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 أ 

 د الرښود استاد نظر

د نړۍ هر ولس ځانته ژبه او فرهنګ لري، تر څو چې د هغوى فرهنـګ او ژبـه 

نـه  ژوندۍ وي، هغه ولس هم ژوندى گڼل كېږي، كه چېرې ولسـونه دهـه تـو  و

ً  ويـالى شـو چـې د مـيل  لري، نو دهه ولسونه خپل هويت له السه ورکوي، نو بنـا

هويت او ميل شناخت او پېژندنې پـه سـاتنه کـې د مـورن  او ابـيل ژبـې اه  ـت 

څومره دى؟ له ه دې امله هر ولس د خپلې پېژندنې، تاريخي او فرهنګـي هويـت 

ساتنه او بډاينـه كـې هلـې ځلـې د ترالسه كولو لپاره د خپلې ژبې، ادب او كلتور په 

كوي، چې دهه هلې ځلې تر ډېره د ولسـونو لـه فيـري ب ـدارۍ او لـوړ شـعور رسه 

مستق  ه اړييه لري، چې ځ نې ولسونه په دې برخه كې پرمختليل او ځ نې نور ب ـا 

وروسته پاتې دي. د پرمختللو ولسونو ژبه، ادب او فرهنگ بډايـه وي او د هـر ډول 

فشارونو او تحوالتو د زهم وس لري او ځ نې ب ا دا زهم نه لـري او زماين او مياين 

 د نورو د فشارونو له امله له منځه ځي. 

پښتانه چې په نړۍ كې د يو ژوندي قوم په نوم تر دې دمه راپـاتې دي، تـل يـې 

له خپلې ژبې، ادب او فرهنګ رسه خپله اړييه پاللې ده، كه دهه اړييـه پـه هېـواد 

كې دننه وي او يا له  هېواده بهر وي، خو د خپلې ژبې، ادب او كلتور د ترق  لپـاره 

چـې پښـتو ادب ورپ پـه ورپ د خپلـې  يې كار كړى دى او د دوى د كار پايلـه ده

 پرمخت ا په لور درومي. 

د افغانستان د علومو اكاډمي د پښتو څېړنـو بـا امللـيل مركـز د خپـل لرل ـدي 

پالن له مخې اهلې نازو كامل تـه د خپلـې نومانـدۍ دورې د رفـل كولـو لپـاره )پـه 

ي تـر رسل ـال النـدې عل ـ( سعودي عربسـتان کـې د پښـتنو فرهنګـي ـ اديب هڅـې

څېړن زه پروژه د څېړنې لپاره وركـړې وه او زه يـې د الرښـود اسـتاد پـه توكـه ټاكـل 

شوى وم. ما د دې پروژې د ل يلو په جريان كې تل له اهلې نازو كامل  رسه خپلې 

عل ي مشورې رشييې كړي او په هـره برخـه كـې مـې ورتـه رهناميـي كـړې ده او 



 

 ب 

 هو باالخره يې خپلـه څېړنـه  بشـپړ څېړونيې هم زما مشورې په هره برخه كې منيل ا

 كړې چې زه يې په اړه خپل نظر داسې څركندوم: 

د يوې مبتدي ل يوالې په توكه د آهلې نازو كامل څېړنه او ل ينه تر ډېره د قدر 

وړ ده، هغې په ډېرو محدودو امياناتو په سعودي عربستان كې د پښتنو د اديب هلو 

نګ وخت كې بشپړه كړې ده چې لـه دې څخـه ځلو په اړه خپله پروژه په ډېر لنډ ت

 د څېړونيې د راتلونيو عل ي كارونو په اړه روښانه اټيل كېداى يش. 

