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 د الرښود استاد نظر

ره کتنې تاارخخي بهرار(( د هغاې علماي ا څېړنراز  ))په پښتو کې د اديب ک

پروژ  نوم دی چاې څلاور کالاه وړاناد  د اسغانساتان د علوماو اکااډمۍ د ژباو او 

ادبراااتو مرکااز د پښااتو ژبااې او ادبراااتو انسااترتو  د ماال پااوهنې څااانګې لااه خااوا 

څېړنرار سضل الرحمن علرزي ته زما پاه الرښاوونې د څېړنادوی علماي رتباې تاه د 

په موخه ورکړل شو  وه، چې له نېکه مرغه له ټاکيل وخت رسه سام ياې د  لوړاوي

خو  رسالې په بڼه بشپړه کړه او زما د ټولو مشورو په پام کې نرولاو رسه ياې ماا تاه 

د وروستي ځل لپاره را وسپارله چې دا دی پاه اړه ياې خپال نظار پاه الناد  توګاه 

 څرګندوم: 

ې خو نسبتاً منلی تعرخف ياې پاه د  د کره کتنې په اړه ډېر تعرخفونه شوي چ

ډول دی: کره کتنه په لغت کې محاکمه کولاو تاه واياي او پاه اديب اصاطال  کاې 

هغه پوهه ده چې د خو مل خا اثر ښېګڼې او بدګڼې پاه باې فرساه توګاه را برساېره 

کړي او د منځپانګې څرنګوالی يې جو  کړي. کره کتونکی برا هغاه چاا تاه واياي 

ا نقاد پاه وسارله د اديب آثاارو د ښاه وان او نرمګړترااوو پاه اړه چې د کره کتنې خا

لوستونکي ته حقاخق په مخ کې ږدي چې په دغو حقااخقو کاې د اثار دود پالناه او 

نوښت، ښکالو  او نرمګړتراو ، پېچلتراو  او ساده والای، څرګناد  او مبهماې، 

ګناادترا ټااول تېروتنااې او نوښااتونه، ژبنااۍ او اماليااي تېروتنااې او د ارزښاات د څر 

 اړخونه شامل دي. 

دغه اثر چې د تحلريل ا ترشخحي او د اړترا په صور  کاې د انتقاادي مرتاود 

په رڼا کې د کره کتنې د کره کولو، آرونو او اصلوبو د نوو آرونو پاه اړه کښال شاوی 

ډېر جالب او نوي موضوعا  راسپړي چې د هغاې پاه رڼاا کاې زماوږ اوسانۍ کاابو 

زو او ربړو څخه ډکې دي او باخد چې د همادغو ناوو څېړنرازو اکرثه څېړنې له ستون

 غوښتنو په رڼا کې خپلې څېړنې سمې کړو.



 ب 

کتنې اهمرات او مممرات هام جوتاوي او د د  ترڅنګ دغه اثر موږ ته د کره

کتنې څخه باخد د خپلاو شخ ا عقادو پااللو او دا خمه په ډاګه کوي چې له کره

او نه هم د ادب په ناماه خاو داساې غشای وي سلرقو خړوبولو معنا وانخرستل يش 

چاې د هار چاا د ادب د زړه مراناد  پار  ساورۍ يش، چاې ناه خاواز  رغاول ياې 

 ناشونې وي، بلکې برا په کې ځای جوړول هم له شونترا ووځي. 

دقرقاً دغه اثر په خپلو پنځو څپرکو کې چې الند  يې خادوناه کېا ي د اديب 

در  وړانااد  کااوي چااې پااه ګانااده کااې د اثااارو د کښاالو لپاااره داسااې الر  ګااو 

 څېړونکي لپاره د کاڼي کرښې او منزل مقصود ته په جګو سرتګو رسېدل دي: 

نو دغه اثر په رسخز  پرل شوی چاې د څېړنرازو اثاارو د معماول پاه څېار پاه 

کااې د موضااوم اهمراات، مممراات، موخااه، د کااار اډانااه، د کتاااب لناا ه پېژندنااه، 

، کاور ودا   او ناور اړوناد مسااخل شاامل دي. تار سرضره، د څېړنې مرتود، منناې

د  چار وروسته لومړی څپرکی راغلی چې په کې د موضاوم شاالرد څېاړل شاوی 

او دا په کې په ډاګه شو  تر ده وړاند  چې کومو کسانو په د  اړه کارونه کاړي، 

حااالتو کاې کښال شاوي او لاه  کوم دي، څه ډول دي، څنګاه دي او پاه څاه ډول

ه رسه برااا هاام ولااې ده پاار دغااه کااار لااه رسه کااار وکااړ، د هغااوی دومااره کااار رس 

 نرمګړتراو  کومې دي او د ده نوښت او غوره والی په څه کې دی؟

کتناې تر دغو سپرناوخو وروسته دوخم څپرکی راغلی چې په هغاې کاې د کاره

کتنې لاه پېژنادنې واخلاه تارخخي بهرر څېړل شوی چې په تارخخي بهرر کې د کره

رش  ډول ساپړي او پاه د  هام اې تار ډولوناو پاور  ټاول مسااخل پاه ماد کره کتن

غ ې ي چې په لوخدخځ کې کله او څنګه کره کتنه را منځته شوه او براا ياې ختارځ 

ته څنګه الره پردا کړه، په خترځ کې برا پښتو ژباې او ادب تاه څنګاه راغلاه او اخاا 

 اوس هم شته او که له منځه تللې؟

لولو چې په هغې کې د کره کتناې د معراارونو،  یکتر د  وروسته درېرم څپر 

اصااولو او الرو چااارو پېژندنااه مطالعااه کااوو، خااو دا چااې لرکااوال د اسغانسااتان 



 د الرښود استاد نظر

 ج 

حساسرتونو، ننګونو او ستونزو ته متوجه دی، نو دغه آرونه د اصولو په رڼاا کاې پار 

 دوو برخو وېيش چې خو يې مطلق اصول او معرارونه دي او بل يې نسبي اصاول او

معرارونه او د  ته نغوته کوي چې زموږ خلک سرايس او سکري حاالتو ته پاه کتلاو 

رسه ډېر ځله نسبي اصولو او معرارونو ته ډېر ارزښت ورکوي او خاا پاه د  الره ډېار 

ځي، په داسې حال کې چې د ادب وده او پرمختراا پاه نسابي کاې ناه، بلکاې پاه 

الره خپله ناه کاړو، ناو لاه سارالو مطلقو آرونو کې نغښتې او ترڅو چې موږ همدغه 

 اثارو رسه به سران کول هم راته مهال خمه وي. 

څېړنرار علرزی په څلورم څپرکي کې په پښتو ادبراتو کې د اديب کاره کتناې 

د تااارخخي بهراار څرنګااوالی څېااړي چااې دا بحااد ښاخسااته اوږد، پااه زړه پااور  او 

لرغاونې دوره څېاړل ستونزمن بحد دی، پاه د  معناا پاه دغاه بحاد کاې لاومړی 

شو ، ورپسې منځنۍ او اوسنۍ دور  څېړل شوي چې په اوسنۍ دور  کاې براا 

در  واړه پړاوونه، لکه روښانترا، ويښترا او اوښتون پړاووناه تار بحاد الناد  نراول 

شوي، تر هغې وروسته د جهادي ادب په ادبرااتو کاې د کاره کتناې څرنګاوالی، د 

ه کتنې حالت او څرنګوالی او لاه هېاواده بهار د هېواد په دننه کې د ادبراتو او کر 

 ادبراتو او کره کتنې حالت او څرنګوالی په تفصريل توګه څېړل شوي دي. 

