وي  پانګه  ې 

  امن ته  ېږي. لېيسييولوژي ډېرې څانګې لري:
د لېيسييولوژي هغه برخه چې د وييونو ميعينيا او 

یا سييننيتي   ( ۲) بدلون تر پلټنې سندې نييس زميانتیک
يې بويل  د وييونو د اصل یا منشا او پيرميخيتي  پيه 

مييوضييوع ده او  ( ۸) ګييوتييه  ييول د اېييتييمييولييوژي
لېيسييوګرايف د سيندونو)قاموسونو( د لیيلو چيا ې 

 پرم  بياي .
پانګه د یوې ژبې د وولو وييونو د یو ځای  يېيدو  وي 

یا ګډون څخه من ته  اځي . وييی د یيوې یيا ډېيرو 
دی چې یوه يې له بيليې رسه پيه  ( ۹) معناوو یو یووالی

اړیيه  ې وي  د اوازونو یو ګروپ دی. دا یيوواليی پيه 
او د  ( ۰) ګرامري ډول  ا ول  ېږي. معنا د یيوه ويي 

اړخ دی. د ډېيرو  ۱اوازونو ګروپ)تر يب( يې ميادي

 څېړنپوه موسجان تڼیوال
 لیيواله: مېرمن  یاح 

 دمقالېليکلوالرېچارې
 لسمه برخه

 څېړنیا  فضل الرحمن علیزی

 نهم ګام
 د مقالې د پايلې د لييلو برخه

 ژباړه او لنډیز

 لېکسیکولوژي

 

 ژباړه

ملریز  ال د چنيګياا او زميري  ۶۹۵۵د د ادا ې یادښت: 
ملریز  ال  يې یيې د ۶۹۵۵مه( ګڼې چې په ۶۵  -۱میاوتې )

چاپ او خپراوي مته  ېده  په هېواد  ې د سیايس تحوستو له 
امله ځنډېدلې وې  د اسالم  اما   له  ات  رسه دا دی تر بیا 

  تنې و وسته چاپ او خپرېږي.

وييونو د معنا بنسټ مفهوم دی  خو د مفهوم څخيه 
عالوه معنا هم د خيربې  يوونييي  یيا غيږېيدونييي  

او  Groszmutter(7)تشيييييريييحيي  د ييي  جييوتييوي. 
Groszmutterchen  په جرمن  ژبه  ې دوه وييونيه

دي او دواړه یو مفهوم څرګندوي  خو دقيیيقيا  دواړه 
 Groszmutterchenهنغه یوه معنا نيه ليري. د 

ويی  اښي   خو دا ويی په  Groszmutterويی هم د 
حقیقت  ې د یاد ووي وخص پير وړانيدې یيوه ليه 

 مینې څخه ډ ه یادونه احاطه  وي.
داسې وییونه هيم ويتيه چيې هيیيم ميفيهيوم نيه 
څرګندوي  خو معنا لري: د معنا څخه پرته وييييونيه 

او  ( ۳) نشيتييه د بييېييلييګييې پييه ډول تييړښييتيي  ویييیييونييه
هيم مفهوم نه ښيا ه  وي  خو معنا  (۱)پرېپوزېشنونه

لري. هغه څه چې له دې )یيادونيې( څيخيه پيېيدنيدل 
 ېږي دا دي چې موږ دوی په غونډله)جمله(  ې نشو 

د مفاهييميو پيه  ( ۶۲) و وسته ( ۶۶)   رسه ( ۶۵) بدلوسی. ته
))زه  ( ۶۸) نخښه  ووني  نه دي  ))خو زه تا ته  اځم.((

 (۶۰)  ))زه ستا نه و وسته  اځم.(((۶۹)ستا رسه  اځم.((
د ې جوتيې ميعينيا ليرونيييې غيونيډليې دي چيې د 
پرېپوزېشنونو د بېالبېلو معناوو پر بنسټ یوه له بيليې 

څخه بېلېږي. موږ دلته غواړو چيې د ويي  د دواړو 
اړخونو)معنوي او مادي( په پرمخت   ې دننه د دوی 

 اړیيو ته  تنه و ړو. دلته د ې اميانا  وته:
ي د اوازونو  مپليس په خپل حال )ثيابيت( پياتيې ۶

 ېږي او معنا خپل ځان بدلوي د سيا ي پيه ډول د 
lege  قانون( وي  په  ومانياي  ژبه  ې په لومړي رس(

 ې حقوق  معنا د لوده و پسې ييې د ديين ميعينيا 
خپله  ړه. و وسته يې دا معينيا ليه سسيه و  يړه او 
باسخره اوس د پديدو په من   ې  ښتيينيې عيميومي  

 اړیيې څرګندوي. 
ي د اوازونو  مپليس تغيري  وي او معنا په خيپيل ۲

ژبه  يې   ( ۶۱) حال پاتې  ېږي. د بېلګې په ډول په ګوو 
Fugls  په زړه املاين  ېFogal  پيهvogel  )ميرغيه(

 اوښتی دی  خو معنا يې بدلون نه دی موندلی. 
ي د اوزانو  مپليس او معنا دواړه تغيييري  يوي د ۸

ويی په ستني ژبه  يې د ))رس  Caputسا ي په ډول 
sar په معنا دی  خو همدغه ویی په فرانسوي ژبيه ))

  آمير یيا ( ۶۱) اوښتيی چيې د مشييير (())chef ې  په 
 او  هرب معنا لري. (۶۳)س ښود

وييونه )لغتونه( په مجموع  يې د غيونيډليو او د 
غونډلو د جوړښت د داخيل اتصال پيه تير يیيب  يې 

ویيی د   1Berg(9)مختل  ګرامري فو مونه قبيليوي د 
Berges  Berge  اوBergen م ۸په فو مونو  ې تر 

دمیرعيلدیواناودمنت
 معارصهميتودلوژي

ګير  يې د  د هر چا پېدندنه د ژوندانه په سفر او ډ
هغوی د علم   فرهنګ   وولنیز  ميل  سیايس او... 
د ي  او د  ړنو د څرنګوايل او څومره وايل له ميخيې 
 ېدای يش. په هره وولنه او هيېيواد  يې ډېير داسيې 
معمويل اوخاص یا وګيړي وي  چيې د پيېيدنيدنيې  
یادونې او ستاینې لپا ه يې یوازې څو ويي   جيميليې  
 رښې او یا پراګرافونه بسنه  وي  خو په وړاندې ييې 
بیا داسې وګړي او افراد هم وي چې وخصیت يې ليه 
ګڼو اړخونو برخمن او په خپل له مثره ډک ژونيد  يې 
يې په بېالبېلو علم   فرهنګ   مييل  ويولينيیيزو او د 
وليس ژوند په بېالبېلو برخو  ې داسيې ا زښيتينيا يې 
 ړنې  بریاوې او سسته  اوړنې لرلې وي  چې نه یوازې 
هغوی  د هغوی  و نۍ  قبیله  قوم  ولس او هېواد؛ 
بليې د سیمې او نيړۍ د هيېيوادونيو پيه  يچيه پيرې 

 برشیت او انساين تا ی  ویاړ  ولی يش.
فرهينيګي    -زموږ د هېواد د معارص تا ی  په علم 

ډګرونو  ې یو له دغسې وګيړو څيخيه  ميل او وولنیزو 
ل( دی  ۶۸۹۸  -۶۲۱۸وزیر محمد ګل خان مومند )

 چې وخصیت يې له ګڼو اړخونو برخمن دی.
ما يې د ګڼ اړخیز وخصیت خربه و ړه   ه ييې د 

فيرهينيګي    -وخصیت له بېالبېلو اړخيونيو )عيليمي 
 -سیايس  ميل او وولنیز( څخه یوازې دلته د عيليمي 

فرهنګ  او اديب وخصیيت یيادونيه پير ځيان سزميه 
وګڼم  نو ویلی وم چې مومند بابا رسبېره پر دې چې 
د هېواد وتلی او منلی ميل سیايس  پوځ  او وولينيیيز 
وخصیت و  پیاوړی عامل  فاضل  ادیب او فرهنګپال 
هم و  چې په دغو پو ته وولو یادو بيرخيو  يې ييې د 
پوځ  بولندوی  نظام  جرنال  تنظيیيميه  ،يیيس  د 
 و نیو او د با  په چا و  ې د دولت وزیير  د ليوييې 
جرګې د  یاست مرستیال په توګه هېواد او خليو تيه 
د یادونې او ستاینې وړ خدمتونه  ړي دي  خو دا چې 

 مي ۲فرهنګ  وخصیت  -زه يې دلته یوازې په علم 

دوکیلمحمدګلخانمومند
اديبشخصیتاو-علمي

 فرهنګپالنه

 څېړنپوه دو تو  سید مح  الدین هاوم   حنیت الله ښاد



 د مومند بابا...