لیکوالې د خپلې څېړنـې ترتیـا او تنظـیم پـه سـ ه توكـه كـړى او لـه څېړن ـزو 

معیارونو رسه برابر دى، هغې د خپـل منظـور شـوي اوټالیـن م ـابه خپلـه څېړن ـزه 

 او لویو رسلیکونو الندې په ښه ترتیا اوډلې ده.  موضوع تر بېالبېلو وړو

څېړنه يې د تحقیه له ابولو او معیارونو رسه برابره او په ښه شـان رستـه رسـولې 

ده. په لیکنه او څېړنه کـې يـې رواين او تسلسـل پ ـاوړى دى، ژبـه يـې خـو ه او د 

بول هـم څېړنې له مع ار رسه س ه ده او د دې تر څنګ يې په ل ينه كې د تنق ط ا

 په س ه توكه رعايت كړي دي. 

زه دا څېړن زه رساله )په سعودي عربستان کـې د پښـتنو فرهنګـي ـ اديب هڅـې( 

چې ل يوالې يې په ل ينه او څېړنه كې ډېر زيار او زح ت كالىل، پـه تـول پـوره او 

مثبته ارزيايب كوم او د نوماندۍ دورې د رفل كولو او د څېړن ـار عل ـي رتبـې تـه د 

لپاره يې كايف او پوره كڼم او اړوندو مراجعو ته وړانديز كوم چې نوموړې ته  ترفېل

د څېړن ار عل ي رتبه وركړل يش. په پاى كې ل يوالې ته په راتلونيك كې د ورته ال 

 نورو عل ي پرمختګونو ه له كوم. 

 په درنښت

 څېړنوال دكتور عبدالظاهر شي ا

 ستد افغانستان د علومو اكاډمي د رياست رسپر 

 او د پښتو څېړنو د با املليل مركز عل ي هړى
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 رسیزه
ژبې ویونکي چې خپلې ژبې ته کـار  ، د هرېه دهخپلو ویونکو آباد هره ژبه پر

کوم وكړي چـې خپلـې  ورکړې ژبه هم وي، خو کوي، هغه به په نړۍ کې د راکړې

چـې یـوازې  ږيژبو په کتار کې ودرېـد هغو  ژبه به یې ډېر ژر کوي، ژبې ته کار نه

و لـه كـوارس رسه لـال هم ډېرې ژبې د له منځـه تلځکه اوس ه یې نومونه پاتې دي،

جغرافیه کـې یـوې ژبـې تـه کـار  نه ده چې یوازې دې په هغه دا اړینهمخامخ دي. 

اد او ټولنـه کـې ، د یوې ژبې ویونکي چې په هـر هېـو ې په کې ویل کېږيچ ويش

خپلې ژبې ته کار وکړي. دا چې نن سبا مهاجرت د نړۍ یوه  ند کوي، کولی يشژو 

پښـتانه هـم د نـورو  نـو تګ راتګ لري، وكړي د نړۍ هر هېواد ته مه ه پدیده ده،

ډېـر   ونو ته مسافرېږي.مسافرۍ ته مخه کوي او د نړۍ بېالبېلو هېوادوكړو په څېر 

د خپلې ژبې پـر وړانـدې یـې لـري، کـه پـه هـر پښتانه د هغه احساس له مخې چې 

 بیا هم د خپلې ژبې لپـاره کـار کـوي، دا کـار لريو هېواد کې وي، یا هر ډول ژوند 

 ، بلکـې دو ې دو  تخلیقي ادبیات ایجـادويچ یې یوازې تر دې محدود نه د 

هونډې جـوړوي، کـره کتنـې کـوي، د لیکواالنـو او  ټولوي، اديبراپښتانه رسه  نور

ادیبانو د هڅونې لپاره جایزې ورکوي، تر ټولو مهـم یـې دا چـې کتابونـه او مجلـې 

ېر لو  خدمت د  چـې پښـتانه یـې کـوي او هېوادونو کې دا ډ وچاپوي او په پردي

 داسې به زمو  ژبه هم له سیال  شاته نه پاتې کېږي.