کال څخه را وروساته  ۳۰۰۱لرکوال پر همدغه کار بسنده شوی نه دی او له 

په پښتو ادبراتو کې د کره کتنې پر څرنګوان يې هم بحد کاړی چاې دا پاه ټولاه 

 د پام وړ بحد دی. معنا نوی او 

د د  لپاره چې موضوم تر  نرمګړ  پاتې شو  نه وي، نو همدغې څپرکاي 

ته يې دوخمه برخه هم پردا کړ  او هغه د پښتونخوا د کاره کتناې بحاد دی چاې 

پر دوو برخو يې وېشلی، لومړی يې د هند له آزادۍ نه مخکې پړاو او دوخم ياې لاه 

قاو مسااخلو تاه لوساتونکي متوجاه کاوالی آزادۍ نه وروسته پړاو دی چې ډېارو دقر

 يش. 

تر د  وروسته پنځم او وروستی څپرکی دی چې په هغې کاې پاه پښاتو ژباه 



 د 

او ادب کااې د کااره کتنااې د شااوي کااار ارزونااه ده چااې پرتااه لااه شااکه دغااه کااار د 

د نرنو چرچل دي، په د  معنا لومړی په کې د نظم پاه برخاه کاې شاوی  ېاوسپن

اړه اديب دور  رانغاړي او دوخم په کې د نارث پاه برخاه کار ارزول شوی چې در  و 

کې شوی کار ارزخايب کوي چې هغه هم در  واړه اديب دور  څېاړي، خاو پاه زړه 

پور  والی په کې دا دی چې د ثور له انقاالب مخکاې او وروساته د دواړو وختوناو 

کاره  آثار ارزخايب کوي او تر هغاې وروساته تار نان ورځاې پاور  د آثاارو ارزخاايب د

 کتنې د اصولو په رڼا کې کوي. 

همدغه راز په د  دوره کې اديب بهررونه، رسنۍ او راډخوګانې هام څېاړي او 

په اړه يې کايف معلوما  وړاند  کوي، آن دومره دقرق، حساس او پاټ مسااخل را 

بربن وي چاې کاه پخاوا  نومراان څېړونکاي ژونادي وای، ناو اوس باه د علرازي 

ه پردا کېدالی، خو ده جرأ  کاړی ځاان ياې پاُل کاړی، خاو تڼۍ هم په ذره برن ن

 نورو ته يې د جرأ  کولو مراند  مضبوفې کړ  دي. 

تر دغو مساخلو وروسته پاخله راغلې چې پاه کاې د موضاوم پاه اړه اوږد بحاد 

شوی، خپل شوی کار يې هام ارزولای، ښاېګڼې او نرمګړترااو  ياې هام پاه ګوتاه 

راوو خادونه يې هم کړ  چې د سامون او پراختراا کړي او د خپلو ستونزو او نرمګړت

لپاره يې مناسب وړاندخزونه هم مطر  کړي او په پای کې يې د مأخاذونو سهرسات 

( ای ساور مخوناو ۳۴۳د الفبا په ترترب راوستی او په د  توګه يې خپله پروژه پاه )

کې بشپړه کړ  ده چې په هغې کې مستقل آثار، مجلې، مقاالې او انټرنټاي پااڼې 

ټول شامل دي، چې دا دی زه د دغې رسالې په اړه پاه الناد  توګاه خپلاه ارزوناه 

 وړاند  کوم:

له کله نه چې ښاغيل سضل الرحمن علرزي په خپلې پروژ  کاار پرال کاړی، 

له هامغه وخته يې وخت په وخت خپل کړی کار، مأخذونه او د کار کړندود لاه ماا 

م، ناوي مأخذوناه او مناسابې رسه رشخک کړي چې وخت په وخت مې ورته کار سا

مشور  ورکړي، ده هم په اخالص زما مشور  کومې چاې د منلاو و  مانيل او پاه 



 د الرښود استاد نظر

 ه 

کومو کې يې چې مالحظې لرلې په پوره وړترا او ځررکتراا لاه ماا رسه مطار  کاړي 

او د قناعت په صور  کې مې تر ډېره وررسه منيل چې د کور ودا  ترڅناګ تار  

 وګه يې کار ارزوم:مننه هم کوم او په الند  ت

  تر ډېره يې هڅه کړ  چاې پاه خپلاې پاروژ  کاې لاه ګونګاو، اوږدو، باې

 ځاخه او بې ربطه جملو او کلمو څخه ډډه وکړي. 

  هڅه يې کړ  چې ژبه يې ساده، عام سهمه، په معراار براباره او منلاې وي

 چې له نېکه مرغه تر ډېره په د  چار کې برخالی هم دی. 

 هڅاه کاړ  چاې موضاوعا  پاه مناساب او ناو  بڼاې  تر وساې وساې ياې

 تحلرل او تجزخه کړي چې د ده کار ته يې ځانګړی ارزښت ورکړی. 

  د د  لپاااره چااې د موضااوم حااق يااې پااوره ادا کااړی وي، نااو پااه ځرنااو

موضوعاتو يې ډېره او ځانګړ  توجه کړ  چاې موضاوم تار  اوږده شاو ، خاو لاه 

جالبه کاړ  هام ده چاې دا ياې هام خاو ډول  اوږدوان رسه رسه يې په زړه پور  او

 کامل ګڼالی شو. 

  له بې ربطه جاجونې، کلمو، جملو او پراګراسونو څخه يې ډډه کاړ  او تار

 وسې وسې پر خپلې محوري موضوم چورلېدلی. 

  موضوم يې د رتبې د اخرستلو په موخه نه، بلکاې لاه مرناې، زړه او شاوقه

ښاکون ورکاړی چاې پاه خپال ځاای کاې د څېړلې چې کار تاه ياې ځاانګړی زړه را

 ستاخنې وړ دی.

  د موضوم په لرکلو کې يې واحد لرکدود او د لرکنښو سمه کارونه مراعات

کړ  او ترڅنګ يې آثار تر خپلې وسې تحلرل او تجزخه کړي هام دي، دغاه راز لاه 

کومو مأخذونو څخه يې چې ګټنه کړ  هغه يې په منظمه او دقرقاه توګاه ښاوولې 

ه کاار ياې څېړناې تاه ځاانګړی ارزښات ورکاړی، ناو دا او د  تاه ورتاه دي چې دغ

خوبرااو تااه پااه کتلااو رسه زه يااې د الرښااود اسااتاد پااه توګااه کااار م باات ارزوم او لااه 

څېړنرااار رتبااې څخااه يااې د څېړناادوی علمااي رتبااې تااه د لااوړاوي وړ ګااڼم او د 



 و 

ومره ژر اسغانستان د علومو اکاډمۍ د رخاسات دراناه مقاام تاه وړانادخز کاوم کاه څا

 شونې وي دغه پروژه د  د چاپ په ګاڼه سرنګار کړي چې ګټه يې عامه يش. 