 ژباړه: نازو  نل
 لیيوال: پروفیرس انو  جنل

 

 (Imageryایمیجري ). ۲۶
دغې اصطالح ته ان و ونه یا متثیل هم وايي . پيه 
اديب اصطالح  ې د ښيالییزې  ره  تنې  ليميه ده. 
ادیب )لیيوال یا واعر( د الفاظو په وسیله د هيغيو 
 یفیتونو ان و  یا تصویير وړانيدې  يوي  چيې پيه 
ذهن  تجربو  ې یې  امن ته  ېږي او په بهرنۍ نيړۍ 
 ې یې هيم تصویر موجود نه وي. دلته تخيیيل دوه 
اړخیز  ا   وي  یعنې ليیيييوال د تيخيیيل پير ميټ 
 امن ته  ړ او لوستونيو هغه د تخیل پيه ميرسيتيه 
حس او د ک  ړ. و  ایس ایلیټ لیي : ایمیجري پيه 
واعرۍ  ې یوازې له مشاهدې رسه تيړاو نيه ليري  
بليې یوه ډېره عادي اوا ه هم ژوندۍ  متحير يه او 

 لویه ایمیجري یا ان و ونه  امن ته  ولی يش.
 

 (Opera. اوپريا )۲۲
منظومې غناي  ډ امې ته اوپیرا ویل  ېږي. یعينيې 
داسې منظومه ډ امه چې ميامليې یيې نيظيم او د 
موسیقۍ په ويل  ې ویل  ېږي. په دې معنيا چيې 

. اوپريا پيخيوا  په اوپريا  ې نظم او غنا دواړه اړین دي
په یونان او ایټالیا  ې متثیل  ېدې  خو په نننۍ بيڼيه 

 م  ال  ې په ایټالیا  ې ووی دی.۶۱۵۵پيل یې په 
 

 . پیرایه۲۸
د بیان طرز یا طریقې ته پريایه ویل  ېږي. پيريایيه 
داسې ناڅاپ  بیان دی چې ادیب یيوه ميوضيوع پيه 
ځانګړي ډول څرګندوي. اسلوب  آهني  او پيريایيه 

څه نا څه رسه و ته دي او زیاتره دا اصطالحګانې پيه 
یوه معنا استعنلېږي  خو یوازې یو دقیق نقياد یيې 
په توپري پوهېدای يش  ځيه  ه دغه اصطالحيګيانيې 
په م ادف ډول استعنل يش  ستونزې  اميني يتيه 
 وي. اسلوب یو جال او مستقل نوعیت دی  چې پيه 
مسلسل ډول د یوه لیيوال یا ادیب په هرني تجيربيو 
 ې څرګندېږي. آهن  بیا د هرنې ووويې د عينيارصو 
داسې ترتیب او اډون دی چې د ادیب د بیان  یفیيت 

 او اغېز ترې جوتېږي.
 

 (Paragraph. پا اګراف )۲۹
د  ومې نرثي لیينې تر عنوان سندې داسې بيرخيه 
ده  چې تر هغې و وسيتيه بيليه بيرخيه پيييل يش  
پا اګراف و ته ویل  ېږي. د  ومې موضوع په ميني  
  ې د یوې ځانګړې برخې د څرګندولو وړه هڅه ده.

 

 (Impression. تأثر )۲۰
هغه احسايس اغېز چې لوستوني  او او ېدونيي  
یې د  ومې هرنې ليیييينيې پيه ليوسيتيو او او ېيدو 
سمدسسه خوښه  ړي  تأثر و ته ویل  ېږي. د یيوې 
هرنې لیينې د ایجاد اصيل هدف هيم هيميدا اغيېيز 
دی. هرني لیينه لومړی اغېز پيدا  وي  چې دا اغېيز 

 ډول ډول  ېدای يش.
 

 . تا ید۲۱
په لږ بدلون د بلې ژبې د وییونو  ا ولو تيه تيا یيد 

واي  او تا ید ووي وي  ته بيیيا ميو د ویيل  يېيږي. 
تا ید  وم جال  مستقل یا څرګند اصول نه لري  دا 
چې وول یې ومن   همدا یې معیا  دی. د فيا يس  
ا دو  انګلیيس او نو و ژبو د ډېرو  لمو حير يا  یيا 
ځينې تو ي بدل او مو د ووي دي  چې د ادبیاتيو د 

 برخې ځانګړې زېرمه او پانګه ګڼل  ېږي.
 

 (Compilation. تألی  )۲۱
پر يوې ځانګړې موضوع د بيېيالبيېيليو ادیيبيانيو او 
واعرانو د لیينو  اوولولو او ترتیب ته تاليیي  وايي . 
په دې معنا چې د خو و و و اجزاوو ډلبندي ده. او 

 جوړوني  ته یې مؤل  ویل  ېږي.
 

 (Interpretation Description). تاویل ۲۳
د معقول دلیل پر اساس له  ومې خربې  لیينيې 
یا وعر څخه د داسې معنا  اویستل چې د لیينې یا 
وعر له ظاهري بیان یا ظياهيري ويييل څيخيه نيه 
اخیستل  ېږي  تاویل و ته واي . په تياویيل  يې د 
اختالف او فير و  ولو ځای وته. اړینه نه ده  چيې 
زما له تاویل رسه دې بل  س همنظيره وي. جيوتيه 
خربه ده چې د هرې اديب لیينې تر وا ډېيرې نيو ې 
خربې هم وي  چې د هغو تاویل په خپل ځای مهيم 

 دی.
 

 (Review. تبرصه )۲۱
د  وم تخلیق یا تألی  په اړه د خپل نظر و  ول   

همدا نګه د وييل او معنوي ښييالوو یيا سيتيونيزو 
څرګندولو ته تبرصه واي . تبرصه له  ره  تنيې رسه 
توپري لري  په دې  ې موضوع  د  تاب ا زښت او د 
هغه بیروين ښيال او عیب بیيانيېيږي. ډېيری  سيان 

 تبرصه  ره  تنه بويل.

 یکشنبه
 زمري( ګڼې -مه( ګڼه، )چنګاښ۰۱ -۷)

 مه( ګڼه۵۷۳ -۵۷۳پرله پسې )

 ۵۰د زمري  ۰۰۱۱
 ۰۵د محرم  ۰۰۰۵
 ۰۰د اګسټ  ۰۱۰۰

درېیمه دوره 
 

  حیم الله حریفال  
 

 با اين وپه
 

وپه با اين وه  له با ان رسه تونده سیلۍ هم ملګيرې 
وه  د ناوې رشها  او  يړ يۍ تيه د ويک وهيل ويوي 
پالستیک غږ د  سول خان خوب په غرونو  ړ  ليټ پيه 
لټ واوښت  خو س ګې یې رسه و نغلې  په ځای  يې 

ګانې یې واېسيتيليې  بيېيرتيه   ښېناست  څو سړې ساه
اوږد وغ ېده. زړه یې غوښتل چې وژاړي او خيپيل زړه 
تش  ړي  خو په  يوويه  يې پيه خيواږه خيوب ویيدو 
ماوومانو ته یې پام وو. خپلې چیغې یې ونیولې  وليې 
د اوښيو مخه یې ونشوای نیولی  ښيه ډېير یيې وژړل. 
عجیبه وپه ده  د  سول خان په زړه  ې یيو خيوږ د د 
غزونې  وي  له  يل نه تر  ات  و وسته دا لوميړی وا  
و  چې له د د نه یې خوند اخیسته او یو ډول د سييون 

 احساس یې  اوه.
 سول خان ته دې با اين ويپيې او د وينل آواز د 
خپل  يل او په خپل  و   ې د آ امۍ وختونه و  په زړه 

 له به په خیال  ې  يل تيه وسړ  د  ييل  - ول او  له
له خیايل منظرې څخه به یې خوند واخیست  له ځيان 
رسه به یې وویل: اوس به په  يل هم بيا ان و ېيږي او 
 نه؟ حتن به و ېږي  ځيه دا د پرسيل با انونه دي  د 
دې با انونو ملن ډېره پراخه وي. آه!  لی به څنګه تيش 
وي  نن وپه به د و ې و رسه یو ځای زما د  يل ونې او 
 وڅې هم اوښيې تویوي  د  يل جيوميا  بيه څينيګيه 
حیران او یوازې وسړ وي  ها چې د ماښام پيه ملياني يه 
 ې به په مسجد  ې ځای نيه  يېيده  اوس بيه خيايل 
جوما  په خپلو مقتدیانو پسې اوښيييې تيویيوي. هيو 
 ښتیا د  يل  وڅو او بامونو ته به هم موږ و  یيادېيږو 
او  نه؟! آه! دا د جګړې بال زموږ له معصوم وطين نيه 
څه غواړې؟ لویه خدایه تاته په عاجزۍ سسونه اوچتيو  
او عزمتنده سوله د نه غواړو  اوږدې او ترخې جيګيړې 

  انه هرڅه لوټ  ړي دي.