چـې  بستان یو له هغو هېوادونو څخـه د سعودي عر  د هغو هېوادونو په لړ کې

پښتانه هلته تلـيل او افغانان په تېره بیا  وختونو کې د بېالبېلو دالیلو له امله په بېالبېلو

او څركنـد  ښـکارهتګ تر ټولو ور  سعودي عربستان ته د پښتنو د .مېشت شوي دي

نه د کاروبار پښتا زركونه له کلونو کلونو راهیسې اقتصادي ستونزې بلل کېږي. المل

او هغـه  چې دهه لړۍ ال پسې روانـه ده سعودي عربستان ته تليل یا د مزدورۍ لپاره

د لیکلـو او شـاعرۍ  بـې سـارې مینـه لـري، خپلـې مـورن  ژبـې رسه لـه چې کسان
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 خـدمت او خپلې مـورن  ژبـې ناشونې به وي چې د نو استعداد هم وررسه مل وي،

 نه تړي. پرمختګ ته مال و

 او اعران او لیکـواالن د ژونـد شـپېپښـتانه شـ زیـات کـې سعودي عربستانپه 

 لـه چـا هـم خـدمت کـې پـه پښتو ژبې تـه چې د مزدورۍ تر څنګ ې تېرويورځ

 خصت  کـېورځې په کار او مزدورۍ تېرولې، په ر  به دو  شاته پاتې نه دي. څخه

د ه دا  ،بل ته اورولاو خپل شعرونه به یې یو  خوا به یې بنډارونه کوله یا د شپې ل

ېـدو، د کتـابونو او مجلـو تـه ک ټولنـو رامـنځ اديب چـې ورو ورو د کېږي دې المل

دوام  او خپـل اديب او فرهنګـي فعـالیتونو تـه ان تـر ننـه چاپ تـه الره هـواره کـړي

ي دپه سـعو ) کار وه، نو ماتهه د دهې موضوع په اړه هر اړخیزه څېړنه پ ورکړي چې

 د علومـو اکـاډمي د پښـتو موضـوع (څـېاديب ه فرهنګـي ـد پښـتنو  بستان کېعر 

 راوسپارل شوه. پالن رسه س ه د څېړنې لپاره ېړنو د بین املليل مرکز لهڅ

او هر اړخیزه ستامتیکه یس ،هېچا ځانګړې دمه دې چې تر دا داسې موضوع وه

 او باندې له خپل عل ـي مکلفیـت  موضوعدهه  نو ما هم پر کړې، پرې څېړنه نه وه

 ، نـو زمـاپا  نه لـريڅېړنه  ښکاره خربه ده چې رسه س ه څېړنه وکړه.پوهې  عل ي

ا چـې بیا هم د خو ولري، نی ګړتیاوې ، کېدا  يشبه هم جامل او مانل نه وي څېړنه

د ژبې تر ډېره  ، نو زما دهه کړ  کار بهړنه نه ده کړېېڅ موضوع تر اوسه چا په دې

په سعودي عربسـتان کـې پښـتانه  چې هغه پوښتنې ځواب کړي مینه والو او ادب د

مېشت شوي؟ له عربو رسه یې فرهنګي اړیکې څه وخـت پ ـل شـوې؟ څـومره  کله

اديب ټولنو له خـوا چـاپ شـوي د دهو اديب او فرهنګي ټولنې هلته فعالیتونه کوي؟ 

 همـکو دو  تر  ثار د شکل او محتوا له مخې کومې ځانګړنې لري؟ او دا چېپښتو آ 

هـه دا ټولې هغه پوښتنې دي چـې پـه دژبې په پرمختګ کې ونډه لرلې ده؟  د پښتو

ځواب شوي دي. نو په ټولیزه توكه ویلی شو چې افغانستان  حده څېړنه کې تر ډېره

 عربو مـادي او معنـوي اړیکـې پ لېـږيزمو  او  ه د اسالم د مقدس دین په راتګت

 پښـتانه سـعودي عربسـتان تـه ځـي شـ ېر چې د ه دهو اړیکو په لـړ کـې زیـات 
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ېږي، د اديب او فرهنګي ټولنو بنسټ  دي او د هغه ځا  د قوانینو په رڼـا کـې مېشت

څپرکـو  په څلورو موضوع مې وي چې دا یاده دې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.