 مرنه او پېرزوخنه

 څېړنوال سردنظرم سردي

 د پښتو ژبې او ادبراتو د انسترتو  آمر

 ملرخز ۱۲۱۱/ ۱۰/ ۱۷

 

  



 

 ز 
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د ژباااو او ادبيااااتو مرکاااز د پښاااتو ژباااې او ادبياتوانساااتيتو  د ادبيااااتو او 

 غاړي څېړنياار سضال الارحمن عليازي علماي څېړنيازهد علماي ې متنپوهنې څانګ

دڅېړنادوی علماي  چاې ()په پښتو کې د اديب کره کتنې تاريخي بهري ()رساله

( ۳۴۳(رتبې ته د لوړاوي لپاره يې د څېړنوال سيد نظام سايدي پاه الر ښاوونه پاه 

د نېټاې ۱۲۱۱/ ۱۱/ ۱۳مخونو کې بشاپړه کاړ  او ماتاه د ژباو او ادبيااتو مرکاز د 

نکااي نظر)تقااريپ( لپاااره را اسااتول و ( ګڼااه رساامي ليااک پااه وساايله د ارزو 4325)

 شااو  وه، د منځپااانګې لااه لوسااتنې وروسااته يااې پااه اړه خپلااه ارزونااه او نظاار

 څرګندوم. 

خپال ځاانګړی ارزښات او اهميات « اديب کره کتناه»دا چې په ادبپوهنه کې 

دنې له پاره ځکاه تال اړتياا لري، نو په اديب مطالعاتو او څېړنو کې يې د ادب پېژن

پااه غاور رسه يااوه ژوره او هاار اړخياازه کتنااه ده، چااې « اديب کااره کتنااه»شاته چااې: 

حقايق را برسېره کوي. که د ادبپوهنې د يو  لاويې او مهماې څاانګې پاه توګاه د 

ادبياتو د ارزونې لپاره اديب کاره کتناه ناه وای د اديب آثاارو ارزښات باه ماو څنګاه 

ليکوال او شاعر( په خپله ښاه او باده پاوه شاوای وای او ناه باه ټاکه؟ نه به اديب )

لوستونکی د اديب د اثر له اصيل پيغام او غرض نه ژر او په سمه توګاه خام شاوی 

چار  موږ ته کره کتاونکی د اديب کاره کتناې پاه وسايله کاوي، ناو  هوای. دا  دواړ 

عامااه توګااه  ويلای شااو چاې کااره کتنااه د اديب آثاارو لوسااتونکي، پنځااوونکي او پاه

 پوهې، هرن او ادب، درېواړو ته اغېزناکه ګټه لري.

لوستونکي ته يې ګټه دا ده چې د اثر د لوستنې له پاره يې د وخت د ضااي  

کيدا مخه نييس او هغه اثر چې دی يې پاه ورځاو ورځاو ناه يش لوساتلی، خاو پار 

اعر پاه لوساتلی او د ليکاوال ياا شاکاې هغه اثر تر رسه شو  کره کتنه په ل  وخت 

اصاايل موخااه او غاارض چااې د کااره کتنااې پااه وساايله را برسااېره شااوي، ډېاار ژر 

اديااب( تااه يااې ګټااه دا ده چااې خپلااو )پوهېاادالی يش. د اثاار ليکااوال يااا شاااعر



   

نيمګړتياوو او کمزورتياوو ته يې ور پاام او د هغاو د اصاال  او سامون پاه سکار کاې 

کتنه پاه واقعرات کاې پاه  کې ي، د کامل يا بشپړتيا پړاو ته رسې ي او همدغه کره

 عامه توګه د پوهې او ادب د هر اړخېز  پرمختيا المل ګرځي.

د علومااو اکاااډمۍ د ژبااو او ادبياااتو مرکااز، د اديب کااره کتنااې همااد  ساارت 

ارزښت او اهميت ته په کتناه او پاملرناه د ياو  سارت  او مهماې علماي سرهنګاي 

پاالن کاې د اديب کاره کتناې هار اړتيا په توګه د خپلو څېړنيزو چارو په کړنالره او 

اړخيااز  پېژناادنې او پااه پښااتو ژبااه او ادب کااې د هغااې تااارخخي بهااري د ود  او 

ياو  علمااي څېړنيااز   د پرمختراا د څرنګااوان د څېړناې موضااوم ورځاای کااړ  او

څلور کلنې پروژ  په توګه يې د هغې د بشاپړولو لاه پااره څېړنياار سضال الارحمن 

لو ته په خپل وخت الس پاه کاار شاوی و هغې بشپړ ګومارلی و. څېړونکی د  یعليز 

او د ښاغيل څېړنوال سيد نظيم سيدي په الر ښوونه يې د ټاکلو مفرداتو لاه مخاې 

 په د  الند  پنځو څپرکو کې په د  ترتيب خپله علمي چار تر رسه کړ  ده:

څېړنه د څېړونکي په رسيزه، چې په کاې ياې د د  څېړناې پار اړتياا، لنا   

وضااوم پاار اهمراات، مممياات او د خپاال کااار د تاار رسه کېاادو پااه پېژناادنې، د م

او برا په ترتيب رسه په لومړي څپرکاي کاې د د    څرنګوان بحد کړی، پيل شو 

څېړنيز  پروژ  د موضوم  په شاالرد کاې هغاه آثاار د کاره کتناې پاه تار  کاې را 

پېژ  چې د د  موضوم په اړه په پښتو ژبه او ادب کاې د مخاه ليکال شاوي دي 

 ليکوال پر هغو ټولو يو د خپل تر رسه کړي کار ممميت او اهميت را څرګند وي.

تارخخي بهري څېړنې ته ځاانګړی شاوی، چاې پاه د م څپرکی د کره کتنې يدو

کې د کره کتنې لغوي او اصطالحي پېژنادنې رسه رسه د کار کتناې پاه اهميات او 

او عميل کاره کتناې ادابو مفصل بحد شوی، د کره کتنې بېالبېل ډولونه د نظري 

او برا د هغو بېالبېل ډولونه: تاثري يا احسايس کره کتنه او حکمي کره کتناه جاال 

جال معريف شوي او د کارونې څرنګوالی او ماوارد ياې ښاودل شاوي دي.  ليکاوال 
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کتنې بهري پاه لوېاديځ او ختايځ په همد  څپرکي کې د تاريخ په اوږدو کې د کره

يم څپرکااي کااې د کااره کتنااې د ېاادي. پااه در کااې هاام پااه مفصاال ډول څېااړن 

معيااارونو، اصااولو او الرو چااارو پېژندنااه را غلااې ده. څېړونکااي پااه دغااه برخااه کااې 

لومړی دغه اصول او معيارونه پر دوو ډولوناو) مطلاق اصاول او معياروناه او نسابي 

اصاول او معيارونااه بانااد  وېشايل او هغااه يااې پااه مناساب تفصاايل رسه جااال جااال 