فيرهينيګي   -خربې  وم  نو وایم چې هيميدا عيليمي 
 وخصیت یې هم څو خواوې لري:

په دین  او اديب علومو  ې زیاته پوهه يې په لیينو  
څېړنو  ویناوو او بيحيثيونيو  يې چيې عيليمي  اديب 
معلوماتو او د قوي اسيتيدسل او مينيطيق پيه ګيا يه 
پسوليل وو زبا  ده  چې دا موږ ته د هيغيوی د ليوړ 
علم  اديب وخصیت ښيه او پيو ه اسيتيازیيتيوب او 
څرګندوي   ولی يش.  اپاتې څو وعرونه يې موږ تيه 
هغوی د یو واعر په حیث هم  اپېدندلی يش  پیاوړی 
ژبپوه او څېړونيی او په نرثي لیينو  يې د ځيانيګيړي 
سبک څښنت لیيوال چې پښتو سیند )په دوو وو ونيو 

ل چياپ  د پښيتيو ۶۸۶۱ ې لومړنی بشپړ قاموس( 
ژبې لیا )رصف او نحو( په خپل وخت  ې د پښتو ژبې 

 -ل چاپ  لينيډ يۍ پښيتيو۶۸۶۱لومړنی بشپړ ګرامر 
ل  يال چياپ  د پيخييل  يتياب ۶۸۲۱پښتونيواليه 

)ناچاپ( رسبېره پر دې په خپل وخت په چاپ   سنیيو 
 ې چاپ مقالې او وعرونه یې هم زموږ پو تيه خيربه 

 زباتولی يش.
د تيړه ژو نالیست په توګه يې په اماين دو ه  يې د 
هېواد په لومړۍ پوځ  مجليه )ميجيميوعيهر عسيييري 

ل(  ې د مسئول مدیریت چا ې سمبالوليې او ۶۸۵۵
ل( د سيیيد حسين ۶۸۵۱د  و ين اړ و دوړ پر مهال )

خان حسن په ملتیا د ننګرها  په خوږیا و  ې ))د  و  
غم(( اخبا  خپرول هم زموږ خربه ښه سپینولی يش. 

فرهنګ  وخصيیيت تير ويوليو سي ې او  -او د علم 
مهمې برخې فرهنګپالنې د یادونې او ستاینې لپا ه يې 
د بېلګې په تيوګيه د پښيتيو ژبيې او ادب د ودې او 
پرمختیا په معارص غو ځني   يې د یيو ميقيتيد  او 
ځوا من لوړ پوړي دولت   ميل او وليس چا وا   پيه 
حیث ډېره س ه ا زښتنا ه او اغېزنا ه ونډه لرلې وه  
چې زموږ په تېر څو ز ه  لن تا ی   ې تر خيوويحيال 
بابا او بیا به  ندها   ې د هوتي  د با  ليه وا يمينيو 
و وسته  دی لومړنی پښتون مشير او چيا وا يی دی 
چې د خپل لوړ ميل احساس او فرهنګپالنې له مخيې 
یې د خپلو خليو د ميل هویت د پېدندنې او د ژبيې او 

تر سسه  ړي. په دې برخه  ې هيم بياييد د پياييليو د 
توصي  په برخه  ې معنا لرونيييې ويميېيرې  ا وړل 

 يش.
  د پايلو د واضه  ولو لپا ه هڅه  ول

پايله بايد لنډه او خووحاله  ووني  وي.  يه څيه 
هم د پايلې برخه تر وولو مهمه برخه ده  خو باييد تير 
وولو لنډه وي.  ه څه هم تر دې مخييې د ميوادو او 
میتود برخه او د مقالې اصيل منت په ښيه ډول رسه 
بيان ووی وي. د مقالې لومړي برخه )رسيزه  مواد او 

ادب د ودې او پرمختیا لپا ه یيې پيه ويعيو ي تيوګيه 
عميل هلې ځلې  ړي  چې س تر اوسه ييې سيا ی نيه 

 دی لیدل ووی.
ل  ال په  ندها   ې د پښيتيو ۶۸۶۶لومړی ځل په 

ملریز  ال په  يابيل  يې د ۶۸۶۱اديب انجمن او په 
پښتو وولنې )پښتو ا اډم ( ترجوړېدو  د پښتيو ژبيې 
او ادب خدمت ته د لیيوالو  واعرانو او څيېيړونيييو 
 اوولولو  هڅولو   وزلو او چمتو  ولو  په ميل دولت  
 چه په هېواد  ې پښتو ژبې ته د یوې ميل او  سيمي  
ژبې د هویت او حیثیت و  ولو او د پوهنې د نظيام او 
نصاب د پښتو  ولو لپا ه په یادو علم  او عميل هليو 
ځلو او بریالیو هڅو  يې تير هير چيا ميخيييښيه او 
اغېزنا ه ونډه  زموږ د هېواد د فرهن  په تا یي   يې 
دا س  ویاړ یوازې د هيميدې نيوميیيايل فيرهينيګيييال 

 وخصیت په برخه  ړی دی.
د خپلو خربو د پایلې په توګه په ډاډ او بياو  رسه 
ویلی وم  نه یوازې دا چې د ا واښاد مومند بابا دغه 
فرهنګپالنه به د هغوی د نو و ميل  پوځ   سيیيايس 
او وولنیزو ویاړنو  ړنو په څېر د تل لپا ه زموږ د هېواد 

اديب تا يخونو په پا و  يې  -د معارصو ميل  فرهنګ 
په ز ینو  رښو لیک وي  بليې دوی به د خپليو مييل  
سیايس  پوځي   ويولينيیيزو  پيه ځيانيګيړې تيوګيه د 
فرهنګپاله  ړنو  علم   اديب لیينو او ژبنیو څېړنو ليه 
بر ته زموږ د اوسنیو او تر پيېيړیيو پيېيړیيو  اتيليونيييو 

 نسلونو په زړونو  ې ځای ولري. 

ميتودونه( سيتياسيو د پياييليې د تير سسيه  يوليو د 
وايل او څرنګوايل لپا ه مخيې له مخيې طيرحيه  څنګه

 ېږي  د مقالې اخري برخه )بحث( د  مقالې مينت تيه 
د معنا لپا ه طرح  ېږي  نو پر دې اساس  د مقالې د 
پايلې برخه بايد مشخصه  ووليزه او ميعيتيربه وي او 
مقاله پايته و باندې  سېدلې وي. د مقاليې د پياييليې 
برخه بايد په پو ه واضه او  وښانه ډول وړاندې يش. 
د پايلې برخه بايد ځانګړې او سياده ډول بيیيان يش  
ځيه چې دا پايله ده چيې تياسيو پيييې نيوي او تيازه 

 معلوما  نو و ته وړاندې  وئ. 
 له ډېرو خربو څخه بايد ډډه ويش

 وښښ دې ويش د مقالې د پايلې په بيرخيه  يې ليه 
بې ایه او تيرا ي خربو څخه ډډه ويش  ځيه تر ووليو 
لويه تېروتنه د مقالې د پايلې په بيرخيه  يې تيييرا ي 
خربې  ا وړل دي  يا هغه خربې  اوړل يش چې هيغيه 
مخيې له مخيې په منت  ې د جدولونو او اني يو ونيو 
له س ې لوستونيو ته واضه ووي وي او دوييم ځيل 

  اوړلو ته يې اړتيا نه وي.
 د پايلې د لييلو په برخه  ې مهم وي 

. په لومړي رسه  ې بايد د معلوماتو د  اوولولو په ۶
برخه  ې س ې چا ې وښودل يش او له هغه و وستيه 

 دې د  اپو  پايلې يا پايلو باندې خربې ويش.
. په دې برخه  ې بايد د موادو او میتودونو په اړه ۲

خربې ونه يش  ځيه چې مخيې يياده بيرخيه واضيه 
 ووې ده.

. د معلوماتو هره برخه چې واضه يش  د پياييليې ۸
په برخه  ې مهمه وي  په ځانګيړې ډول د آزميويينيو 
اندازه  د معلوماتو ا زښت  اغېزې او احتنيل  چيه؛ 
دلته د ومېرنې په برخه  ې فيرميوليونيه او د خياميو 

 موادو يادونه اړينه نه ده.
.  ه چېرته د سسته  اوړنو په برخه  ې له پېيچيليو ۹

س و چا و څخه ګټه اخيسيتيل ويوې وي  بياييد پيه 
لومړنۍ  رښه  ې يې د تيو ۍ په اړه پيه لينيډه تيوګيه 
يادونه ويش  ترشيه دې يش او د هيغيې د  يا ونيې 

 سمل دې وښودل يش.
.  ه چېرته له معلومايت س و څخه ګټه اخيسيتيل ۰

ووې وي  چې د وولو په اختيا   ې نه وي يا نو  و تيه 
سرسيس نه لري؛ د لوستونيو لپا ه دې توضيييه يش  

 د مقالې لیيلو س ې...

چې له  وم ځای څخه ييې تير سسيه  يوسی يش او 
څرنګه  ولی يش د هغوی په اړه معلوما  تير سسيه 

  ړي.
. د ډېرو ومېرو د يادونې پر ځای دې  په من ينيۍ ۱

 چه له ومېرو څخه يادونه ويش  و وسيتيه  يوسی 
 يش  چې اصيل معلوما  مشخص  ړي.