ده چې د څېړنې له ابـولو رسه سـم لـومړ  څپرکـی د موضـوع شـالید  کې څېړلې

شـو   کوم ځانګړ  کار نـه د  تر دې دمخه موضوع په اړهدې  د ، که څه هم د

ې څپرکي کې ما هغه څه خو په د پرې لیکل شو ، ځانګړ  اثر تر اوسه کوم او نه

په کـې شـوي دي. پـه  ق ډول بحثونهپه متفر   کړي دي چې د موضوع په اړهمعريف

پـه سـعودي عربسـتان کـې د پښـتنو د ) م څپرکي کـې لـومړ  ع ـومي عنـواندوی

 ونوعنوان ېد په چې بیا ورپسې (دو څرنګوالی، تاریخي بهیر او الملونو څېړلمېشتې

ه پېژندنــه شــوې، ورپســې د پښــتنو او عربــو کــې لــومړ  د ســعودي عربســتان لنــډ

د پښـتنو د مېشـتېدو  بیـا پـه سـعودي عربسـتان کـې ،ل شـويفرهنګي اړیکـې څېـړ 

یم ېـپـه در  دي.ودل شـوي او د مېشتېدو الملونـه یـې ښـ شو  تاریخي بهیر روښانه

د مېشتو پښتنو د فرهنګي او اديب هڅـو تـاریخي بهیـر په یاد هېواد کې  کي کېڅپر 

پـه  دې اديب ټولنې او اديب بهیرونـه پـه مـنظم ډولهلته موجو  چې څېړل شو  د 

االنـو او شـاعرانو پــر ه دارنګــه د ځینـو نـورو لیکو  ،ی  او معـريف شـويترشـ کـې

وروسـتي  یـا پـه څلـورم .هم راوړل شوي دي بېلګېد کالم  د دو  ژندنې رسبېرهپې

و یشـو تـه شـوو او چـاپ رونو له خوا د رامنځټولنو او بهی د پورته اديب څپرکي کې

ثار تحلیـل شـوي آ  رڅېړنه شوې ده چې لومړ  یې منظوم او بیا منثو  لیيلثارو تحآ 

په پا  کې د پښتو ادب او فرهنګ په وده کې د دهـو ټولنـو پـه ونـډه خـربې  دي.

خـذونو مأ  کـې پایلـه، وړاندیزونـه او دپـه وروسـتیو  و ارزونه یـې شـوې ده.شوي ا

ه څېړلـو کـې لـه دې موضـوع پـ هېره دې نـه وي چـې د فهرست راوړل شو  د .

د اړتیا په بورت کې له انتقادي میتود څخه هم  میتود څخه او لیيلحت ترشیحي او

 استفاده شوې ده.

په دې الره کې تر ټولو دمخه له خپل الرښود استاد څېړنوال دکتور عبـدالظاهر 

شکېا څخه د زړه له تله مننه کوم، چې په دې یو کلن مزل کې یـې خپلـې عل ـي 
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مشورې او هڅې له ما نه دي سپ ويل، تر څنګ یې زمـا تېروتنـې پـه وریـن تنـدي 

ه دارنګه پـه سـعودي  راته ابالح کړي او كټورې الرې چارې یې راښوديل دي،

یم، چـې پـه  همېشت لیکوال او شاعر خیام یوسفزي هم ډېره منندوی د عربستان کې

 رارسه کـړې ده،  کـې سـ ه ه کـاري ډېر اخالص یې د موادو د پ دا کولو په برخه

خپلـې  چـې کـوم و او دوسـتانو مننـهتر دې وروسته له ټولو هغو ه کارانو، اسـتادان

 .  له ما نه دي سپ ويل یې مرستې
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