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 مننه او کور ودانی

 

د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په دې برخه غواړم 

دوستانو او په پوهنځي د پښتو څانګې له درنو استادانو،

ځانګړي توګه له خپل الرښود استاد سرمحقق زلمي هیواد 

د تیزس د  چې د الرښود استاد په توګه یې ،مل څخه 

پوره الرښوونه راته وکړه او د تحقیق  لیکلو په جریان کې 

ترپایه یې خپلې همکاري له مانه  ونه سپمولې د اهلل ج له 

 ښتنه کوم.در بارڅخه ورته د ډیر عمر او ښه صحت غو

  

WWW.AEL.AF



 فهرست

 ګڼهمخ...... ......................................................ګڼه سرلیک

 ۱........... .......................................................................... د سر خبرې........

 ۳لنډیز........................................................................................................

 ۴سریزه.......................................................................................................

 ۵ .........................................................................د تذکرې مأخذ ..............

 ۶....................................................د تذکرې لیکوال..................................

 ۶....................................................د عبدالقدوس نجیب آثار ...................

 ۹................................................................هدف .......................څیړنې د 

 ۹........ ............................میتود ................................................. څیړنېد 

 ۱۱....... ....................................................................شالید ..........څیړنې د 

 د تذکرې اصلي متن  ۱

 ۱۱..........................................................د پښتو ژبې معاصر لیکوال. .   ۱-۱

 ۱۱.............................................................................................. آشنا . ۱-۱

 ۱۳................................................................................................ آریا ۱-۳

 ۱۵........................................................................................... . ارشاد ۱-۴

 ۱۶...... ...................................................................................ابوالوفا . ۱-۵

 ۱۱...... ..................................................................................... . الفت ۱-۶

 ۱۱... ...................................................................... ایوبي محمد انور  ۱-۱

 ۱۱.. ............................د محمد انور ایوبی د کالم نمونه ............ .  ۱-۱-۱

 ۱۹.................................................................................... ایوبي  ..... ۱-۱

 ۱۱..... ...................................................د ایوبی د کالم نمونه .....  ۱-۱-۱

 ۱۱........................................................................ ایوبي محمد نادر  ۱-۹

 ۱۱. .................................................................... د کالم نمونه .... ۱-۹-۱

 ۱۳... ................................................................ ایوبي غالم فاروق  ۱-۱۱

 ۱۳..... .....................................................د شعر نمونه .............  ۱-۱۱-۱

WWW.AEL.AF



 ۱۴.................................................................................. . اخالص  ۱-۱۱

 ۱۴.............................................نمونه .......... نظمد اخالص د .  ۱-۱۱-۱

 ۱۵................................................................................... . ایازي  ۱-۱۱

 ۱۶.............................................................. ایازي محمد یوسف  ۱-۱۳

 ۱۱.. .................................................................. ایازي محمد انور  ۱-۱۴

 ۱۱...... ........................................................................ احمدي .... ۱-۱۵

 ۱۱. ........................................د احمدي د کالم نمونه ............  ۱-۱۵-۱

 ۳۱..... .......................................................................... اڅک ......۱-۱۶

 ۳۱.... ..............................نمونه ..................... نظم. د اڅک د  ۱-۱۶-۱

 ۳۱................................................................................ اتم ....... ۱-۱۱

 ۳۳......................................................................... . احمد جان  ۱-۱۱

 ۳۴.... ..................احمد جان د کالم نمونه ...........منشي . د  ۱-۱۱-۱

 ۳۶...................................................................... رحمت اهلل بابا ۱-۱۹

 ۳۱....................... د رحمت اهلل بابا د شعر نمونه .................. ۱-۱۹-۱

 ۳۱.................................................................................. . بینوا  ۱-۱۱

 ۳۹....................................... د بینوا چاپ شوي آثار ............ ۱-۱۱-۱

 ۳۹.... ................................................د کالم نمونه ..............  ۱-۱۱-۱

 ۴۱................................................................................... رشاد  ۱-۱۱

 ۴۳.. ................................. د رشاد شعر او شاعري ............... ۱-۱۱-۱

 ۴۳........................................................د رشاد تألیفات .....  ۱-۱۱-۱

 ۴۳............................................................... د کالم نمونه .. ۱-۱۱-۳

 ۴۶.. ...................................................................... خواخوږی . ۱-۱۱

 ۴۶.. ..................نمونه .....................شعر . د خواخوږي د  ۱-۱۱-۱

 ۴۱........ ..................................................................... . سید ۱-۱۳

 ۴۹.... ............... د سید د ماموریت دوره ........................ ۱-۱۳-۱

 ۵۱... ..................................................... د کالم نمونه .... ۱-۱۳-۱

 ۵۵........ ............................................................... جانان .... ۱-۱۴

WWW.AEL.AF



 ۵۵..... ....................... د جانان د کالم نمونه .................. ۱-۱۴-۱

 ۵۱...................................................................... واسعي ... ۱-۱۵

 ۵۹... ...................................... د واسعي د کالم نمونه ... ۱-۱۵-۱

 ۶۱. ...................................................... قاضي عبدالصمد . ۱-۱۶

 ۶۱..... ...................نمونه... شعرد قاضي عبدالصمد د .  ۱-۱۶-۱

 ۶۳................................................................... مسلم ...... ۱-۱۱

 ۶۳........................ د مسلم د کالم نمونه ..................... ۱-۱۱-۱

 ۶۵.......... ....................................................... . نومیالی .. ۱-۱۱

 ۶۵................................د کالم نمونه ........ ي. د نومیال ۱-۱۱-۱

 ۶۱..................................................................... حیدري  ۱-۱۹

 ۶۱.....حیدر کورنۍ ....................میر پښتون ناظم . د  ۱-۱۹-۱

 ۶۱....... د تحصیل دورهد پښتون ناظم د میر حیدر حیدری .  ۱-۱۹-۱

 ۶۹......مینې د پیداکولو عوامل ن ناظم د پښتو سرهد پښتو.  ۱-۱۹-۳

 ۶۹..........................د پښتون ناظم د شاعرۍ دوره .  ۱-۱۹-۴

 ۱۱..د مطبوعاتو سره پیژند ګلوي .. . د پښتون ناظم ۱-۱۹-۵

 ۱۱.......................................شعر نمونه. د حیدری د  ۱-۱۹-۶

  ۱۴................................................................... . پښتون  ۱-۳۱

 ۱۴.......................................د پښتون د کالم نمونه .  ۱-۳۱-۱

 ۱۶................................................................ مستغني .. ۱-۳۱

 ۱۱ .................نه ..................... د مستغني د کالم نمو ۱-۳۱-۱

 ۱۹. .................................................................. بینوم ..... ۱-۳۱

 ۱۱ . د شعر دیوان ...................................................... ۱-۳۱-۱

 ۱۱ .....................اشعار او کالم ....................... ده . د  ۱-۳۱-۱

 ۱۱ . د بینوم د کالم نمونه ......................................... ۱-۳۱-۳

 تعلیقات  ۱

 ۱۳ ...................................................................... آشنا ...... ۱-۱