. د پايلې د لييلو په برخيه  يې دې ليه اوږدو او ۱
تيرا ي جملو څخه ډډه ويش. د پايلې په بيرخيه  يې 
منت  جدولونه  ان يو ونيه  ويجيرې او داسيې نيو  

 واملېږي.
. د جدولونو او د ان و ونو سندې لييل ووي منت ۳

بايد په ځانګړي ډول مفهوم ولېږدوي او د لوستلو پيه 
برخه  ې يې لوستونيی س  و  ی نيش چيې مينت تيه 

 Aمراجعه و ړي. له دغسې جملو څخيه  ليييه: ))د 
ینې څخه د تر سسه ووې پايله په لومړي جيدول زموا

بايد ډډه ويش  پر ځيای د دې   ې وړاندې ووې ده((
ازموينيې د ګيټيې  Aدې داسې جملې ولييل يش: ))د 

 ۶پايله تر سسه ويوې ده   ۰۵اخيستنې په برخه  ې 
 جدول.((

. د  پايلې برخه د فرضيو د لييلړ له مخې تيرتيييب ۱
 ړئ   وښښ و ړئ چې پايله واضه وي  د مينت ليه 
غري رضو ي معلوماتو  ان يو ونيو او جيدوليونيو ليه 

  اوړلو څخه ډډه و ړئ.
. د جدولونو ګټه دا ده چې پايلې په دقيييق  ليږ ۶۵

ځای او لنډيز رسه وړاندې  وي او په اسيانيۍ رسه د 
 معلوماتو له جدول رسه سمون و  ول  ېږي.

.  ه چېرته د پايلې بيان د منت په څو جملو  يې ۶۶
په اساين رسه وړاندې  ېدای يش  نو د جيدوليونيو او 

 ويلونو  اوړلو ته اړتيا نه وته.
. د پايلې د بيان لپا ه دې  وښښ ويش چيې د ۶۲

فرضيې تاييد او يا هم نه تاييد  وښانه يش  ځيه دغه 
 ځای د موندنو د بيان لپا ه نه دی.  

. يوې مجلې ته د مقالې د لېږلو پيه بيرخيه  يې ۶۸
غو ه دا ده چې جدولونه  ويلونه او ان و ونه د منت 
په داخل  ې  ا نه وړل يش  بليې په مينت  يې دې د 
هغوی ځايونه مشخص يش او په ځانګړو پا و  ې دې 

 و رسه ونښلول يش.



هم موندلې وای؛ خو له دغې نسخې څخه اسيتيفياده 
یې هم بې ګټې نه ده. مدون د دېوان په مقيدميه  يې 
خپل  و  نه دی معريف  ړی او په دودیز ډول یې د 
نو و د  ا  په تعقیب او پیروۍ او یا په خپل ذوق   ا  

 بشپړ  ړی او دېوان یې تدوین  ړی دی.
ما هم د دغې مرتب دیوان د نو و خط  نسيخيو د 
موندنې په اړه؛ پيه  يابيل  يې د یيوې چيو  ويوې  
 تابخانې د چو  ووو خط  نسخو فيهيرسيت )زمليی 
هېوادمل(  په هند  يې د پښيتيو د خيطي  نسيخيو 
فهرست )زملی هېوادمل(  د حبیب الله  فیع په زیيا  
د خط  نسخو فهرست  د بریتانیا  تابتونونيو  يې د 
پښتو قلم  نسخو پېدندنه )ويهيسيوا  سينيګيروال(  
فهرست مخطوطا  )سلمی واهین(  د افغانستان د 
علومو ا اډم  پښتو خيطي  نسيخيې )رشیي  اليليه 
دوسييت(  د داتييا ګيينييي بييخييش خييطيي  نسييخييې 
)عبدالرحمن حبیب زوی( او ځینيې نيو ې رسچييينيې 
وپلټلې؛ خو د میرعيل د دېوان د خط  نسخې په پیدا 
 ولو بریالی نه ووم  ښاي  پر دغه مرتب ووي دېوان 
رسبېره نو ې خط  نسخې و نه لري او یا  ېدای يش 
نو ې خط  نسخې یې د زميانيې مي و يو بيادونيو د 
اسنن ملنو ته سپا لې وي چې اوس یيې پيیيدا  يول 

 ناووين دي.
په هر حال د میر عيل دغه دييوان ليه نيقيل)فيرع( 
نسخې څخه تيرتيیيب ويوی چيې د خيطيا   و    
میاوت   ال او نو و  ځانګړنو سپړنه پيه  يې نيه ده 
ووې او یا هم دغه ځانګړنې د مدون له قليميه پياتيې 

 ووې دي. 
د خط  نسخې له مخې بله خربه چې ميدون و تيه 
متوجه ووی او د ديوان په مقدمه  ې یې و ته اويا ه 
 ړې ده  د نسخې د  میت او  یفيیيت بيحيث دی د 

...داسيې )) دېوان په رسیيزه  يې  ښيل ويوي دي: 
معلومېږي چې د هغه اولنۍ نسخې لومړنۍ پا ې دې 
ولېدلې وي  ځيه چې د نقل بسم الله یې د میر عيل 

: ۶) (( د)ث( د  دی  د و وستۍ غزلې څخه  ړې ده...
م ( نسخه پېدندوني  دغه ډول نسخې چې لومړۍ ۱

برخه یې ضایع ووې یا نيیيميګيړې وي نياقيص اسول 
بويل  دا دېوان هم له همدغسې ناقيص اسول نيقيل 
نسخې څخه مدون ترتیب  ړی دی چې د دغې خامۍ 
یادونه مدون په پو ه مها   رسه  يړې  د ويعير او 

وال یې په  ټوې  يې د ځيیينيو پيايت ويوو  ادب مینه
 وچو څخه خرب  ړي دي چې د ده سس تيه نيه دي 
و غيل چې مینه والو ته ييې و سيوي. دليتيه یيو بيل 
اختالف هم تر س ګو  ېږي  هغه دا چيې دا چياپي  
ديوان له ال   دی  څخه پیل ووی؛ خيو پيه پيو تيه 
منت  ې مدون د لومړۍ خط  نسخې  دی  ليه )ث( 
څخه پیل ګڼ   مدون په دې اړه هم سپيناوی نيه دی 
 ړی چې څرنګه دا دیوان له ال   دیي  څيخيه پيیيل 

 ووی دی؟
مدون د واعر د پېدندنې په بيرخيه  يې د داخييل 

 د میر عيل دیوان...

 لېيسیيولوژي...

 په تهران  ې د عالمه عبدالح ...

  Sehe  Siehtويی پيه    Sehen(20)س ګو  ېږي. د 
Sah  Werde Sehen  gesehen  بيانيدې اوړي. د

ګرامري فو مونو په  ومک رسه د یيوې غيونيډليې د 
وییونو په من   ې اړیيې  د ميوضيوع تيوپيیيرونيه او 
داسې نو  ښيا ه  ېږي. ګرامري فيو ميونيه پيه ويوليه
)مجموع(  ې د وییونو اسيايس ميعينيا نيه بيدليوي. 
وییونه د جوړولو مواد دي  د دې موادو پيه ميرسيتيه 
پښویه غونډلې او د غونډلو داخيل تړښت جوړوي. له 

پانګې  د ژبيې د نيو و بيرخيو او د  دې څخه د وي 
ګرامري جوړښت په من   ې وین  ا تبا   اميني يتيه 
 ېږي. وي  پانګه هم د ګيرامير ييا پښيوييې غيونيدې 

Abstrakt  رېيټر لري خو د Abstraktion  د جيه
په وولو وختونو او وولو ژبو  ې یوه یا یوويان نيه ده. 
وي  پانګه له پیله  انيرېټ وه  ځيه فييير هيم س د 

Abstraktion  هيم س  توان نه د لود. پيه ليوميړي
رس  ې انسانانو نشول  وسی چې د ميوضيوعياتيو د 
خواصو یا خاصیتونو څخه پرته د نو و خاصیتونيو یيا 
خواصو په اړه هم فير و ړي له همدې  بله یوه نيوم 

او د هغه تر س ګو  ېدونيی خاصیت پيه  Objektیو 
 Blauerنخښه  ياوه  یيوه ويي  د سيا ي پيه ډول

Himmil   د ونيه اسينن او یيوه بيل وييTiefe 
Grube    د ژو ې  ندې معنا د ليوده او داسيې نيو

تيوان ييې نيه  Abstraktionهغو انسانانو چيې د 
د لوده دا هر څه يې سم د سسه او په پيل  ې نه دي 
ترسسه  ړي چې د پدیدو خاصیتونه وپېدين  ښتيیينيې 

ميفياهيیيم جيوړ  Abstraktنخښې نښانې ترتيب او 
  ړي. 

تر ننه پو ې داسې و وسته پاتې ولسونه وته چې د 
آس لپا ه هيم ويی نه لري خو  د تيو  آس  چياسک 

  نيلی او داسې نيو و ليپيا ه ( ۲۲)   سپین آس( ۲۶) انسان
پيه  Irokeseوييونه لري. د ونيل امریيا د انډیانر د 

په نوم یو ويی وته او معنا ييې  Kutuwoقبیله  ې د 
))زه ځان مين م(( ده. نو  وييونه ))زه ميې سسيونيه 

  ))زه غوښيه ( ۲۹)   ))زه یو ماووم مین م(((۲۸) مین م((
او داسې نو  دي. مګر داسې یو ویی چيې  ( ۲۰) مين م((

ډول ))ميييني يل(( وبيليل يش  ( ۲۱)هغه دې په مطلق
نشته. دا د دې معنا لري چې د یادې ويوې قيبيييليې 

 Abstraktخلک س په دې نه دي توانېيديل چيې یيو 
مفهوم ))مين ل(( جوړ  ړي  په  ومه  چه چې یيوه 

مفاهيميو ليپيا ه  Abstraktژبه پرمختلونيې وي او د 
ډېر وییونه په واک  ې ولري په هنغه  چه یيې ژبيه 
هم ابس ا ټه وي. زموږ ژبې د عموم  معنا له پيليوه 

د ”یواځې د آس ويی نه لري  بليې نو  وییونيه ليييه 
(۲۳) “تی  ودونيی حیوان”  ( ۲۱)   “بووو او نباتاتو خوړونيی

مفاهیم ښيا ه  Abstraktاو داسې نو  چې  (۲۱)  ژوی
  وي هم لري.