. څلورم څپرکی په پښتو ادبياتو کې د اديب کره کتناې د تااريخي ترشيح کړي دي

بهري څرنګوالی څېړي، چې څېړونکی لاومړی د پښاتو ادب پار لرغاونې او منځناۍ 

دور  چې د کره کتنې موارد په کې کم او په عنعنوي بڼه تر رسه شو  کاره کتناه 

کېا ي او  ده، بحد کوي، بيا پر معارص  يا اوسنۍ دور  کې خپلې څېړنې ته تام

د معارص  کره کتنې د اصاولو او معياارونو پاه رڼاا کاې د دغاې دور  پاه درېاواړو 

پړاوونو )روښانتيا پړاو، ويښتيا پړاو او د اوښتون پړاو( کې د اديب کاره کتناې بهاري 

ترشيح کوي. لومړی په اسغانستان کې د اوښتون په پړاو پور  اړوند د جهاادي پاه 

په تفصايل رسه څېاړي او پاه هماد  ډول پاه هېاواد ادبياتو کې د کره کتنې بهري 

کې د ننه او بهر په پښتو ادبياتو کې د کره کتنې حالت او څرنګاوالی پاه مناساب 

تفصيل رسه د عميل کره کتنې په تار  کاې بياانوي او ورپساې پاه هېاواد کاې لاه 

ز کال څخه را وروسته په پښتو ادبياتو کې د کره کتنې څرنګاوالی څېاړي.  ۳۰۰۱

په وروستۍ برخه کې په پښتونخوا کاې د اديب کاره کتناې بهاري  ي  څپرکد همد

څرنګوالی په مفصل ډول په دوو پړاوونو )د هند له آزادۍ څخه د مخاه پاړاو او لاه 

آزادۍ نه وروسته پړاو( کې د کره کتنې د عميل بېلګو په تر  کې څېاړل شاوی او 

ښتو ژباه او ادب کاې پنځم څپرکي کې په پ يارزول شوی دی. د څېړنې په وروست

د کره کتنې د شوي کار ارزوناه را غلاې ده. څېړونکاي خپلاه دغاه ارزوناه د عمايل 

کره کتنې د بېلګو په وړاند  کولو رسه په در  واړو اديب دورو )لرغاو ، منځناۍ 

يا کالسيکه او معارصه ( کې لومړی د نظم يا شعر او برا په نرث کې په تحلاييل بڼاه 

رغونې او منځنۍ دورو کاې خاو د اديب کاره کتناې ماوارد پاه تر رسه کړ  ده. په ل



 ي 

نسبي ډول کم دي، خو په معارصه دوره کاې پاه ځاانګړ  توګاه د ثاور لاه غمياز  

څخاه تاار ننااه د کااره  ۳۰۰۱کااود تااا( څخاه را وروسااته او همدارنګااه لااه  – ن)بادلو 

وناه کتنې د بهري او حالت ارزونه په پوره هر اړخيز ډول )ان تر د  چاې اديب بهري 

( د عميل کره کتناې د ډېارو غاوره بېلګاو او رسنۍ يې هم له پامه نه دي غورځون

په وړاند  کولو رسه تر رسه کړ  ده. دا ليکناه او څېړناه د پاايلې، وړاناديزونو او د 

 مأخذونو د ليکلړ په را وړلو رسه پای ته رسېدلې ده.

ي لرغونتياا په پښتو ژبه او ادب کې کره کتنه د خپل شااليد لاه مخاې تاارخخ

او کالسيک ادب کې د نقد ياا کاره کتناې ځيناې بېلګاې پاه  زموږ په لرغو  ،لري

عنعنوي مفهوم او بڼه هم تر رسه شاو  مخاې تاه راځاي، خاو پاه معاارص مفهاوم د 

پېړۍ په لومړيو لسيزو کې پيل شو ، خو بهري ياې تار نناه ډېار ورو   روانې ملريز 

اديب کره کتنې اوسنۍ وضعې ته وګاورو او د قناعت وړ نه دی. که د خپلې ژبې د 

نو راته به جوته يش چې په عامه توګاه زماوږ پاه ټولناه کاې انتقااد او پاه ځاانګړ  

توګه د ادب په ساحه کې اديب کره کتنه پارون هام لاه ساتونزو رسه ماخ وه او نان 

هم ل  و ډېره له کره کتنې ډار او هغه بده ګڼل، هغې تاه د شاک پاه سارتګه کتال 

او په عاام ډول د نقاد ياا کاره کتناې د زغام ناه شاتون لاه بلاې خاوا د  له يو  خوا

ادبياتو په ساحه کې د يو چا په اثر کره کتنه کول او د ښېګڼو له ساتاينې رسبېاره 

د هغې نيمګړتراو  ياا کمازورۍ ښاودل تار ډېاره زماوږ پاه ټولناه او عار  کاې لاه 

 ۍه کتناې اوسانشخ  دوښمنۍ رسه ان ول ګڼل کې ي، نو ځکه په ادبياتو د کر 

وضعه ډېره ډاډمنه نه برېښي او له نورو ګاونا يو ژباو د کاره کتناو لاه بهريوناو رسه 

 سيان نه يش کولی.

رسه لااه د  چااې د کااره کتنااې پااه هکلااه پااه د  وروسااتيو لساايزو کااې زمااوږ 

ليکوالو چې کوم آثار ليکيل او يا يې ژباړن، هغه هام تار ډېاره تيوريکاه بڼاه او پاه 

، د عميل کره کتنې په برخه کې لويه تشاه موجاوده يپور  اړه لر  ېکتننظري کره

وه، کېدای يش چې د د  څېړنې په تر رسه کېدو، چې څېړونکي پاه کاې پاه ډېار 



 تقریظ

 ك 

زيار او کړاو د عميل کره کتنې په لسګونه بېلګې د چاپ شويو خاورو ورو ليکناو او 

  اناداز  ډکاه څېړنو له منځه را ټولې کړي او په د  اثر کې خوندي کړي، تر ياو 

 او په لوستو به يې د ادب د مطالعې د خاوندانو اديب تنده ل  و ډېره خړوبه يش.

نکااي پااه حيااد د د  اثاار لوسااتو پاار مهااال جوتااه شااوه چااې و ماتااه د يااو ارزو 

څېړونکي د خپلې څېړنې د بشپړولو لپاره په سلګونه رسچينې، چې ډېری په کاې 

 مناب  دي، تار الساه کاړي، پاه غاور باوري او د لومړي الس علمي، اديب معلومايت

، معلومااا  ياې تحليال کاړي او پاار خپال ځاای ياې پااه ياو دقات ياې مطالعاه کاړ 

م. په پای کاې زه د څېړونکاي دي، چې زه يې دغه کړنه ستاي مناسبه توګه کارون

 ي څېړنرزه پروژه داسې ارزوم:ملدغه ع

می،  دڅېړونکیید م ايیی او  وو ا تیی ه څ  نییا څېړنییا وو ریی ړنا  یی     ریی -

 څ ګا وړوندې  ړي مي. وییاورتد ل نا وو څ ګندون  ا  نا هومي ووادل

نا څېړنا    ا  لا څحویيل څرشاحي ايت م څخا   ر وخييتد می وو نا ځينی   -

   خ     ا  م وړڅي  لا اخ  ونتق مي ايت م هم   رولد می.