 ۱۴ ....................................... د آشنا یو بیت له فرهنګه ۱-۱-۱

WWW.AEL.AF



 ۱۵........................................................................ محمد نجیم آریا  ۱-۱

 ۱۶........ ................................. د محمد نجیم آریا آثار ................ ۱-۱-۱

 ۱۶ .................................نمونه  شعرد دري د محمد نجیم آریا .  ۱-۱-۱

 ۱۱......... ............................................................. محمد شاه ارشاد  ۱-۳

 ۱۱............... د محمد شاه ارشاد آثار ......................................... ۱-۳-۱

 ۱۱...........................................................شعر نمونه. د ارشاد د  ۱-۳-۱

 ۹۱..................................................................د شاه ابوالوفا و. محم ۱-۴

 ۹۱............................................................................ ګل پاچا الفت  ۱-۵

 ۹۱............................................................آثار .............. الفت. د  ۱-۵-۱

 ۹۳................................ د ګل پاچا الفت د نثر نمونه ................. ۱-۵-۱

 ۹۵....................................................................... محمد انور ایوبي  ۱-۶

 ۹۵.............................................................غالم محی الدین ایوبي  ۱-۱

 ۹۶...................................................................... محمد نادر ایوبي  ۱-۱

 ۹۶د محمد نادر ایوبي آثار ......................................................  ۱- ۱-۱

 ۹۱...................................بیلګه ه یود محمد نادر ایوبي د نثر .  ۱-۱-۱

 ۹۹.....................................................................غالم فاروق ایوبي  ۱-۹

 ۱۱۱..............................................................عبد الخالق اخالص  ۱-۱۱

 ۱۱۱...................................... د عبدالخالق اخالص آثار ......... ۱-۱۱-۱

 ۱۱۱.............................................................. محمد اعظم ایازي  ۱-۱۱

 ۱۱۳........................................ د محمد اعظم ایازي آثار ....... ۱-۱۱-۱

 ۱۱۴.............................................................محمد یوسف ایازي ۱-۱۱

 ۱۱۴.......................................... د محمد یوسف ایازي آثار .. ۱-۱۱-۱

 ۱۱۶...............................................................محمد انور ایازي  ۱-۱۳

 ۱۱۶........................................................... لعل محمد احمدي  ۱-۱۴

 ۱۱۱.............................................................. نظر محمد اڅک  ۱-۱۵

 ۱۱۱...................نمونه .............. نظمد نظر محمد اڅک د .  ۱-۱۵-۱

 ۱۱۹............................................................... سید حسن اتم  ۱-۱۶

WWW.AEL.AF



 ۱۱۹...........................................................منشي احمد جان  ۱-۱۱

 ۱۱۱...............ر ............................ د منشي احمد جان آثا ۱-۱۱-۱

 ۱۱۱.......................نمونه ....... نثر. د منشي احمد جان د  ۱-۱۱-۱

 ۱۱۱............................................................... رحمت اهلل بابا  ۱-۱۱

 ۱۱۳............................................................. عبدالرؤف بینوا  ۱-۱۹

 ۱۱۴..............................بینوارسمي دندې ......... استاد. د  ۱-۱۹-۱

 ۱۱۵................................بینوا آثار ............................... د  ۱-۱۹-۱

 ۱۱۹............نمونه ...................... د عبدالرؤف بینوا د نثر  ۱-۱۹-۳

 ۱۱۱..........................................................عبدالشکور رشاد  ۱-۱۱

 ۱۱۳........آثار ....................... . د عبدالشکور رشاد چاپي ۱-۱۱-۱

 ۱۱۶............ناچاپ آثار .................. د عبدالشکور رشاد  ۱-۱۱-۱

 ۱۳۱....................................نمونه .. نثررشاد د  عالمهد .  ۱-۱۱-۳

 ۱۳۳..............................................محمد ابراهیم خواخوږی  ۱-۱۱

 ۱۳۴ ...................................................... د خواخوږي آثار  ۱-۱۱-۱

 ۱۳۴ .......ي د کالم نمونه ......... د محمد ابراهیم خواخوږ ۱-۱۱-۱

 ۱۳۵ ........................................................ سید حسین سید  ۱-۱۱

 ۱۳۶ ......................نمونه ...... . د سید حسین سید د نظم ۱-۱۱-۱

 ۱۳۶ ......................................مالمحمد شریف جانان کاکړ .. ۱-۱۳

 ۱۳۱ ...................شریف  جانان آثار ...........محمد . د مال  ۱-۱۳-۱

 ۱۳۱ ......................نظم یوه نمونه ............... . د مالجان د ۱-۱۳-۱

 ۱۳۹ ...................................................... عبدالخالق واسعي . ۱-۱۴

 ۱۳۹ ......اموریت دوره ............... د عبدالخالق واسعي د م ۱-۱۴-۱

 ۱۴۱....................واسعي ترجمې او تألیفات ... ښاغلي. د  ۱-۱۴-۱

 ۱۴۱ ...........................................نمونه ........ده د نظم . د  ۱-۱۴-۳

 ۱۴۳ ....................................................... قاضي عبدالصمد .. ۱-۱۵

 ۱۴۳ ...........د نظم نمونه .................. د قاضي عبدالصمد  ۱-۱۵-۱

 ۱۴۴ ..................................................... محمد رسول مسلم  ۱-۱۶

WWW.AEL.AF



 ۱۴۵..................نمونه ...........شعر . د محمد رسول مسلم د  ۱-۱۶-۱

 ۱۴۱.................................................................. محمد نومیالی  ۱-۱۱

 ۱۴۹.................میالي چاپ شوي آثار ......... د محمد انور نو ۱-۱۱-۱

 ۱۵۱.....................نا چاپ آثار ...ځینې نومیالي  ښاغلي . د  ۱-۱۱-۱

 ۱۵۱..........................................نومیالي د نثر نمونه ....... د  ۱-۱۱-۳

 ۱۵۳............................................................میر حیدر حیدري  ۱-۱۱

 ۱۵۳....................................................... محمد رسول پښتون  ۱-۱۹

 ۱۵۴.......................................................... عبدالعلي مستغني  ۱-۳۱

 ۱۵۵......................................................... د مستغني آثار ... ۱-۳۱-۱

 ۱۵۵..............م نمونه ................ د عبدالعلي مستغني د نظ ۱-۳۱-۱

 ۱۵۶............................................................... فضل اکبر بینوم  ۱-۳۱

 ۱۵۱............................................. د بینوم د کالم نمونه ...... ۱-۳۱-۱

 ۱۶۱............................................................................................ پایله

 ۱۶۱........................................................................................ مناقشه

 ۱۶۳..................................................................................... پایلهکلي 

 ۱۶۴.............................................................. اوسپارښتنې وړاندیزونه