په همدې ډول په موډ نو ژبو  ې هم د ویيیيونيو د 
Abstraktion  په د جه  ې ځینې توپیرونه وتيه پيه
په نوم ويی وته او د وخيت  Sutki ويس ژبه  ې د 

یوه برخه )څلرويشت ساعته( چې د وپې او و ځې د 
جمع  ېدو څخه سس ته  اځ  پيه نښيه  يوي  خيو 
 ومانياي  او جرمن  ژبې دا ډول هيم ویی نه لري. نن 
و   په جرمن  ژبه  ې د ))تلليو(( د ډول ليه ميخيې 

)د  fliegenبېالبېل لغتونه )وییونيه( ويتيه؛ ليييه  
)د موور   ېل   fahrenالوتيې په وسيله سفر  ول(  

 reitinبېړۍ  بایسيل او نو و په واسطه سفر  ول(  
)تيليل(. پيه  gehen)د آس ځغلول  سوا ي  يول(  

 ې د تللو د ويوليو ډوليونيو ليپيا ه  ( ۸۵)من نۍ جرمن 
fahren  معمول او مروج و. په ځینو ويو یا برخو  ې

پيه واسيطيه  Forschritt(31)و وسته پاتې  يېيدل د 
 جربان ووي دي.

 Einfuehrung in dieپاسنۍ موضوع مې د  یادونه:
Sprchwiss .نوم  اثر څخه  ا ژباړلې او لنډه  ړې ده 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييي
۶  .Lexik  د یيوې ژبيې یيا د یيوې مشيخيصيې ژبيې(

 وييپانګه( 
۲ .Semantik 
۸ .Etymologie 
۹ .Einheit 
۰ .Ideell  
۱ .Materiell 

پښتو سوچه لغتونه دي چې پرې پوهېدل اړیين دي  
دلته یو څو لغتونه د دې لپا ه  ا اخلو چيې ليه یيوې 
خوا په منت  ې د عريب او پا يس ژبو اثيرا   وښيانيه 
يش او له بلې خوا د هغوی د معنا او حيليوليو اړتيیيا 
څرګنده  ړي: )الغیاث  حا،ض  فا،ض  منط  چاک  
افالک  زنوبه خناس  رساج  خرامان  مدګان  منيد  
غرقاب  فراغ  سیراب  فرخينيده   خسيا   ويتياب  
ایام  قارص  خرامان  خرو ی  ګرب...( په منت  يې د 
ډېرو دغسې وييونو معناوو ته اړتیا وه چې د دېوان په 
پای  ې د وييپانګې تر رسلیک سندې یا هم د هير مي  
په ملنلیک  ې یې معنا ښودل ووې وای  دې چيا ې 
د لوستونيو ستونزې  مولې  اسانتیاوې یې  امن يتيه 

  ولې او د دېوان ا زښت یې لوړاوه.
همدا نګه په منت  ې ځینې نومونه هم  اغيل چيې 
په حاویو یا ملن لیيونو  ې توضیه د ميدون  يا  س 
غو ه  اوه؛ ليه سيند   قلند   آغا صياحيب ګيیيسيو 
د از  محمود او ایاز  یوس   د  شيميیير تيخيت او 
داسې نو  چې لنډو رشحو یې د منت څېړوني   ا  او 
زیا  ته ځوا منتیا او ځال و بښله. ميدون دغيه ډول 
ا ونو ته پام نه دی  ړی په ووله  ې منت څېړونيي  د 
منت څېړنې دغه ډول اصول په پام  ې نه دي نيیيويل 
چې د لوستونيو له س ګو د وک پيردې ليرې  يړي  
یوازې یې دېوان له مقدمې رسه له یوې نقيل نسيخيې
)فرع( څخه تدوین  ړی او وولنې ته یې وړاندې  يړی 

  دی.
 له چې ما د میر عيل د دېوان په پښتييۍ د پایله: 

)وولونه او څېړنه(  لمې ولیدې  له ځان رسه مې یيوه 
فرضیه جوړه  ړه چې دغه دیوان به د منت څېړنې ليه 
معارصو  ووونو او معیا ونو رسه سم مدون بیا احیا 
)تهیه(  ړی او چاپ  ړی وي؛ خو  له چې مې رسیزه 
او د دېوان جوله او من پانګه ولوسته  نو دې پيایيليې 

 ته و سېدم:
د دېوان مقدمه  ه څه هم څېړنیزه ده  خو د مينت 
څېړنې له مخې ډېرو پوښتنو ته بشپړ ځواب نه وايي  
او په ځینو برخو  ې نیمګړې ده. نيو  ويول دېيوان د 
متن  څېړنو له ا ونو پرته تصحیه ووی دی او نابشپړ 
تحقیق  منت یې ګڼلی وو  ځيه تحقیق  منت هيغيه 
وي چې له یوې یا څو خط  نسخو څيخيه د مينت د 
تحقیق د اصولو پر بنسټ د منت د تصيحيیيه ليه یيو 
 و  رسه سم تهیه ووی وي  ميقيدميه  حيواويې  
وييپانګه او  ه سزم وي تعليیيقيا  وليري. خيو دغيه 
دېوان له مقدمې پرته د متنپوهنې له اصولو رسه سم 
تدوین ووی نه دی  په اصيل منت  ې ملينيليیيييونيو  
حواویو او د  ړ یچنو وییونو حيل تيه ځيای نيه دی 
و  ړل ووی. خيو پير دغيو ويوليو نيیيميګيړتيیياوو او 
نابشپړتیاوو رسبېره يې د پښيتيو ادب پيه فيرهينيګي  

 بډاینه  ې د ا زښت وړ زیاتونه ګڼم.
 مأخذونه:

. میرعيل  دېوان  د عبدالروف خيان  فيیيقي  پيه زیيا   ۶
 ل  ال.  ۶۸۳۱حبیب  ا اډم  چمن: سهو  

. هېوادمل  زملی. د ماس ۍ دو ې ليييچير نيوټ: يابيل ۲
 ل  ال.۶۸۱۱پوهنتون  

.   فیع  حبیب الله. د افغانسيتيان د عيليوميو ا ياډمي  ۸
 لن  پښتو ادبيیياتيو اسيتياد او څيېيړونيييی  د  ۱۰مشاو   

میرعيل د ژوند  فن او واعرۍ په اړه څېيړنيه  حينیيت 
 ل  ال. ۱۱۱۱۶۸۱۱الله ښاد   ابل  علومو ا اډم   

. هېوادمل  زملی. د منت څېړنيې ميېيتيودليوژي  دانيش ۹
 ل. ل  ال. ۶۸۱۱خپرندویه وولنه:  ابل  

 یکشنبه
 زمري( ګڼې -مه( ګڼه، )چنګاښ۰۱ -۷)

 مه( ګڼه۵۷۳ -۵۷۳پرله پسې )

 ۵۰د زمري  ۰۰۱۱
 ۰۵د محرم  ۰۰۰۵
 ۰۰د اګسټ  ۰۱۰۰

درېیمه دوره 
 

منابعو په استناد واعر  اپېدين او د واعر په باب پيه 
خا ج  رسچینو  ې د معلوماتو پيه نيه ميوجيودیيت 
اع اف  وي  د یو بیت له مخې میرعييل انيدړ ګيڼي  
چې د غزين وسیت د مقر ولسوالۍ اصيل اوسېدونيی 
دی. ما هم د میرعيل په اړه د )پښتانيه ويعيرا( ويول 
وو ونه او ځينې نو ې هغه اديب تذ رې او آثا  وپلټيل 
چې د دې دیوان په حدودو  ې خپا ه ووي وو؛ خيو 
په دغو آثا و  ې د میرعيل څرک نه و  داچې د واعر 
په اړه نو ې رسچینې نه وته  مدون هيم د دېيوان د 
داخيل معلوماتو له مخې د واعر واووبی  قبیله او د 
ژوند زمانه لنډه  تنګه او له حاستو رسه مناسبه ذ ير 
 ړې ده او له څېړنیزو اصولو رسه سم یې پرې خپليې 
زیاتونې هم  ړې دي  پر پېدندنې رسبېره یيې د مينت 
څېړنې د ا ونو  پر بنسټ د واعر سبک هيم ميعيريف 
 ړی چې د نوموړي واعر ژبه او اسلوب خيو ا سياده 
او  وان دی او د  حنن بابا د سبک س وی دی؛ خو ما 
یې چې وعرونه ولوستل تير ډېيره پيرې د عيريب او 
پا يس ژبې اغېزې پرتې دي او محتویا  یې د دغو ژبو 
له ويیونو ماسمال دي چې بېلګې بيه یيې و وسيتيه د 
 ړ ېچنو وییونو په برخه  ې  اوړو. دليتيه یيوه بيليه 
یادونه اړینه ګڼم. ما دغه ديوان استاد حيبيیيب اليليه 
 فیع ته وښوده  هغه یې وعرونه له مخې تېير  يړل 
او یو وليس واعر یې وګا ه  خو دا یې هم وویل چيې 