 یړې، م زا څ    وري اعو ا يت رسچين  څخا نا ورتف مه ا  خ وا څېړنا  ش ړه  -

لا وصی  رسه ریم لی اړی نیا  (اع رصې اأخذ ښ من )اأخذونا ا  نا څېړنا    م موم 

انت    م اأخذ وو اخګڼ  نا شمې و ښ ميل وو  ي  ا  نا ټی ليهه څ ګیا م خ ی  وپی  نیا 

 ورورتۍ   خا    م څېړن  م ان  ش ي و  ډايک اعي ر لا اخ  اع يف  ړي مي.

احي ریا مه. م  ېوګی  نیا رو وړلی   ی  م ا ت ع م څېړن  اربايت وو وړڅي  ا   -

   ه  تن  لا ن ښت رسه م هغ  څېړنيه حق وموء  ړی می. ا  م هميل

م لیکن  ژ ا ا  خ ږه، روونا، م ن هی وي نیا   خیا  ی  لیا نې وتيی  وو  یړ ې   -

 څخا ژغ رل  وو لا و  ډايک اعي ر رسه   و  ه مه.

و پاملرنااه، زه د د  پورتنيااو او داسااې ځينااو نااورو ځااانګړنو تااه پااه کتنااه ا

څېړونکي تر رسه شوی کار بشپړ بومل او م بت يې ارزوم. که يې د تار سيا  لپااره 

نور رشايط پوره کړي وي، سضل الرحمن عليزی د د  څېړناې پاه تار رسه کولاو د 

څېړنيار علمي پوړ څخه د څېړنادوی علماي رتباې تاه د لاوړاوي وړ باومل. د لاوی 



 ل 

چارو کې تل برياليتوبوناه غاواړم او د علوماو اره يې په علمي بڅښل تعالی له در 

اکاډمۍ تاه، د د  لپااره، چاې لاه د  اثار څخاه اساتفاده عاماه يش د چااپ او 

 خپراوي سپارښتنه کوم.

 په درنښت

 څېړنپوه دوکتور سيد محی الدين هاشمي

  



 

 م 

 تقریظ

 محرتم رخاست ته! ادبراتو مرکز او د اسغانستان د علومواکاډمي د ژبو 

( ګڼاااه لراااک پاااه ځاااواب کاااې د 4325نېټاااې د )۱۲۱۱/ ۱۱/ ۱۳ستاساااې د  

خپال نظار پاه الناد  ډول وړاناد   ه رسالهڅېړنرز -څېړنرارسضل الرحمن علرزي پرعلمي

 کوم:

دا څرګنده خمه ده چې د پښتو ژبې او ادبرااتو پاه وده، پرمختراا او پراختراا 

ده. پاه د  کې اديب کره کتونکو د اديب کره کتنې له الر  ډېره مهمه ون ه لرلاې 

ډول پښتو ادبرا  د تارخخ په اوږدو کې صرقل شوي او تر ننني پارمختليل حالات 

خو دا هم ښکاره خمه ده چې په پښتو ادبرااتو کاې د اديب  ،پور  را رسېدن دي

کره کتنې الر  او ګودر  هامغسې چې اوس دي، په پرل کاې داساې ناه و . دا 

الره چاې زخااتره  پرل کې رواختي حالتخادونه دا معنا لري چې اديب کره کتنې په 

 .وروسااته دغااه حالاات ورو ورو وده وکااړه ،خااې د نروکااو او انتقااادونو پااه بڼااه و 

ادبپوهانو تر هر څه مخکې د اديب کره کتنې پاه اړه لاه لوخاه رسه د ادبرااتو د نارث 

وړاناد  کاړ  او ې او شعر په لوخو ډولونو او چوکاټونو کې خپلې نروکې او الرښوون

وروسته کې خې په د  اړه ډېر ګټور او ارزښتناک ترورخک بح وناه  او څېړناې   اپه ر 

تر رسه کړ . ان تر د  کچې پور  چې دا خمه ومنل  شوه چې اديب کاره کتناه، 

د ادبپوهنې خاوه مهماه څانګاه وپېژنادل شاوه.ځرنو ادبپوهاانو، اديب کاره کتناه د 

 .ادبراتو وجدان او ځرنو نورو د ادبراتو ساه وبلله

د  هام او په پښتو ادبرااتو کاې د اديب کاره کتناې پاه اړه د نظرخاايت مطاالبو

اديب کره کتنې د عميل منونو ټول شاهدان خو. پاه پښاتو کاې د اديب کاره کتناې 

په اړه ښه ډېر څېړنرز بح ونه تررسه شاوي دي، خاو د اديب کاره کتناې د تاارخخي 

آثاار  دي او ډېار لا  شامېر بهرر په هکله خال خال خادونې او ارزونې تر رسه شاو 

لرکل شوي دي. په پښتو ادبراتو کې د اديب کره کتنې د تاارخخي بهرار د څېړناې 

تحقرقاي پاروژ  پاه بڼاه تاررسه  –علماي  په باب دا وروستۍ څېړنه ده چې د خاو 

چې پر د  موضوم علمي څېړنه د وخات محسوساه اړتراا  نو ځکه وخلی شو ،کې ي



 ن 

ته د هغه د څېړنرز  وړترا له مخې ورکاړل شاو   وه چې خوه ځوان او وړ څېړونکي

 او نوموړي دا مهمه موضوم په پنځو څپرکو کې څېړلې ده.

تر کومه ځاخه پور  چې ما د نوموړي څېړونکي دا څېړنرز کارلاه رسه تار پاخاه 

پور  ټکي پر ټکي وکو ، پر د  بااوري شاوم چاې دا کارپاه ډېاره ښاه فرخقاه تار 

ه خواځې مناسب څېړنادود پاه پاام کاې نراول شاوی، د څېړنې لپاره ن رسه شوی او

بلکې همدا مېتود په ټول اثر کې په څېړنرز  زخرکۍ رسه عمايل او تطبراق شاوی 

رشېح شاو  ده. د اديب کاره کتناې پاه اهم دی. د موضوم مخرنه پاه زړه پاور  تا

هغاو ناه خاواځې پار ، اړوند چاې څېړونکاي کاومې منااب  لوساتونکو تاه ورپېژنادن

شو ،بلکې د راوړل شوخو رسچرنو ارزونه شو  او په ټوله کاې لاه ده علمي تبرصه 

مخکې د تررسه شوي کارجاج اخرستل شوی او د هغو مناابعو نقاد پاه داساې ډول 

چاې هام خاې د آثاارو د لرکونکاو حاق ادا شاوی، هام خاې م بتاې او  تر رسه شاوی

 د خپلااې څېړنااې د تاررسه کولااو لپاااره ياې نرمګاړ  خااواو  پااه نښاه شااو  او هاام

لرکوال په د  نرات دا کاار تاررسه کاړی چاې د خپال  ،منطقي دلرلونه راوړي دي

د روښانه کولاو پاه برخاه کاې  وس او توان په اندازه د پښتو ادبراتو د تارخخي بهرر

 نو  هڅه وکړي او شته خالو  ډکې او نرمګړتراو  پوره کړي.