 ۱۶۵...................................................................................... مأخذونه

 

WWW.AEL.AF



 د تحريک يادښت

و ګران و  ل  په پيل کې له خپ کال )ل ۳۱۳۱(د افغانستان ملي تحریک د       
هېوادوالو سره ژمنه کړې وه چې د دې کال په بهي ر ک ې ب ه  ع ل ننوانون ه       
بېال بېل ديني، نلمي، ادبي او ټولنيز اثار خپلې ټ ولنې ت ه ونان کې ک و       

 م  ه نې   ه پ  وره او د ي  وې   ۸۲د ک  پ پ  ر    کااالمل  ي تحری  ک دا ژمن  ه د ي  اد   
دوال  و ت  ه پرتمين  ې نون  هې پ  ه ت  رش ک  ې ي  ې ع  ل ننوانون  ه نلم  ي اث  ار هېوا
  ل ۳۱۳۱ ونانکې کړل  ملي تحریک په ياده نونهه ک ې ژمن ه وک ړه چ ې د     

  ۳۱۱س ل    ټاال په بهير کې به انش ا  ا  د خ کا)     پ ه ن  رل ټ ول       کال
   طبيع ي خب ره ده چ ې دا    وننوانه بېالبېل نلمي اثار ټولنې ته ونانکې ک  

تحری ک   يخ و مل   اسانه کار نه د)، ډېر زيال زيار او زحمت ته انتيا لر ، 
ک و     يټينګ هوډ کړ) چې خپله دا ژمنه به هم د تېرې ژمنې په څېر نمل  

ژمن ه ک ړو اث ارو      سل ننوانون و  دا اثر چې ستاسو په الس کې د) د همکې 
چې د چاپ جامه انونک   ملي تحريک هيل ه ل ر  چ ې     ،له جملې څخه د)

پ  ه زنه پ  ورې ګ   ه پورت  ه ک  ړ   مل  ي    هېاادوالولل  ه دې اث  ر څخ  ه ب  ه زم  و   
تحری  ک ل  ه ټول  و هغ  و ليبوال  و، ژب  انونبو، س  مونمارو، م  الي او معن  و    
مرستنکويانو او چاپ چارو څخه چ ې ددې اث ارو د چ اپ پ ه دې ټ ول بهي ر       

لګرتيا کړې او دا فرهنګ ي بهي ر ي ې بري ال      يو بل سره مرسته او ميې کې 
 د زنه له کومې مننه کو  او کور وداني ورته وايي  ،کړ)

 د هېواد د فرهنګ د ښېرازۍ په هيله

 د افغانستان ملي تحريک فرهنګي څانګه
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 د سر خبرې

 

د ماسټرۍ د تحصیلي دورې د تیزس لپاره د یوې داسې موضوع په هڅهه ېهې 

وم چې د ژبې او فرهنګ په بډاینه ېې موثره تمامه شي او تکراري نهه وي  پهه 

همدې خاطر ما د خپل استاد سرمحقق زلمي هیوادمل صاحب څخه د موضوع 

یهوه تهرېره ده د  د ټاېلو لپاره مشوره وغوښته هغه راته وویل ،چهې د پتهتو

عبدالقدوس نجیب په نامه یوه لیکوال لیکلې او د شاعرانو او لیکوالو سوانح او 

فرهنګي فعالیتونه په ېې بشپړ نه دي، مستقله نه ده چاپ شوې، متن بهه یهې  

چاپ ته آماده ېې او هم په بانهدې تعلیقا،،تحشهیه او سهریزه ولیکهې ښهه 

ستاد څخه واخیسته او لیکهل شهوې موضوع ده، د ترېرې ېاپي مې پخپله له ا

بڼه مې د سرمحقق زلمي  هیواد مل په وساطت له مطیع روهیال څخه ترالسه 

ېال ېې د ېابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي ته  ۴۹۳۱ېړه او د ثبت لپاره مې په 

فهرست او غوښتنلیک ورېړ چې له نیکه مرغه د بورد له خهوا زمها د تیهزس 

ل تحشیه،تعلیق اومکملهه سهریزهت تهر عنهوان موضوع )د پتتو معاصر لیکوا

 الندې ومنل شوه او ېار مې ور باندې شروع ېړ 

د تیزس د لیکلو په جریان ېې مې له بیالبیلو ېتابخانو، تهر ییهره د جمههوري 

ریاست د ېتابتون څخه چې د درانه استاد سرمحقق زلمي هیواد مل پهه هلهو 

ت په دوران ېې جوړه شوې ځلو د پخواني جمهور رییس حامد ېرزي د حاېمی

وه او زما دتیزس اړوند ییری ماخرونه همدلته وو استفاده وېړه، له دې سربیره 

مې د یو شمیر فرهنګیانو سره هم مصاحبې ېهړي دي لهه هغهوی څخهه مهې 

معلوما، راټول ېړي چې دلته یې ځای بولم څو د هغوی یادونه او مننه ورڅخه 

 وېړم 
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مي هېوادمل څخه ییره مننه ېهوم ،چهې ددې زه د استاد ښاغلي سر محقق زل

تېزس د الرښود استاد په توګه یې د دې تیزس د لیکلو له پیله  تر پایه  له مانه 

خپلې الرښوونې او مرستې نه دي سپمولي،په هره برخه ېې یې راسهره پهوره 

همکاري وېړه او واقعا د دې موضوع په بشپړولو ېې  راسره ییر پهه تکلیها او 

ې ییره مننه ورڅخه ېوم ېور دې یې ودان وي او اهلل ج دې ییهر ستړی شو، چ

 عمر له روغتیا سره ورېړي 

همدارنګه د مطیع اهلل روهیال څخه هم مننه ېوم چې د ترېرې پوره متن چې 

په طلوع افغان اخبار ېې خپور شوی وه ماته را ېړ او د ځینو لیکوالو چهې پهه 

ه وو راغلهي د هغهوی د محترمهو پتتو ترېرو ېې د هغوی په باب معلوما، نه

ېورنیو غړي یې را ته معرفي ېړل او د معلوماتو په راټولو ېې یې زماېار اسهان 

 ېړ چې ېور ودانۍ ورته وایم 

دیوې خبرې یادونه باید دلته وېړم چې د دې ترېرې د څو محدودو لیکواالنهو 

چهې په باب مې پوره معلوما، پیدا نه ېړای شول، د دوی شرح حهال څنګهه 

 ترېرې ضبط ېړی، هماغسې پاتې دی 

په پای ېې د ټولو هغو دوستانو او استادانو څخه مننه ېوم،چې په یو نه یوه بڼه 

  ده یې په دې موضوع ېې له ماسره مرسته ېړې

 په درنتت

 محمدویس

  

WWW.AEL.AF



3 

 