: ۸ځینې وعرونه یې د  حنن بابا س ه تيعيقيیيبيوي.)
مر ه( خو  د دیيوان ليه ميني يپيانيګيې او ويعيرونيو 
څرګندېږي چې ډېر  م او آن یيو یيا دوه ځيایيه یيې 
داسې نظمونه وته چې په وليس او مييل وزن ویيل 
ووي وي  پاتې ډېر وعرونه یې د رشق  واعيرۍ ليه 
ملنې  نه وځ  او د  حنن بابا د سبک قوي اغېزې په 

  ې له و ایه ځلېږي.
همدا نګه متن  نقاد د واعر د ژبې او  وینا طرز  په  

اړه هم لنډې خربې  ړي او د وياعير ليیيدليو ی یيې 
 وښانه  ړی دی  د دېيوان ليه وياعير رسه یيې د 

مهاله مشهو  واعر تو ل یادونه هم  ړې چيې د  هم
هېواد په ختی   ونړ او ننيګيرهيا   يې هياغيه ميهيال 

هي ق په وياوخيوا  يې یيې  ۶۲۰۵مشهو  واعر و او 
ژوند  اوه. د واعر په فير او هرن یې هم    ا اچيوليې 
ده؛ خو څرنګه چې سزمه وه  هغيسيې یيې پيه پيو ه 
پیننه فير او هرن نه دی متثیيل ويوی  هيميدا نيګيه 
واعر ځانته  ا ويل ډول ډول نومونه او تيخيليصيونيه
)میرعيل  میرعيل فقیر  میرعيل ګيدا  ميیيرا( یيې د 
داخيل وهادتونو پر بنسټ ترشیه او جو   يړي دي 

نياميو وياعيرانيو  او په دې برخه  ې یيې د نيو و هيم
مشيوک اړخونه هم سپړيل دي  په وولیز ډول ویيالی 
وو چې د ديوان مقدمه په ډېرو بيرخيو  يې د مينت 
څېړنې له بنسټونو رسه سمه ده؛ خو په ځيیينيو ليږو 
برخو  ې له دغو ا ونو رسه پو ه اړخ نه ليګيوي او د 
دودیزو مقدمو په پیروۍ د مدون په خيپيليه خيوښيه 

 لیيل ووې مقدمه متثیلوي.
رسه د  -د دغو وولو نیمګړوتیاوو او بشپړتیاوو رسه

مدون خپل منت هم ګڼې اماليي  تيېيروتينيې ليري  د 
بېلګې په ډول پښتو یاګانو ته یې پاملرنه نه ده  يړې  
د مروجې )ړ( لپا ه یې)ڼ( تو ی وا لی یعنې اندړ یې د 
اندڼ په ډول ثبت  ړی  همدا نګه )وو( یې د مفرد او 

 جمع لپا ه په همدغه یو ويل  اوړی دی.
مدون د منت په  ره او نا ره اړخيونيو   يړ يیيچينيو 
وییونو  ملنلیيونو  وييپانګې  تعلیقاتو  سمون ليیيک 
او نو و اړخونو ته ځای نه دی و  ړی  په منت  يې د 
دغو موا د  اوړل او ځایول د  معارصې منت څيېيړنيې 
اصول په ډاګه  وي. همدا نګه د واعر په مينت  يې 
غیر ا ادي نياسيمي  هيم ډېيرې ليېيدل  يېيږي چيې 
لوستوني  د وعر په لوستو  ې له ځنډ او خنيډ رسه 
مخام   وي او د وعر  ن  او خوند له من يه وړي  
پيا  وه چې د ځینو لفظونو د اجزاوو تر من  فاصيليه 
و  ړل ووې وای چې په دې رسه د تېروتنو مخه نیول 

میرا فقیردی په سپین م  بيانيدې ويیيد ))  ېده؛ ليه 
چې تر ډېر غو  و وسيتيه ليوسيتيونيييی پيرې  (( ادلربا

پوهېدای يش  همداسې غیر ا ادي ناسيميو یيې ويول 
 ۶۵۶:  ۹دېوان نېولی چې لوستل بې خيونيده  يوي.)

 م (
په منت  ې ډېر  ړ یچن او د عامو تر سيویيې ليوړ 
لغا  هم  اغيل چې معنا  ولو ته یې اړتیا وه  د دغو 
وییونو په لړ  ې یې ډېر عريب  پا يس او لږه برخيه د 

عالمه حبیب  د افغانستان نومیالی وبياليه او د  ده
هغه څېړنیزو  ا ونو ته یې په اوا ې رسه وویل چيې 
عالمه حبیب  د سیمې او افيغيانسيتيان ليوميړنيی او 

 .پیاوړی پوهاند و
 سيفيو ډ پيوهينيتيون څيخيه خيتيیي  ادغه  از ليه 

د افغانسيتيان   پېدندوني  پروفیسو  ادموند هرتزیگ
  حبیيب اليليه  فيیيع څېړنوال د علومو ا اډمۍ غړي

ف  فیق  او د  ابل ښا والۍ مرستیال ؤعبدالر  تو د
فياضيل  څيېيړنيوال غړي مخيين  او د علومو ا اډمۍ

رشیف  خپلې خربې په ثبت ووې بڼه دغو ميراسيميو 
ن ليو مناته  الېږلې وې او د عالمه عبدالح  حبیب  د 

له امله یې له ایيو  لتو ي مؤسسې مننه و يړ  او د 
افغانستان او نو و هېوادونو پر ادبیاتو او افيا و یې د 

 .ې ړثا و پر اغېزو خربې وآښاغيل حبیب  د 

۱  .Groszmutter  . په جرمن  ژبه  ې نیا یا انا ته واي
Groszmutterchen  یېKose form  دی. د دې یادونې

معنا دا ده چې د مینې یا ګرانښت له مخې یو څوک یو چا 
ته داسې نوم اخيل ليه په پښتو ژبه  ې د زړه پير ځيای 

 زړګی او د ادې پر ځای اد ه.
۳ .Konjunktionen            ۱ .Praepositionen 

۶۵ .Zu           ۶۶. mit 
۶۲ . nach           

 ۶۸ .ich Komme zu dir 
۶۹ .ich Komme mit dir  
۶۰ .ich Komme nach dir  
۶۱ .gotisch            ۶۱ .Leiter          
۶۳ .Fuehrer          
۶۱  .Der Berg . غره ته واي 
۲۵ .Sehen  .فعل دی د لیدلو معنا لري 
۲۶ .Fuchs         ۲۲ .Grauschimmel 
۲۸ .Takasula         ۲۹ .Tseyuwu 
۲۰ .Kewela         ۲۱ .Shlicht 
۲۱ .Pflanzenfresser     ۲۳ .Saeugetier 
۲۱ .Tier        
۸۵ .Mittelhochdeutsh پېړۍ پو ې ژبه ۶۰ -۶۲  د 
 . ډېر پرمخت .۸۶
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 هجري شميس ۳۱۳۱سيس كال تأد 

 دفرهنګياواديبخربونوپېښلیک

پښتو واعرۍ ته د عربۍ او فا سۍ نه "
 ډيز وېشن دفاع وو " اغيل اصناف

لييوال او څېړوني  محميد داود عيربيزي پيه پيېيښيو  
پوهنتون پښتو ا اډم   يې 
د د تيو ا ليه ډييز ويېيشين 

ميه ۹څخه د چنګياا پير 
 نېټه بریالۍ دفاع و ړه.

پښتو واعرۍ ته د عربۍ او فا سۍ نه " د هغه موضوع  
وه چيې  " يوه تحقیق  او تنقيييدي جيایيزه - اغيل اصناف

 س ښود استاد يې ډا ټر نو محمد دانش بیټنی و.

 څېړنوال محمد آص  احمدزی 

خونه  فرهنګ د افغانستان په بیجين   ې 
 پرانیستل ووه

د چین په پالزمېنه بیجین   ې د افغانسيتيان اسيالميی 
 جمهو ي دولت په سفا    ې د افغانستان فرهنګ  خونه

 .پرانیستل ووه مه۲د چنګاا پر 
افغان سيفيیير جياویيد 
قایم پيه دې غيونيډه  يې 

پيه دې فيرهينيګي   وویل:
خونه  ې د افغانستان او 
چین ترمن  تا یخ  اړیييو 

ده او هغه اسنياد او عيييسيونيه   ته ځانګړې پاملرنه ووې
نندا ي ته اېښودل ووي دي چې د دغو تيا یيخي  اړیيييو 
ښيا ندوي   وي؛ د بېلګې په توګه احمدواه بابا د چین د 
هغه مهال وا من ته د دوستۍ د ښه نیت په موخه آسونه 

 د ډالۍ په توګه استويل وو. 