ز ورپسااې خااې د کااره کتنااې د پېژناادنې پااه باااب مناسااب ترورخااک او څېړنراا 

بح ونه کړي، د کره کتنې معرارونه، الر  چار  او اصاول خاې ښاودن او لاه هغاه 

وروسته خې د پښتو ادبراتو په لرغاونې، منځناۍ او معاارصه دورو کاې د اديب کاره 

کتنې د تارخخي بهررپر څېړنه داسې راڅرخېدلی،لکه څنګه چې د دغاې موضاوم 

 يم څېړونکي هڅې هېار  کاړ نه خې په د  اړه د کو  ،د څېړنې په برخه کې الزم و

دي، بلکاې پاه خپال خپال ځاای کاې د  ېاو نه خې هغه ټولې پاه پټاو سارتګو منلا

لرکوال نروکې هم ور رسه ملې روانې دي او دا کاار د خاوه ښاه څېړونکاي څرګناده 

 نښه ده. 

څېړونکی په د  موضوم کې دومره ننوتی چې لوستونکی سکر ناه کاوي چاې 



 تقریظ

 س 

څېړنادوی علماي ترسرا  د ترالساه کولاو لپااره لرکلای دا اثر به نوموړي لرکوال، د 

وي، بلکې خمه له د  نه لوړه معلومې ي. په د  اثر کاې د څېړونکاي اخاالص او 

څېړنرزه ژمنه)تعهد( دواړه رسه غاړه غړۍ شاوي او خاو داساې ګټاوراثر تار  ترتراب 

 د ځوانو څېړونکو لپاره د څېړنې روڼ څراغ کېدای يش. شوی چې په د  برخه کې

په د  علمي ا څېړنرزه پروژه کې خو بل ښه کار دا هام شاوی دی چاې د هار 

څپرکي پاه پاای کاې، د هامغاه څپرکاي د څېړناې لنا خز راوړل شاوی دی او دا د 

حقرقاي اثار لپااره ت-څېړنې هغه غوره مرتاود او رو  دی چاې زه خاې د هار علماي

 ګټور بومل.

ر  ناړۍ د ادبرااتو پاه د اثرپه پاخله کې دا خمه شو  چې پښتو ادبرا  د نو 

رواختاي کاره کتناې  ا ياې دشان په خپله منځپانګه کې د نروکو تومنه لاري چاې د

څرک خاې بللای شاو. د  کااراديب کاره کتناې تاه الر پرانيساتې او پاه د  ډول د 

پښتو ادبراتو په منځنۍ دوره کې د لرغاونې دور  پاه پرتلاه بادلون ښاودل شاوی 

آثاار رامنځتاه  وره کې په منظمه توګه ګڼ شمېردی او د پښتو ادبراتو په معارصه د

دکره کتنې حالت او څرنګوالی بران شوی، خو د اوساني وخات د امکانااتو  ،شوي

او د الرسيس وړ وساااخلو لااه پرېامنااۍ او اسااانتراوو رسه رسه د اديب کااره کتنااې 

 اوسنی وضعرت هم د قناعت وړ نه دی بلل شوی.

ې د اديب کااره کتناې معرااارال هاام لاه شااک پرتاه زمااوږ پاه روان اديب بهراار کا

مناسب حالت نه لري او زموږ په پښتو ادبراتو کې اديب کره کتنه، د علمي اصاولو 

ي مسااخلو را څرخاي. لاه د  املاه پار ااو پرنسرپونو پار ځاای، پار ذوقاي او شخصا

اديب کره کتنه د باور سضا رامنځته کولو او د ساملې کره کتنې معرارونو او اصاولو 

ټاول  ،ولو او په عمل کې پيل کولو باند  ځاانګړی ټرنګاار شاوی دیته د مخې ک

موضوعا  خې مرش  ترشېح شوي دي، وړاندخزونه خې جاوړوونکي او مأخذوناه خاې 

 –چاې د دغاې علماي  هرلاه ده ،ګڼ دي. د لرکوال علمي درخځ د ستاخنې وړ دی

کاره نسال د سااملې اديب  ځاوانتحقرقي پاروژ  پاه  تاخراد او چااپولو رسه، زماوږ 

 کتنې الره خپله کړي.

پااه پااای کااې زه د د  اثاار پااه کښاالو رسه د هغااه د لرکااوال هڅااه سااتاخم، د 



 م 

څېړنرار له علمي رتباې څخاه خاې د څېړنادوی علماي رتباې تاه د لوړېادو وړانادخز 

هرله ده چې دا کتاب د اسغانستان د علوماو اکااډمي لاه خاوا ژر چااپ يش،  ،کوم

ي ا څېړنرز  پروژ  لاه ارزښاتونو او مزاخااوو تر څو درانه لوستونکي د نوموړ  علم

څخه نه خواځې خم يش، بلکې په عميل توګه، زموږ پرهراديب اثرباند  اديب کاره 

 د معاسرت سرهنګ پای ته ورسې ي. کتنه تر رسه يش او په د  برخه کې

 په درناوي

 څېړنپوه محمدنبي صالحي

 د ژبو او ادبراتو مرکز علمي غړی
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اسايس څاانګو څخاه ياوه مهماه څانګاه ده او  وو يپوهنې له دره د ادبکره کتن

کره کتناه د ليکال شاوو آثاارو   .ګې يې ادب تيوري او ادب تاريخ دينور  دوه څان

لاه ليکاوال رسه د خپال ليکال شاوي اثار پاه ګڼې او نيمګړتياو  په ګوته کوي،ښې

ه کاې مرساته بشپړولو او لاه لوساتونکي رسه د ليکال شاوي اثار پاه ال ښاه پوهېدنا

کوي.ادبپوهان په د  عقياده دي چاې ادبياا  د ياو  ټاولنې د وجادان حي يات 

لري، په ټولنه کې د بېالبېلو ناخوالو او د بې عدالتيو پر وړاند  ولس ويښوي او د 

هغوی د مخنيوي لپاره يې عمل ته هڅوي، خاو کاره کتناه بياا پاه ادبيااتو  کاې د 

په ادبياتو کې د نغښتي پيغام  په رسولو وجدان حي يت لري، ادبرا  اصال  کوي، 

کې چې بايد د يو  ټولنې اوسېدونکو ته په ښه شکل ورسې ي مرساته کاوي، کاره 

کله چې  رو ( حي يت لري،، لکه د انسان په وجود کې د ساه)کتنه په ادبياتو کې

کله چاې لاه ادبيااتو څخاه  ،رو ( وځي، نو انسان مريد انسان له بدن څخه ساه)