 لنډیز

دا تیزس د پتتو لیکوالو او شاعرانو د یوې معاصرې ترېرې تهدوین او احیاتهه 

افغهان  ۹۴ېاله وړاندې ترتیهب شهوې او  ۰۶دا ترېره شاوخوا وقا شوی دی  

 لیکوال او شاعران پکې معرفي شوي دي 

د پیل په خبرو ېې دا روښانه  ېیږي، چې د ماسترۍ دورې په پای ېې بایهد 

یو تیزس ولیکل شي، چې دهمدغې اړتیا پر بنسټ مې د دې تیهزس فهرسهت 

زلمي هیوادمهل تهر الرښهوونې  قسرمحقبرابر ېړ، د پوهنتون بوری ومانه او د 

  بشپړ ېړېار تحقیق  د موضوعد مې الندې 

، د ېهار میتهود او د د ترېرې د معرفهۍ، مخخرونو،ههد  په مقدمه ېې مې 

  خبرې ېړي موضوع شالید په باب 

شهاعران تهر اولسهم  ۹۴ورپسې د ترېرې اصلي متن راغلی په دغه برخه ېې 

شوي دي، په پاتې نورو ېې دا ترتیب په نمبر پورې د الفبا هجا پراساس معرفي 

د ترېرې متن مې د تدوین له معاصرو روشونو سهره نظر ېې نه دی نیول شوی 

 سم تدوین ېړی دی، هغه شرایط چې د تدوین روش شناسي ښوولي دي 

د تهرېرې د مهې له دې وروسته د تعلیقاتو برخه ده د تعلیقاتو په برخهه ېهې 

د تعلیقهاتو د تحقیهق میتهود پهه بشهپړ یول راوړی دی، شاعرانو شرح حال 

 تشریحي دی 

، ېلهي نتیجهه ګیهږي مناقشهه یقاتو وروسته په ترتیهب سهره پایلهه،له تعل

 راوړل شوي دي  وړاندیزونه او مخخرونه

د دې ترېرې له موادو د ادبي تاریخ په تحقیقهاتو او نهورو ادبهي څیړنهوېې د 

ي  او ویلي شو چې دا یوه نهوې تهرېره لهه څیړونکو لپاره د استفادې موارد لر

 مقدمې او تعلیقاتوسره زموږ فرهنګي حلقوته وړاندې شوه 
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 سریزه
 

ثارو د خوندي ېولو او د شاعرانو شاعرانو او لیکوالو د احوالو او آادبې ترېرې د 

د معرفي لپاره له ییرې پخوا څخه په شرقي فرهنګ ېې دود دي او تراوسهه ال 

لیکل ېیږي، عمده ګټه او هد  پکې دا نغتتی دی چې د هرې ژبې د ادبیهاتو 

 ه ګڼل ېیږي لیکنې لپاره له بنیادي منابعو څخد تاریخ

د پتتو ادبیاتو په معاصره دوره ېې چې په افغانستان ېې ېومې ترېرې لیکهل 

هه ش ېلونو ېې لیکهل شهوې ۴۹۴۷او ۴۹۴۰شوې دي قدیمه ترېره په ېې  په 

ده، نوم یې دی  د پتتو نني لیکوال دا ترېره استاد خهادم او اسهتاد رشهتین 

د ېابل ېالنۍ د  وم خادمد دې ترېرې څه برخې مرح دواړو په ګډه جوړه ېړې،

هه ش ېال په ګڼه ېې چاپ ېړې دي د دې ترېرې لومړنۍ برخې د ېابل  ۴۹۴۱

بلهه تهرېره  هه ش ېلونو په ېڼو ېې خپرې شهوې دي   ۴۹۴۷او  ۴۹۴۰ېالنۍ د 

ده ترېره په فارسي ژبه ده او نهوم یهې دی،شهعرای  د لیکلېعبدالرزاق زهیر 

و خطې نسخه یې د افغانسهتان پهه چې تراوسه نه ده چاپ شې ا معاصر پتتو

 او دریمه همدا ترېره ده  ملي آرشیا ېې خوندي ده

 د ترېرې معرفي:

شاعران معرفي شوي البته لهه دغهو شهاعرانو  یودیرشپه دې ترېره ېې ټول 

څخه ییری یې  هغه وخت ژوندي وو او د یادې شوې ترېرې له لیکلو وروسهته 

شهاعرانو او ځینوتهرېروېې یهې دلیکهل شهویو د پتتنو لیکوالو په وروسته 

لیکوالو د سوانحو او د دوی د علمي او ادبي ېړنو په باب معلوما، راغلهي دي  

شهاعران داسهې دي چهې زمها د  لیکهوال اوېې څوتنهه  په یاده شوې ترېره

معلوماتو له مخې د پتتنو لیکوالو په بله ترېره ېې نه دي معرفي شوي یوازې 

 ح راوړي دي د همدې ترېرې لیکوال یې سوان
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د پتتو معاصر لیکوال دغه ترېره ما د خپل استاد سرمحقق زلمي هیواد مهل 

په وساطت له مطیع اهلل روهیال څخه ترالسه ېړه له دواړو ښهاغلوڅخه مننهه 

 ېوم چې په دې برخه ېې یې له ماسره پوره همکاري وېړه   

 ېچهاپ شهو هوګه تراوسه نه ددا ترېره ) د پتتو معاصر لیکوالت په مستقله ت

فغان ېې په ترتیب سره په څو برخهوېې خپهره شهوې ده د دې اخو په طلوع 

ترېرې د لیکلو تاریخ په باب هم ښاغلي لیکوال  څه نه دي لیکلي خو دومهره 

ښکاري چې یاده شوې ترېره د عبدالرو  بینوا د اوسني لیکوال څخه  ښهایي 

رېره هغه وخت لیکهل څو ېاله مخکې لیکل شوې وي  بله یادونه داده چې دا ت

شوې چې مرحوم نجیم آریا د طلوع افغان مدیر و،ځکه مولها چهې د محمهد 

 "دطلوع افغان اوسنی چلوونکی"دي، هلته لیکي ېنجیم آریا په باب خبرې ېړ

له دې یادونې ښکاري چې دا ترېره د دیرشمو ېلونو په جریان ېې لیکل شوې 

 طلوع افغان مدیر و  ده، ځکه مرحوم نجیم آریا په دیرشمو ېلونکې د

و ېهې پهه طلهوع داسې ښکاري چې دا ترېره یو څه متفرقه په دیرشمو ېلونه

او بیا د څلویتتمو ېلونو په اوایلو ېې چې ېلهه ښهاغلی افغان ېې چاپ شوې 

، ځکهه د بیها خپهره شهوې دهایوبي د طلوع افغان مدیر و، دا ترېره مسلسله 

 یې د ایوبي یاددښت دی  ږ ته رسیدلی په پیل ېېترېرې ېوم متن چې مو

 د ترېرې مخخر:

خپلهه مللها پیهدا ېهړې  او  د دې ترېرې د زیاتره لیکوالو او شاعرانو معرفي

  اما د ځینو شهاعرانو او لیکوالهو سهوانح او د آثهارو بیایې تنظیم او لیکلي دي

نمونې یې د پوهاند رښتین، خادم، واسعي، ژواک او نورو لهه لیکنهو اخیسهتي 

مخخهر  خپهل ال چې یې له نورو منابعو پیداېړي دي، هرځای یېدي  هغه لیکو

 ښوولي دي 
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 د ترېرې لیکوال:

د ترېرې لیکوال او ټولوونکی عبدالقدوس نجیهب د عبهدالغفور خهان زوی د 

هه ېال ېې د ېنهدهار د  ۴۹۶۱حاجي محمد ایاز خان لمسی په خټه بابړ  او په 

 لیکوال تیر شوی دی  بابړو په ېوڅه ېې زیږیدلی د پتتو ژبې شاعر او

دي او نور تحصیال، یې پهه خصوصهي  پورېرسمي زدېړې یې تر لسم صنا 

 توګه ېړي دي 

هه ش ېال څخه  ۴۹۴۱د ښوونکي وظیفه اخیستې او له یې له زده ېړو وروسته 

هه ش ېلونو پورې نور رسمي ېارونه ېړي دي او له هغه وروسته یهې  ۴۹۹۶تر 

 بیا شخصي ېارونه ترسره ېړي دي 

په پتتو او دري ژبو یې لیکنې ېړي او پهه اردو، هنهد ي،عربهي او انګلیسهي 

 ژبوهم پوهیده 

ښاغلی نجیب له هغو مقالو، اشعارو او یا ترجمه شوو وړو مضامینو عالوه چې په 

طلوع افغان، ېابل مجله، هلمند، اتفاق اسالم ،او یا نهورو وطنهي جرایهدو ېهې 

ې مستقل ترجمه شوي او یها تهخلیا خپاره شوي دي په پتتو او دري هم ځین

 شوي آثار لري او هغه دادي 

 :د عبدالقدوس نجیب آثار

مخونوېې پهه  ۳۹،دا ېتاب له اردو څخه په پیرېرمشاه یادافغانستان الرنس ه۴

هه ش ېال د مطبوعاتي جوایزو له پهاره ېاندیهد  ۴۹۱۶پتتو ترجمه شوی او د 

 شوی وه 

 مخونوپهه ۹۶د ې چ ژباړه دري اُردوڅخه سقاو: له بچه رویدادبغاو، واقعا،ه ۱

 .ېې چاپ شوی دی ېالش  هه۴۹۷۰په ې شاوخواې

ه دري مخو په انهدازه په ۴۶۱ه جغرافیهء پتتونستان جنوبي ههه دا ېتاب د ۹

 ژبه لیکل شوی دی 
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ه نواب امیرخان ساالرزی د ټونګ دریاست ملسس چې د اېبرشاه یوسهفزي ۱

 تالیا دی: 

پتتو ترجمه شوی او د پتتو ټهولنې مخونوېې په  ۳۶ دا ېتاب له اردو څخه په

 ه ېتابخانه ېې خوندي دی پ

ه متن بیانیه خان عبدالغفار خان در دادګاه الهور هه دا رساله له اردو څخهه ۵

 په دري ترجمه شوې ده 

ههه ش  ۴۹۱۵ه زیب النساء بیګم: دا ېتاب له اردو څخه ترجمه شوی او پهه ۰

 ېې مسلسل خپور شوی دی  ېال ېې په طلوع افغان اخبار

هه ش ېال  ۴۹۹۶ه د ېوه نور الماس: دا ېتاب له اردو څخه ترجمه شوی او په ۷

 ېې په طلوع افغان اخبار ېې په مسلسل یول خپور شوی دی 

ههه  ۴۹۹۱غل : دا قصه له اردو ژبې څخه په پتتو ترجمه شوې او د  يه خون۱

 خپره شوې ده  ش ېال د طلوع افغان په اخبار ېې په مسلسل توګه

هه ش ېال د طلهوع  ۴۹۹۱: دا تخلیا شوی ېتاب د ءه د ېندهار پخواني فضال۳

  ی دیګڼو ېې مسلسل خپور شو ۱۶افغان د اخبار په 

ه د ژان ژاک روسو دوې مقالې : دا ېتاب له اردو څخه ترجمهه شهوی او پهه ۴۶

ېهې هه ش ېال ېې د طلوع افغان پهه اخبهار  ۴۹۱۶هه ش ېال اوبیا په  ۴۹۹۵

 مسلسل خپور شوی دی 

 ۴۹۹۵هالدخان : یوه وړوېې رساله ده چې له عربي څخه ترجمه شوې او په ۴۴

 هه ش ېال ېې په طلوع افغان اخبار ېې خپره شوې ده 

هالهاویه : د مصطفی لطفي منفلوطي یوه افسانه ده چې له عربي پهه پتهتو ۴۱

 ترجمه او په طلوع افغان ېې مسلسله خپره شوې ده 

حنجه المتکسره او مضجع العروس : د جبران خلیهل دوې افسهانې دي ه اال۴۹

هه ش ېال ېې په طلوع افغهان  ۴۹۱۶چې له عربي څخه په پتتو ترجمه او په 

 ېې خپرې شوې دي 
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 ه آراېوزیا: دا ېتاب د ېندهار د تاریخي وضعیت تر اسالم د مخه او وروسته ۴۱

 ت۴۱۱۹: ۷)بیانوي 

نجیب د یو شمیر نورو اثارو او د وفا، تهاریخ  همدارنګه د ښاغلي عبدالقدوس

په باب معلوما، چې په پتتو ترېرو ېې یې ذېر نه وو راغلی مها د ېنهدهار د 

 فرهنګیانو څخه  ترالسه ېړل دلته یې وړاندې ېوم:

  مخه۳۶میالدی ) از طالب شاهی تا حامد شاهی ت  ۱۶۶۴افغانستان درسال ه ۴۵

 ې مخو ې ۰۶په ترجمه رونه طالب شاهی او دهغه ناوړه اثه ۴۰

مجله االحکام الشرعیه : دوه ټوېه جلد االول ، جلد الثهاني پهه دري ژبهه ه ۴۷

 نومخو ۴۱۶د  ېاووشخوا پر لیکل ه وې ، تعلیقا، او تحشیه د ارواښاد لترجمهش

 . ده ېېپه شاوخوا 

 . ده ټولګه شعري مخه ۴۴٨یا دپردېس سوغا، : ېروڼې اوښکه ۴۱

 لیکونکی دوست محمد ېامهل او دپتهتو ېپه اردو ژبه ی خوشا ل خټک :ه ۴۳

 . دی ېپه شاوخوا ې ونومخ ٨۶وې او د شیې دارواښاد له خوا تر سره  ترجمه

ګزارشا، ، انځورونه ، شهعرونه او  ېنیدعالمه اېاییمسن پوهاند رشاد دمړه ۱۶

  ټوېه ۹نظریا،، 

ېلتهوري او  دعالمه اېاییمسن پوهاند رشاد ژوند لیهک، علمهي ، ادبهي ،ه۱۴

 . مخه ۱۵، پورېسیاسي ېارنامې د مرګ تر ساعته 

 . میالدي ۱۶۶۶ - ۴٨۶۶تاریخ وقوعا، افغانستان از ساله۱۱

 ه پتتو معاصر لیکوال )همدا ترېرهت ۱۹

ېال دچنګاښ دمیاشتي پر شپاړسمه هه ش  ۴۹٨۱استاد عبدالقدوس نجیب د 

 دسرطان عمر په ېلنۍ ٨۱د  يچی د جوالي دمیاشتي د اوومي سره سمون لر

لهت د ایا ېلفورنیا د ایاالتو متحده د امریکا د وه ورپېته چې امله له ناروغۍ د

ویپ هیل په روغتون ېی د افغانستان د وخهت د ت Wephill د) الس انجلس ښار

 . وفا، شو ېېنهو بجو په شاو خوا 
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 هد : څیړنېد 