په تهران  ې د عالمه عبدالح  حبیب  
 منان غونډه جوړه ووه

پيه اييران  يې د سسې په نوښت او مؤد ایيو  لتو ي 
سفا   په هميا ۍ د نومیايل افيغيان ادیيب  افغانستان 

حبیب   الح عبد استاد مصحه  مؤ خ او څېړوني  عالمه
مليریيز  ۶۹۵۵د د ناوي مراسم د دوونبې په ماښيام د 

مه نېټه په ایيو  لتو ي مؤسسه  ې ۶۹پر  ال د چنګاا 
 .تر رسه وول

 ،يييسپه دغو مراسمو  ې د ایيو  لتو ي ميؤسيسيې  
پيه تيهيران  يې د افيغيانسيتيان اسيالمي    رسو  بخت 

جمهو یت لوی سفیر او ځيانيګيړي اسيتيازي څيېيړنيوال 
املعا ف س  مر يز د  یرةد اسالم  دا  عبدالغفو  لېوال

عايل وو ا غړي عيل میر انصا ي او د تيهيران پيوهينيتيون 
استاد او د فرهنګستان د فا يس ژبې او ادب غړي ډا يټير 

 .عيل  واق  ویناوې و ړې
د مراسمو په پيیيل  يې 

ميوږ   ښاغيل بخت  وویل
د ایيو غړي هېوادونيه پيه 
عالمه عبدالح  حيبيیيبي  

ویاړو او نن د دې لپا ه رسه یيو ځيای ويوي یيو چيې د 
نوموړي د وخصیت  آثا و  افيا و او خيدمياتيو پيه اړ  

 .وغږېږو
زیاته  ړ  چې عالمه حبیب  د ایيو غړو هېوادونو او  ده

دي چې نن د څو لسیيزو  يښ نړۍ لپا ه ا زښتنا ه آثا  پر
په تېرېدو رسه هم څېړوني  او پوهان د هغه ليه آثيا و د 

 .معتربو مراجعو په توګه په پراخه  چه استفاده  وي
ډا ټر عيل  واق  وویل  د فيا يس مينت پيه  يا   يې 

د عالميه  ده استاد حبیب  یو له س و استادانو څخه دی.
 ال  ې د طبقا  الصوفيیيه د  ل۶۸۹۲خوا په له حبیب  

 تاب تصحیه ته په اوا ې څرګنده  ړ   دا  تاب د ژبيې 
و سختو  تابيونيو څيخيه ېرله مخې په فا يس  ې یو له ډ

دی. رسه له دې چې یو دوه ځلې چاپ ويوی  خيو اوس 
ې ستونيزې ويتيه. خيو هينغيه ېرهم په دې  تاب  ې ډ

 طلوع افغان سل  لن وو
په  ندها  پوهنتون  ې د طلوع افغان و ځپا   سليميه 

 .مه ومنان ل ووه۶۰ پر  اليزه د چنګاا
هي.    يال ۶۸۵۵له نن څخه پو ه سل  اله تر مخه د 

ليپيا ه پيه  لومړي ځلمه نېټه د ۶۰پر  وتېد چنګاا میا
د مولوي صياليه  ندها   ې د طلوع افغان په نامه اونیزه 

 چاپ او خپره ووه.محمد هوتک په مسئول مدیریت 
و   پير چها ونبې  ېهرد طلوع افغان اخبا  اول  ال 

مولوی صاله محمد په  ندها   چې له چاپه  او   خو دا
 ې د ښوونې او  وزنې په  ا ونو ډېر بوخت و  نو د طلوع 
افغان اخبا  چا ې يې خپل نږدې مطبوعايت دوست )بيابيا 
عبدالعزیز( ته چې اصيل نوم يې عبدالعزیز اليوزی و  و  

 وسپا لې.
بييابييا عييبييدالييعييزیييز د 

 يال پيه و ي   هي.  ۶۸۵۶
میاوت  ې د طليوع افيغيان 
مسئول مدیر وو. نوموړي د 
اخيييبيييا  د چييياپ و   د 
چها ونبې پيرځيای د اونيۍ 

)وينيبيې( تيه   ځيېلومړۍ و
واړوله. هغه تر دې وړانيدې 
په  ابل  ې د ماوین خيانيې 

د خطاطۍ او تصحیه مسلي   س و. بيابيا   ېپه مطبعه 
  ال پو ې د طلوع افغان مسئول مدیر و. ۶۸۵۱تر 

جيوړ   اسيېپه هغه وخت  ې د طلوع افغان  لیشه د
ووې وه: د طلوع افغان تر نامه سندی د غينيميو وږي د 

د چيليیيپيا پيه  ېهغه تر وا د ملر وړانګې  سندې دوې تو 
 ويل لیدل  ېدې.

او ليږ  يپه اول رس  ې د طلوع افغان ډېره بيرخيه د 
ل(  ال  ې چيې ۶۸۶۵پښتو مضامین یې چاپول  خو په )

لوی استاد پوهاند عالمه عبدالحی حبیب  د اخبا  مسئول 

 د پښتو داستاين ادب رسس ی لييوال نصري
 د ژوند له قافلې بېل وو احمد احمدي

 د پښتو ژبې د داستياين ادب رسس ی ليييييوال نصيري
ميه د ۶۱هي.   د چينيګياا پير ۶۹۵۵د  احمد احمدي

 الو په عمر د  رونا نيا وغيۍ  ۹۱د ييشنبې په ماخوسنت 
 له دې نړۍ س ګې پټې  ړې.له امله 
له تېرې یوې میاوتې  اهیسې نا وغه او په  وغتيون دی 

 . ې بس  و
  ستوالوګڼو چا وا و  سیا

لیيوالو  ادیبانو  واعرانو او 
مینه والو د هغه پير ميړیينيه 
خواوین  څرګنده  ړې او د 
پښتو داستاين ادبیاتو ليپيا ه 

 .یې س ه ضایعه ګڼلې ده
ونيييی وسېدنوموړی د غزين وسیت د قره باغ ولسوايل ا

پو ې  تابيونيه ييې ليیييييل چيې ډېيری ييې  ۲۰و چې تر 
 داستاين او ناولونه دي. د ځينو نومونه دا دي:

 سړ  سیلۍ  مينه  د واو ې سړی د لنډو  يسو وولګې.
بوډا او د لېوانو پلونه    ا  بوړبو ۍ  ييوه خيربه د تيه 

ييې  ... و م؟!  اغزن سیم  جوجو  خونيا   ز و  نيييييه
 ناولونه دي.

 ال  ا په دېخوا د يب يب  ٣٠٠٢نصیراحمد احمدي له  
يس  اډيو په ښوونیزه پروژ   ې دنده تر رسه  يوليه  پيه 
پيل  ې يې په نوموړې ادا ې  ې د  پو ور او له تېرو وپږو 

ا د ماوومانو او لويانيو ليپيا ه د فيييچير ېخو لونو  اپه د
 و. ېټرخپرونو ايډ

 ولييل وو "تفسیر القمري"
په پښتو ژبه ليوی تفيسري )تفيسیر القميري ( د هېيواد د 

 يلجيد عامل او د اميام ابيو یوسي  او نجيم امليدا س عيا
دا العليوم اسيتاد ويي  القيرآن و الحيدیث سيید حيیيم 

 قمري لیيلی دی.
 ۸۵دا تفيسیر پيه 

جليده او نيږدې ليس 
ز ه مخونو  ې د دوو 
 لونيو پيه ميوده  يې 

 .بشپړ ووی دی

 مجله بیا پيل ووه «ښيال»
هي.    يال ۶۸۳۶مجله د لومړي ځل لپا ه په  « ښيال» 

 ې په  ندها   ې چاپ ووه چې په وپږو  لونيو  يې ييې 
 ي وو.ګڼې چاپ ووې او ډېر مينه وال يې و  خپل  ړ ۸۳

د دې تير ويپږو  لونيو و وسيته 
خيو دا دی  مجلې خپرېدل بند وول؛
مجليه بیيا  داله اوږده ځنډ و وسته  

پیل ووه او لومړنۍ ګڼه يې پيه  ابيل 
  ې چاپ ووه.

 نوي چاپ ووي آثا 
د  حنن بابا او حميد مومند په آثا و كې متلونيه او  

دغه اثر څېړنوال مجاو  احمد مومند لييلی  اصطالحا :
او د افغانستان د علومو ا اډم  د اطيالعياتيو او عياميه 

 .مخونو  ې چاپ ووی دی ۲۳۱اړييو  ياست له خوا په 
اثر وپږ څپر   لري چې د متل او اصطالح په هيييليه هير 

د دې اثير  .اړخيز بحثونه  ا نيغياړي
من پانګه د  حينن بيابيا او حيميييد 
مومنيد پيه آثيا و  يې پير ميتيليونيو  
اصطالحاتو  د دوی پير سيبيک  پيه 
وعرونو  ې د ميتيل او اصيطيالح د 

 .څرخ  ااستعنل اړتيا پر محو  

 مشهو  سند غاړی استاد ایوب وفا  وو
د خيوږې حينييجيرې څښيينت د پښيتيو ژبيې مشيهييو  

سند غاړی استاد ایوب 
د و پېښې نا وغيۍ ليه 

هيي.   ۶۹۵۵امله د 
پن ميه  پر ال د زمري 

نړۍ س ګې پټې  دې له

يونسيو د افغانستان د ې ناملموس 
 فرهنګی میراثونه ثبت  ړل

د اطالعاتو او فرهن  وزا   په هڅو د ملګرو ميليتيونيو 
ښوونيیيزې  عيليمي  او فيرهينيګيې ادا ې )یيونسيييو( د 
افغانستان په غوښتنه د ې ناملموس فرهنګ  میراثونه د 