 له منځه ځي.او  لر  کړای يش، ادبيا  هم مريکره کتنه 

د  ځکه ،پل منځ کې نه شلېدونکې اړيکې لريادبيا  او اديب کره کتنه په خ 

 ،کره کتنه هم را منځتاه شاو  دهادبياتو يا اديب آثارو له را منځته کېدلو رسه سم 

له  کله چې ادبيا  را منځته شوي او يا هم يو اديب اثر پنځول شوی، نو هغه وخت

نکي رسه او يا لوستونکي رسه د ښه او بد يا هم سم او ناسم سکر پيادا شاوی و پنځو 

څاومره  ،تر اوساه پاور  وررسه ملاه رواناه دهدی او د ادبياتو له پيدايښت رسه سم 

چې ادبياتو د خپل تکامل پړاوونه وهيل او پرمختګ يې کړی په هامغه اندازه کاره 

م وررسه ملګرتيا کړ  او له اوږد تاريخي مازل کتنې هم د ټولنې له اړتيا وو رسه س

څخه وروسته يې اوسنۍ بڼه غوره کړ  ده. که و واياو چاې پاه ادبيااتو کاې د کاره 

کتنې له برکته پرمختګونه را منځته شوي دي، دا سمه او مهمه خمه ده، ځکه کره 

 کتنه ده چې په هر وخت او زمان کې يې د ادبياتو له پرمختګ رسه مرسته کړ  او

د تکامل پړاو ته يې رسولې دي.په کوماه ټولناه کاې چاې کاره کتناې تاه پاه درناه 

سرتګه کتل کې ي، د هغې ټاولنې ادبياا  هام پاه نړيوالاه کچاه پېژنادل شاوي او 
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 نړيوالتوب يې تر السه کړی دی.

د په ادبياتو کې د کره کتنې ارزښت او اهميت ته په کتلاو ماې وپتېيلاه چاې 

په پښتو کې د اديب کره کتنې تاريخي )وړېدو لپاره څېړندوی علمي رتبې ته د ل

خپل څېړنيز کار لپاره ځکه وټاکم چې له يو  خوا ماې لاه يااد   موضوم د بهري(

موضوم رسه عالقه درلوده او له بلې خوا چې په د  برخاه کاې کاوم کاروناه شاوي 

دي، په خپل ځاای او وخات کاې لاه ارزښات څخاه بارخمن دي، خاو د نان وخات 

رتونو ته په کتلو رسه اړتيا ليدل کېده چې بايد په د  برخه کې نوی محسوسو رضو 

که مرغه کله مې چې د اسغانستان د علومو اکاډمي ېکار او څېړنه تر رسه يش. له ن

د ژبو او ادبياتو مرکز له مسؤلو استادانو رسه دا موضوم رشيکه کړه، هغو هم را رسه 

البته د  رښود استاد په توګه وټاکه.م سيدي يې زما د ال يومنله او څېړنوال سيد نظ

  رسالې نوم لاه الرښاود اساتاد او د کتااب د مهاتمم رسه پاه څېړنيز  –د  علمي 

 شو.  «په پښتو کې د اديب کره کتنې تاريخي بهري»، مشوره

د پورته موضوم د ليکلو لپاره مې لومړی د رسچينو د پيادا کولاو او را ټولولاو  

په کتابونو، مجلو، جريدو، ورځپااڼو او م اړوند چې )ر پيل کړ، د د  موضو لپاره کا

انټرنيټي ويبپاڼو( کې څه ليکل شوي وو، هغه ټول مې را ټول کړه، هغه څه چې له 

ما رسه يې د د  علمي پروژ  په بشپړولو کې مرسته کولاه، د هغاوی د تنظيمولاو 

ه، پر چارو باند  مې الس پور  کړاو په خپل ځای کې مې ورڅخاه ګټاه واخيساتل

کله چې به مې د خپلې د  علمې څېړنې  کومه برخه يا څپرکی بشپړ شاو، ناو لاه 

خپل الرښود استاد رسه به مې رشيک کړ، هغه به په ډېره مينه او اخالص کرښه په 

کرښه لوسته، د محتوايي الرښوونو ترڅنګ يې سني او ټايپي تېروتنې هام راتاه پاه 

پاه لايکيل او شافاهي بڼاه مشاور  را ګوته کولې، د اصال  او سمون لپاره باه ياې 

 بشپړه شوه.کولې چې په پايله کې دا دی په د  ډول دا علمي څېړنيزه پروژه 

څېړنيازه پاروژه کاې د  ادبيااتو پاه پرمختاګ کاې د اديب کاره  -په د  علمي 

کتنې په ارزښت او اهميت خم  شو  دي او يو شمېر پوښتنو ته، لکه: د ادبياتو 

کې اديب کره کتناه څاه رول لاري؟ آياا  د پښاتو ادبيااتو پاه په پرمختګ او تکامل 

لرغونې او منځنۍ دوره کې هم کره کتنه شته؟ د پښتو ادبياتو په لرغونې، منځنۍ 
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ده؟ د پښتو ادبياتو روان کره وه او  دورو کې کره کتنه په کوم حالت کېاو اوسنۍ 

ويج لپاره څه کول په کتنيز بهري د منلو دی او که نه؟ د کره کتنې د پرمختګ او تر 

 کار دي؟ په کې ځوابونه ويل شوي دي.

 د څېړنې ميتود

ترشايحي ميتاود  –څېړنيز  پروژ  په ليکلو کاې لاه تحلاييل  -د دغې علمي

شوي او د اړتيا په وخت کې  ستل شوی، موضوعا  تحليل او ترشيحڅخه کار اخي

و پر بنسټ، په له انتقادي ميتود څخه هم استفاده شو  ده چې د همدغو ميتودون

لومړي څپرکي کې ټول هغه آثار ښودل شوي دي او له اړتياا رسه سام  نقاد شاوي 

هم دي  چې په د  برخه کې ليکل شوي دي. په دويم څپرکي کاې د کاره کتناې 

تعريف، اهميت، د کره کتنې ډولونه او د کره کتنې آداب د څېړلو ترڅنګ د تاريخ 

. پاه ید یره کتنې بهري هام څېاړل  شاو کې د ک په اوږدو کې په لوېديځ او ختيځ

درېيم څپرکي کې د کره کتنې د معيارونو، اصولو او الرو چارو په اړه څېړنه تر رسه 

شو  ده. پاه څلاورم څپرکاي کاې د پښاتو ژباې او ادبيااتو  د لرغاونې، منځناۍ او 

اوسنۍ دور  د اديب کره کتنې د  تاريخي بهري په اړه څېړنه تر رسه شو  ده او په 

م څپرکي کې  په پښتو ژبه او ادبياتو کې د نرث او نظم په برخاه کاې د تار رسه پنځ

شوو کارونو تحليل او ارزونه وړاند  شاو  ده. دا څېړناه د پاايلې، وړاناديزونو او د 

 اخځليکونو په را وړلو رسه پای ته رسېدلې ده.

 څېړنيز اهميت اړتیا او مربميت

ما هم همدغو  هغه څېړي،په کتو  څېړونکی د يو  موضوم اړتيا او اهميت ته

څېړلو پيل وکړ او دغه مسؤليت ته مې اوږه مسايلو ته په کتلو رسه د دغې موضوم 

که څه هم په د  برخه کې تر د  څېړنې مخکې ځينې کارونه شاوي دي،  ورکړه.