ې دورې د دې ترېرې له تدوینه زمونږ ههد  دادی، چهې د پتهتو د معاصهر

ترېرې لیکنې ټولې ورېې ېړۍ سره پتلیس شي او دا لړۍ لکه څنګه چهې ده 

 زمونږ په فرهنګي تاریخ ېې ځای ونیسي 

دا ترېره تدوین ېړه، سره له دې چې ددې ترېرې ځینهې  ما په همدې نیامت

لیکوال او شاعران تردې ترېرې د مخه د پوهاند رښتین او اسهتاد خهادم پهه 

دي او بیا وروسته  د اوسني لیکوال په دریو ټوېونو ېې  ترېره ېې معرفي شوي

هم راغلي دي، خو بیا هم ځینې داسې لیکهوال او شهاعران پکهې شهته چهې 

شاعرانو او لیکوالهو پهه  تراوسه بل ځای نه دي معرفي او د نورو) معرفي شویوت

سوانحو ېې ځینې داسې خبرې شته چې یې د شهرح حهال د بشهپړتیابه پهه 

 څیړونکو سره مرسته ېوي  مراتبو ېې له

 میتود: څیړنې د

 په لیکلو ېې ما له دوو میتودونو څخه ېار اخیستی دی:د دې ترېرې 

معاصرو روشهونو سهره سهم  رې متن: د ترېرې متن مې د تدوین لهت د ترې۴)

 دي  يتدوین ېړی دی، هغه شرایط چې د تدوین روش شناسي ښوول

د دې تهرېرې د بشهپړتابه او د مهوادو ت د اثر د سریزې او تعلیقاتو میتهود: ۱)

یح په منظور پر ترېره سریزه او تعلیقا، ما لیکلهي دي، د دې سهریزې او ضتو

 تعلیقاتو د تحقیق میتود تشریحي دی 
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 شالیدڅیړنې د 

د هر تحقیقي اثر د بشپړولو په موخهه څېړونکهی اړ دی د موضهوع د ال ښهه 

وان پسهمنظر یها پهه سهاده وضاحت په منظور له تخنیکي  پلوه ورته یو عنه

اصطالح شالید نومېږي و ېاږي  له دې څخه د محقق او څېړونکي ههد  دا وي 

چې خپل ځان او لوستونکو ته دا معلومه ېړي چې ایا ېومه موضوع چې مهوږ د 

  موږ ېوم ښاغلي پرې ېار ېړی ېه نه تحقیق په موخه انتخاب ېړي پخوا تر

دغهه په یاده لړۍ لږ غوندې رڼا واچوو، په داسې مواردو ېې  موږ هم اړ یو چې 

د دیرشهمو ېلونهو پهه جریهان ېهې ښهاغلي  )پتتو معاصر لیکهوالت ترېره

په مستقل یول تراوسه نه ده چاپ شوې اما پهه  عبدالقدوس نجیب لیکلې ده،

 ۹۴ پهه دې تهرېره ېهې طلوع افغان اخبار ېې په مسلسل یول نشر شوې ده 

د لیکوالو او شاعرانو سهوانح پهه ېهې  چې دي شاعران او لیکوال معرفي شوي

ې اړتیا وه څو د دغو شاعرانو او لیکوالو شرح حال پهه ېهې بشهپړ نه و ېبشپړ

د راغلهو لیکوالهو او  ېپه تهرېره ېهپه همدې خاطر ما تصمیم ونیوه چې   شي

د تحشهیه، تعلیهق او سهریزه  شاعرانو د سوانحو د بشپړتابه لپاره په بانهدې 

، د موضوع د ثبت لپاره مې پهه په حیث انتخاب ېړمد تیزس موضوع  ماسترۍ

ېال ېې د ېابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي ته فهرسهت او غوښهتنلیک  ۴۹۳۱

ورېړ چې له نیکه مرغه د بورد له خوا زما د تیزس موضهوع )د پتهتو معاصهر 

لیکوال تحشیه،تعلیق او سریزهت تر عنوان الندې ومنهل شهوه او ېهار مهې ور 

 باندې شروع ېړ 
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د تیزس په بشپړولو ېې مې د علومو اېایمۍ ېتابتون، د جمههوري ریاسهت د 

څخه استفاده او د یو  ځینو نور ېتابخانوېتابخانې، د ېابل پوهنتون ېتابتون او 

  ی دیېړې دي او تیزس مې بشپړ ېړشمیر استادانو او فرهنګیانو سره مرېې  

ه چې په نورو پتتو ېې داسې شاعران هم شتباید وویل شې چې په دې ترېره 

دي راغلي او یواځې ښاغلي نجیب یهې  معلوما، نهد هغوی په باب ېې ترېرو 

په دې هیله چې دغه تیزس د پتتو ادبیهاتو تهاریخ پهه   شرح حال راوړی دی

 برخه ېې د استفادې وړ وګرځي 
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 متن يد ترېرې اصل

 

 

 :معاصر لیکوال ژبېد پتتو  ۴-۴

 

د ادب د به  د بلبالنهو د  ژبهېنجیهب د پتهتو زموږ یوه تکړه ادیب ښهاغلي 

 دید معاصرو لیکوالو په نامه یو ېتهاب لیکلهی  ژبېپېژندګلوۍ دپاره د پتتو 

 بانهدېیې د پتتنو لیکوالو پر ژوند، افکارو او نظریاتو  پورېتر خپله وسه  چې

 .ښه روښنایي اچولې ده

داسهي قهدر ېهوو او د  کېنو د یوې خوا موږ د نوموړي ېتاپ د لیکون 

تر دې ال زیا، توفیق ورته غواړو او د بلي خهوا د دې  ېېګټورو ېتابو په لیکلو 

نو د دې پسه موږ د  ېېله هغه څخه استفاده و کېد طلوع ګران ویون چېدپاره 

 .نوموړي ېتاب د تخلص د هجا د حروفو په ترتیب سره په مسلسل یول خپروو

 