 .ثبت لپا ه ومنل
اطيييالعييياتيييو او 
فرهن  وزا   تيه د 
بهرنیو چيا و وزا   
له لو ي په اسيتيول 
ووي ليیيک  يې د 

فرهنګ  ناملموسو میراثونو د منليو پيه تيړاو ویيل  ود ېو
 يال  يې  ۲۵۲۲په سندې ډول په  هثا آووي چې دا د ې 

 :د ثبت لپا ه منل ووي دي
د میناتو ۍ هرن د بهزاد سبک د افغانستان په نيوم     .۶

 په خپلوا ه توګه؛
صنعت افغانستان ليه نې د و ېښمو د تولید او  وز    .۲

آذ بایجان  ایران  تر یې  تر منستان او ازبييسيتيان رسه 
 په ګډ ؛

 .یلدا وپه )چلې وپه( له ایران رسه په ګډ    .۸

 عبدالله عاطف  ووژل وو
واعر  مؤ خ او علم  وخصيیيت انيجينيیير عيبيداليليه 

ميه د ويپيې ۶۸  پيرهي.    ال د زميري ۶۹۵۵عاطف  د 
مهال د ناپېداندو وسله والو له خوا د ا وزګان وسیيت پيه 

 چو ې ولسوالۍ  ې ووژل وو. 
د تا ی   وعر او ادبیياتيو پيه  هېوادا واښاد عاطف  د  

برخه    د پام وړ او ُمهم آثا  لیييل او پن يويل وو چيې 
 ۶۸۵۵یيې پيه  (( لرغوين پښتانه عربیيان سلطانانرشق )) 

یې د  ((یون))پا و  ې تا یخ  څېړنه او 
وعري وولګو له جميليې چياپ ويوي 
دي. نوموړي دغه  از د عرب  په نياميه 

 د یوې چاپ   سنۍ بنسټ ایښی و.
په اقتصاد او انجنیرۍ  يې دوې  ده

ماسټرۍ په ا وپا  ې  ړې وې. واید د 
چو ې په لیرې پرتې او له لیک لوسته محرومه ولسيواليۍ 

 . ې یواځینی دومره لوستی  س و

اثير «وي. وي. با تيوليد»د  مري عيل وېر نواي :
دی چې له  ويس ژبې څخه انګرېزي ته وسدمييري 
مينو سي  او له همدې ژبې څخه پښتو ته سيييد 

 .اسنعيل حسين  فاطم  ژباړلی دی
( ۶۵۰=  ۶۵۵+  ۰اثيييير ) 

مخونه لري چې د افغانستيان 
د علومو ا اډم  د اطيالعياتيو 
او عامه اړييو  ياست له خيوا 

 .چاپ ووی دی

 له اوږدې مودې  اهیسې ناجوړ  و.  دی ړې. 
په سند و  ې ځانګړی سبک س ه او خليو د  اوب استاد

 .ده سند ې په ډېره مینه او ېدې
"ای عشقه نامراده تا څه په غمو رس  ړم" او "ليېيونيۍ 
مینې  ړم آونا له بیابانه رسه" د استاد ایيوب مشيهيو ې 
سند ې دي چې تر اوسه د هرن موسیقۍ د مینه واليو پيه 
غوږونو  ې انګازې  وي. د هېواد ګڼو هيرنمينيدانيو د ده 

 .سند ې بیا بیا ویلې دي

مدیر وو  نو د ځينو  سانو په غوښتنه يې په یو  ال  يې 
په  ندهيا   چې پښتو ژبې ته واړاوه له دې  بله وول اخبا 

  ې غټ ا رثیت پښتانه دي.
طلوع افغان د پښتو ژو نالیزم په تيا یي   يې ليوميړی 

په ميل ژبيه )پښيتيو(  چې په بشپړه توګهدولت  اخبا  دی 
 چاپېده.

یاد اخبا  د سلو  الو په اوږدو    ډېيرې ليوړې ژو ې 
ييزې میډیا پيه دې چيټيک  لیديل  خو له نېيه مرغه د ډله

میدان  ې س هم خپل ځانګړي لوستوني  لري  چې اوس 
هره اونۍ بې له ځنډ  دوه وا ه د لوستونيو تر سسونيو و  

   سیږي.
پير اديب  انيتيقيادي او   يېطلوع افغان په هره ګڼيه 

سیايس تبرصو رسبېره خربونه  تا یخي  او ميطيبيوعيايت 
لیينې  خربتیاوې او نو  مهم مطالب خپلو لوستونييو تيه 

 .وړاندې  وي

 ې  يوم  يا   ل۶۸۹۲لومړين چاپ  ې چې عالمه حبیب  
پا و  ې یې د دې  تاب لغتونه توضیه  ۶۵۵ ړی  واوخوا 

نه  يړې چيې څېړ ړي او په داسې دقت او حوصله یې دا 
  د ېيرونييي  پيه تيوګيه ډڅېيړماته د فا يس متونو د یوه 

 حیرانۍ خربه ده.
رسه له دې چې د هغه )د عيالميه )) استاد  واق  وویل: 

حبیب ( اصيل ژبه پښتو وه او په دې ژبه  يې یيې پيراخيې 
نې  ړي  خو په فا يس  ې یې هم په ويوق او دقيت څېړ

ډیر زیا   ا   ړی. په داسې ډول چيې دې دقيت تيه یيې 
حیران ووم. د طبقا  الصوفیه په توضیيحياتيو  يې  بېخ 

پا ې لیييل  له نو و هغو وولو متيونيو څيخيه  ۶۵۵چې یې 
دي چې تر هغه وخته چاپ ويوي او دا پيه هيغيه ډېرې 

  ((سخت  ا  و. ېروني  لپا ه ډڅېړوخت  ې د یوه 
ډا ټر عيل میر انصا ي  د دې ناستې یو بل ګيډونيوال و 

ځانګړنو ته یې په اويا ې وخصیت او  چې د عالمه حبیب 
عبدالحی حبیب  یو فوق العاده وخصیت و چې د )): ويلو

هغې فرهنګ  مطالعې او پوهې په مرسته چې د لوده یيې  
وایيم. دا جر،ت داسې  ا ونه یې و ړل چې زه و ته علم  

  په هغه وخت  ې پرته له حيبيیيبي   نيه پيه جر،تعلم  
افغانستان  ې چا د لود او نه په ایران  ې. عالمه حبيیيبي  

 تابونه تصحیه  ړي  دا د هر چا د وس  يا   ۳چې  وم 
نه دی او نوموړی د افغانستان  ایران او تياجيييسيتيان د 

 څيېيرهفا يس ژبو په تا ی  او فرهن   ې یوه اسيتيثينيايي  
 وه.((

 ۰۵ وم متون چې عالمه حيبيیيبي  )) نوموړي زیاته  ړ : 
 اله مخيې تصحیه  ړي  اوس هم د پو ه اعتبيا  وړ دي 
او په داسې انداز یې تصحیه  ړي چې حتی اوس هم و ته 

وو  وسی دغو متونو نه  يش  وسی. موږنه څوک بیا  تنه 
ته بیا له رسه  تنه و ړو او نه ځان ته د دې اجازه و  يوو. 
باید د حبیب  په همدې  ا  ا تفاء و ړو او دا ځيييه چيې 

 ((هغه لومړی د جه  ا ونه دي.
له هغې و وسته څېړنوال عبدالغفو  لېيوال پيه خيپيليو 
خربو  ې د ایيو  لتو ي مؤسسې له مرشتابه او هميا انيو 

ن لو له امله مننه و يړ  او منا د عالمه عبدالحی حبیب  د
اين ييرزیاته یې  ړ   د خوښۍ ځای دی چې نن د نړۍ او ا

پوهانو له خوا د عالمه عبدالح  حبیب  د علم  خدمتونيو 
 .په اړ  خربې  ېږي

نوموړي د عالمه حبیب  د وخصیت په ځینو ځيانيګيړنيو 
خربې و ړې او زیاته یې  ړ  چې پوهاند حبیب  نقد او  يره 

ثا و د  ره  ولو آ تنې ته ډېر ژمن و او هر وخت به د خپلو 
 م ۸.په لټه  ې و

 د افغانستان د علومو ا اډم 
 د ژبو او ادبیاتو مر ز خپرنیز ا ګان

 څېړندوی احسان الحق   بیرمسئول مدیر: 

 څېړنپوه دو تو  سید مح  الدين هاوم   څېړندوی احسان الحق  بیر  تنپالوی: 
 څېړندوی مطیع الله ساحل  څېړندوی لط  الله صابر  څېړنیا ه وفیقه نو ي.  

 پن ه افغانۍد یوې ګڼې بیه:   په زېري جریده  ې له رسلیينې پرته  د نو و لیينو سپیناوی په خپله د لیيوالو پرغاړه دی.

د علومو ا اډم   د ژبو او ادبیاتو 
مر ز  زنبق څلو س ې  نوی ښا  

 +(۱۸)۱۹۹۹۳۱۸۸۰د اړیيې ومېره:  افغانستان - ابل
 zerai1316@gmail.comبرېښنالیک: 

www.asa.gov.af 
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