خو اکرثه يې نيمګړتياو ، ستونز  او ننګونې لري، چې دغو ستونزو ته په کتلو ما 

تر بشپړېدو وروسته ياې تاساو چې دا دی  د دغه کار هوډ وکړموخه  د بشپړاوي په

ږدم. د پښتو ادبياتو د کره کتنې د تااريخي بهاري پاه برخاه کاې چاې کاوم  مخکې

کارونه تر شوي دي، په خپل وخت کې پر ځای او ښه کار ورتاه وياالی شاو، خاو د 

تره ياې وکتال اوس وخت د لوستونکو اړتراوو ته ځواب نه يش ويالی. البته کاه زياا
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يش، نو درته به جوته يش چې کابو ټول يې له يو کتاب څخه را کااپي شاوي دي، 

حتی نو  بېلګې هام ال ناه دي ورتاه را وړل شاو ،  ناو پاه هماد  دليال اوسانيو 

 اړتياوو او غوښتنو ته په کتلو اړينه وه چې په د  موضوم له رسه نوی کار ويش.

رسه پاه د  کاې  وو تر رسه شوو کااروننور  د د  کار توپري په د  برخه کې له

دی چې د پښتو اديب کره کتنې د لومړي الس منابعو په تر السه کولو رسه دا کاار 

په نو  بڼه ليکل شوی دی. د هر  دور  د کره کتنې پر حالت باند  هم خام  

ملريز کال څخه وروسته د کره کتنې د حالت په اړه ډېار څاه  ۱۲۶۷شو  دي، له 

ملريز کاال را پاه د  خاوا،  ۱۲۷۰او نه هم ليکل شوي و، حتی له نه و ويل شوي 

خو د پښتو ادبراتو د کره کتنې د حالت په باره کې له يو دوو مقاالو پرتاه چاې پاه 

هغو کې هم اجامن بحد شوی دی، ناور څاه ناه و ويال شاوي، خاو د د  اثار پاه 

 ليکلو رسه دا برخه هم روښانه شو  ده.

په وخت کې له ځينو ساتونزو رسه هام مخاامخ  د  د  علمي پروژ  د څېړنې

شوی يم: يو دا چې کله مې د د  موضوم پر څېړلو کار پيل کاړ، ناو کوښاې ماې 

کړ چې د لومړي الس مناب  وپلټم او په د  برخه کې چې څه وايم، په ثبو  ياې و 

ورسوم، خو له بده مرغه زموږ په ګران هېاواد کاې د اوږد  جګاړ  پاه تار  کاې د 

ويجاړۍ ترڅنګ زموږ سرهنګي برخې ته هام ډېار زخاان اوښاتی دی.  هر  برخې د

فلوم اسغان، کابل )مجله(، پښتون اخبار، خوانيو مجلو او اخبارونو، لکه: )زموږ د پ

ل شوي وای، هام لاه رهم او داسې نورو کلکسيونونه چې په د  برخه کې بايد کت

ناو د کتاابتونونو،د  شوي دي او يا که چېرته باه موجاود هام وو،  خاورو رسه خاور 

مسؤلينو د بېغورۍ له امله ګ وډ او پيدا کول يې ډېر ستونزمن و، په د  برخه کې 

 مې تر خپله وسه خواري ګاللې ده.

دويم دا چې د پښتونخوا په اديب بهري کې د کره کتنې د حالت او وضعيت د 

څېړنې په برخاه لاه ياو ډول مشاکل رسه مخاامخ شاوم او هغاه دا چاې کلاه ماې د 

پښتونخوا په اديب بهري کې د کره کتنې د تاريخي بهري د څرنګوان پاه اړه څېړناه 

کوله د آثارو له نه شتون رسه مخامخ شوم، که څه هم هغه څاه چاې پاه پښاتونخوا 

کې ليکل شوي وو،  هغه مې په يو ډول نه يو ډول تر السه کړل او لاه خپلاې اړتياا 
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هام راتاه ولګېاده چاې د لار او بار  رسه سم مې ګټه ورڅخه واخيستله، خاو دا پتاه

ليکواالن او څېړونکې ال هم يو د بل له کارونو څخه ناا خامه دي. کاه څاه هام پاه 

اوسنۍ وخت کې ټولنيزو رسنيو، لکه: سېسبوک، واټساپ، وايم، ټليګرام او داسې 

، خو بيا هم لکه څرنګه چې ښايي هغساې ید ینورو دغه ټولنيز واټن را ن د  کړ 

د ادبياتو په برخه کې له نويو څېړنو څخه نا خامه غوناد  دي، چاې  دلته او هلته

بايد دا ساصلې لر  يش او د پښتو ژبې او ادبياتو په برخه کې دلتاه او هلتاه ټاول 

 څېړنيز کارونه په يو ډول همغ ۍ کې تر رسه يش.

دلته غواړم چې له خپل الرښود استاد څېړنوال سيد نظيم سيدی، څخه د زړه 

ه وکړم چې د دغه کار د رسته رسولو لپاره يې الزمې مشور  را کړ  دي، له تله منن

د د اسغانستان علومو اکاډمي د ژبو او ادبياتو مرکز له نورو اساتادانو او  پار کتااب 

څېړنپاوه و )څېړنپوه سايد محای الادين هاشامي( اتقريپ ليکونکو استادانو هر يو)

خپل نظر څرګند کړی دی.  محمد نبي صالحي( څخه  مننه کوم چې پر کتاب يې

په د  استادانو کې د رسمحقق زملي هېوادمل نوم په ځانګړ  توګاه د ياادونې او 

مننې وړ دی، ځکه چې استاد هېوادمل د منابعو په پيدا کولاو کاې را رسه مرساته 

کړ  او د د  ترڅنګ مې وخت پر وخت د څېړنې او تحقيق په برخه کاې ورڅخاه 

زهرا بهار( څخه چې له ما رسه يې د ې درنې مېرمنې)ده کړي دي. له خپلډېر څه ز 

ځينو  عريب منابعو د پلټلو او  پيدا کولو په برخه کې مرسته کړ ، د خپلې خوږ  

مور جانې، پالرجان او د کورنۍ له نورو غړو څخه ځانګړ  مننه کوم چې د قرنطني 

نې ماحول په سختو شپو او ورځو کې يې زما خيال ساتلی او په کور کې يې د څېړ 

 راته اماده کړی و.

په پای کې بيا هم يادونه کوم چې تر خپل وس او توان پور  مې هڅه کاړ  

څاه را وساپړم،  ينې د تاريخي بهري په برخه کې، ناو چې د پښتو ادبياتو د کره کت

هغه آثار چې مخکې په د  برخه کې ليکل شوي، هغو ته په کتو رسه زما دا څېړنه 

 ((انسان تر خپلاې وساې پاړ دی))غه د پښتنو په اصطال  ده، خو هيوه نو  هڅه 

هره  څېړنه نيمګړتياو  لري او پرته له شکه زما څېړنه باه هام نيمګړتيااو  ولاري، 



3 

خو هيله من يم چاې د کتااب د لوساتلو پاه وخات کاې کاه لاه کوماو تېروتناو رسه 

مخامخ شوئ، هيلاه ده چاې پاه اصاال  او سامون کاې ياې را ناه خپلاې مشاور ،  

 نديزونه او پېرزوينې ونه سپموئ. وړا
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