 

 شناآ ۴-۱

خنهد زوی پهه خټهه بختیهاری، یهو د ښهو آ محمدنور شنا، د مالآعبدالباري 

تحصیال،  چې، تقریباً دوه ېاله ېېږي دیاحساساتو لرونکی تعلیمیافته ځلمی 

یې په موفقیت سره پای ته رسولي دي، او د قندهار د احمدشاه بابا پهه لېسهه 

په حیث سره ېار ېوي، ېه څه هم نوموړی په فارسي او پتهتو  کېد ښوون ېې

پتهتو د  ژبهېمهورنۍ  خپلهېلیکالی سي مګر میل او مینه یې د  ژبه مضامین

پتهتو ژبهه  چهېېه پتتانه غواړي "لیکني و خوا ته زښته یېره ده، دی وایي 

وروزي او دا قول یې په صدق سره وي نو باید دې خوا ته یېره توجه وېهړي او 
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 پتتو چې، ېه داسي نه وي نو خدای خبر ېېخپله ژبه له هره حیثه ثروتمنده 

 چهېبه پتتو ېېږي او د پتتنو به ارمان په خېژي"، له دې څخهه معلهومېږي 

 چهې دیسره د هومره افراط و حد ته رسېدلی  ژبېمورنۍ  خپلېمحبت یې له 

 .او اندازه نه لري

له آثارو څخه خو بشپړه استفاده اخیسهتالی سهي،  ژبېد انګلیسي  

ورو او منظومو آثارو لهه په عربي ژبه به هم لږ لږ پوهېږي، د منث چېګمان ېوم 

د وطن د اعتال او اصالح یېر یېهر خهاطرا، او  چېویلو څخه یې دا معلومېږي 

بهه یهې ګهاهي  ېېپټ ساتلي دي، د تحصیل په زمانه  ېېامیدونه یې په زړه 

 چېلیدل ېېدله، مګر دا دوه ېاله ېېږي  ېېګاهي ځني آثار د وطن په جرایدو 

او  کهېوي موانعو له حیثه څخه څه نه لید وظیف چې، نه یم خبر دیبېخي چپ 

 ؟دیستړی سوی  ېېېه په دې ځوانه ځواني 

باید داسهي ژر سهتړی یها  چېزه له ښاغلي آشنا څخه خواهش ېوم  

مایوسه نه سي او خپل د پتتو او پتتونوالي خدمت ته د قلم لهه الري څخهه 

غواړي  کې، ېه ګران ویونېېایماني او وجداني وظیفه یې ده بیرته دوام ور چې

سهنې )7231_  7231(د ده د ېالم نمونې وویني د طلوع افغان د ورځپاڼي د  چې

 .ېېېلکسیونونو ته دي مراجعه و

 

 آریا ۴-۹ 

محمدنجیم آریا د خان محمد زوی په خټه ګردېزی، د طلهوع افغهان د اخبهار 

اوسنی چلوونکی یو اخالقي، متحمهل او متواضهع، اعتهدال پسهنده او د ښهو 

، نشریا، یې د وقت او زمان له مقتضا سهره سهم دیو لرونکی ادیب احساسات

 .دي، له نویسنده ګۍ سره یې د عین متعلمۍ له زمانې څخه مینه درلوده

د حبیبې لېسې څخه په اعلٌی درجه سره فارغ  چې ېېسنه  )7237(په  

التحصیل سو نو فوراً یې د نوموړي ذوق له خاطرو څخه د مطبوعاتو په مستقل 
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یهې د لیاقهت او اهلیهت لهه  ېېسنې په ابتدا )7231(مقرره ېی، د  ېېت ریاس

خاطرو څخه خارجه وزار، له نوموړي ریاسته څخه د تبدیلۍ خواهش وېی، د 

 ېهېپه یهلي  ېېد زیا، فعالیت په نتیجه  ېېسنې د جوزا په میاشت )7231(

فهو د ولوېدله، سره له دغسي درنو وظی ېېیې د مطبوعاتي آتش دنده په غاړه 

و د ده آزاد ېېده میل د نګارنده ګۍ او ادب و خوا ته زیا، و، هر رنګه مهمو چو

پهه  چهېروزل سوی و، نه سوای اېلوالی نو هغه و  ېېد ادب په فضا  چېروح 

بیرته مطبوعاتي صحنې ته راغی او د انیس د ملي ورځپاڼي په  ېېسنه  )7231(

او نشریاتي حیثه څخه په  ده له ثقافتي چېمدیریت سره مقرر سو، هغه روش 

سنې د حمل په ) 7223(، د دی، د یېري ستایني وړ دیېړی  ېېنوموړې جریده 

په حیث  کېمقام له خوا د طلوع افغان د چلوون کېد صالحیت لرون ېېمیاشت 

، عهالوه د دیدلته یې په ېهار پیهل ېهړی  چېوټاېل سو، له هغي زمانې څخه 

مدیریت د ېتابخانې تنظیم تر پخهوا سهم یې د نوموړي  باندېاخبار پر چلولو 

ېړی او د پوهني نندارې مفیده علمي موْسسه یې پرانیستلې ده، ال پهه پسهې 

، د ېهېد تودې د افکارو د تنویر له پاره نور عصري وسایل ال هم غونډ  چې دی

لیکني طرز یې اجتماعي رنګ لري، ګاهي ګاهي د نهړۍ پهر سیاسهي واقعهاتو 

 چهې بانهدېتبصره هم ېوي، نوموړی پر هغو لیکوالهو  پورېښه په زړه  باندې

فارسي یې ژبه لیکني ېوي او پتتو یې نه وي زده، سخت انتقاد نیسي، منظوم 

 چهېمضامین یې زما تر نظر نه دي تېر سوي، منثور مضامین یې ېهه غهواړي 

 .سنې د انیس ېلکسیون دي وګوري)7227(ولولي د  کېګران ویون
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 ارشاد ۴-۱

اد د عبدالخالق زوی، د ېوهدامن او اوس د ېابل اوسهېدونکی، د محمدشاه ارش

پهوره واک لهري،  ېېیو زبده لیکونکی او په عربي علومو  ژبېفارسي او پتتو 

نوموړی د عربي دارالعلوم تر فراغت څه موده وروسهته د ېابهل د حقوقهو پهه 

مقرر سو او دغه وظیفه یې په ښه یول سره اجهرا ېهړه  بیها څهه  ېېمدیریت 

وخت د جمعیت العلماء غړی هم و، د څه مهودې لهه پهاره د حهی الفهالح پهه 

مدیریت انتخاب سو، پسله هغې څخه یې د طلوع افغان د ورځپاڼي په مدیریت 

سره تقرر پیدا ېی، تقریباً دوه ېاله یې دا جریده چلوله، بیا ېابل ته تبهدیل او 

اېل سو، تر اوسه هلته د مطبوعاتو د مستقل ریاست د مشاور په حیث سره وټ

  .دیباقي  باندېپر هغه وظیفه  پورې

ارشاد یهو تجربهه ېهاره او د عصهر و زمهان د ایجابهه سهره مطهاب  

د وخت  چې، مضامین یې یو نوع اجتماعي او تنقیدي رنګ لري دیېارېوونکی 

له مضامینو څخه یې حظ  چېغواړي  کېد اقتضا سره یې سم نشروي، ېه ویون

 .تېرو ېلو ېلکسیونونه دي وګوري واخلي د طلوع افغان د
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 ابوالوفا ۴-۵

محمود شاه ابوالوفا د مولوي مبارک شاه زوی اصالً د قندهار او یو جید عهالم او 

لهه  ژبهې، پرتهه د دې دید لغاتو یو زبردست محقق او لیکونکی  ژبېد پتتو 

لیکني څخه یې په عربي ژبه هم یېر ېتابونهه لیکلهي او د عربهي ممهالکو پهه 

 ېهېیې نشر ېړي دي، ېه څه هم له وطنه څخه لیري په هند  ېېتلفو ځایو مخ

صبا ېوي او د وظیفوي موانعاتو له الملهه  ورځېشپې او  ېېد پردېسۍ په حال 

خالص، مګر سره له هغه یې خپله مورنۍ ژبه پتتو نهه  دید سر و ګرولو ته نه 

ا، پتهتو ده هېره ېړې، ګاهي ګاهي خپل خواږه مضهامین او مفیهد فرمایشه

د لغاتو د څېړني او حل و فصهل  ژبېته را استوي، لیکني یې تل د پتتو  ټولنې

دا ژبهه د  چهې دیدي، د ده مقصد لهه دې الري څخهه دا  ېېېولو په شاوخوا 

د  ژبهېده د پتهتو  چهې، هغه ېومکونهه ېېپردیو ژبو له لغاتو څخه مستغني 

سره ېړي دي د یېهر  ټولنېد پتتو  ېېقدیمو شاعرانو د دېوانونو په را استولو 

 .قدر وړ دي
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 الفت ۴-۰

ګل پاچا خان الفت د میر سید پاچا خان زوی یېر فاضل او د پتهتو معلومهاتو 

خو په بېخي آزاده پیمانه سهره لیکنهه  ېې، په پتتو او افارسي ژبه دیڅتتن 

مورنۍ ژبه یې ده زیاته مینه لري او څه  چېېوالی سي، تر فارسي د پتتو سره 

ېوم اثر خو یې تهر اوسهه  ژبېې لیکلي دي ګرده په پتتو دي  د فارسي ی چې

 .تېر سوی دیزما تر نظر نه  پورې

پسهله مهدیریت، ماموریهت، عضهویت او د اخبهار د  ېهېپه مطبوعاتي نړۍ 

د زیا، اهمیت او لیاقهت لهه  چېنګارندګۍ له دندو څخه دا دوې دورې ېېږي 

، ېېوېالت په حیهث سهره ټها د ېېخاطرو څخه یې د مشرقي خلک په شورا 

لیدلی مګر له لیکنو او خوږو منظومو څخهه  دیګرچه ما ښاغلی الفت رویتاً نه 

یې د ملي درد او زیاتو احساساتو لرونکی بولم، د شعر او ېالم و نمونې تهه یهې 

هومره چاپ سهوي  ېېڅه حاجت نسته، آثار او اشعار یې د وطن په مطبوعاتو 

  بیان یې نه ېېږي چېدي 
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 ایوبي محمدانور ۴-۷

اوس یهې  چهې، دیمحمدانور ایوبي د محمدایوب زوی، یو فهیم او عالم سړی 

یې ابتدایي تحصیال، و سر ته ورسهول  ېېېالو ته رسېږي  په قندهار  05عمر 

او د مطالعو او تجربو له ېبله یې یېر معلوما، حاصل ېړه، نوموړي د وطهن پهه 

 بانهدېېړي دي، خو اوس پر خپلهه مځکهه رسمي ماموریتونه  ېېاېثرو ادارو 

 .دیحاضر او بزګرۍ ته یې مخ سوی 

یو ېار ته یې مخ سهو تهر  چې، دیدی د پتتنوالي، ېلک عزم او حریت خاوند 

 ېهېسر ته یې ونه رسوي له خپل عزم څخه نه اوړي، پهه عهین حهال  چېڅو 

ینهي   اېثره وخت د ېتابو خصوصهاً د ددیمتدین او په زړه پاک او صا  سړی 

موضوعاتو په مطالعه تېروي، په اردو ژبه پوهېږي او له عربي څخه هم استفاده 

سالست زیا، لیدل ېېږي  پخوا یې یېهر  ريیې شع ېېېوالی سي  په اشعارو 

ر ېهړې یااختا خپاره سوي دي، مګر اوس یې انزو ېېمنظوم مضامین په اصالح 

عار یې چنداني نهه دي ، اشدیاو اشعار نه وایي، د مضامینو رنګ یې اجتماعي 

   ویلي

 :ېالم نمونه  محمد انور ایوبي د د ۴-۷-۴

 مسههههلمان بههههه عقلمنههههد وي بلندخیالههههه

 بانهدېبې ېوښته ههی  ېهار نهه ځهي پهر مهخ 

 ېوښه  ېانهدي ېهېپهه ېهار  چېهوښیار بوله 

 لهههه ویلهههو سهههره سهههم ېهههه دي عمهههل وي

 فایههده منههد بههه دي نههو هلههه دا ویههل وي

 نههه ويزیهها، ویلههو بههه هوښههیار تههه حاجههت 

 پههه یههوه نکتههه سههي پههوه ېههه غفلههت نههه وي

 مسهههلمان بهههه بهههه عقلمنهههد وي بلندخیالهههه

 وي مسههلک بههې د اصههالح لههه قیههل و قالههه
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 محکههم عههزم پههه خپههل رب بههې توېههل وي

 بهههه اول وي ېهههېلهههوی نامهههداره پهههه دنیههها 

 اتحهههاد او اتفهههاق بهههه یهههې خاصهههه وي

 صهههداقت، وفهههاداري بهههه یهههې پېشهههه وي

 د وفهههها او د سههههخا بههههه وي لههههوی غههههر

 شههههجاع او دالور بههههه وي عسههههکر هههههم

 خهههاطر یهههې لهههه ایمانهههه منهههور وي چهههې

 نېههک اخالقههه، نېههک خصههلته نېههک سههیر وي

 وي ظهههاهر یهههې لهههه باطنهههه سهههره سهههم

 حههق ویههل ېهها، نههه څههه زیهها، او نههه څههه ېههم

 دیدا نههارې وهههي ېههه څههه یههې لههږ اثههر 

 دید وطهههن پهههه غهههم غمجهههن "محمهههدانور" 

 

 ایوبي ۴-۱

ېالو ځلمی، د اخالقهو او  ت۱۰)یوبي زوی د غالم محی الدین ایوبي د محمدانور ا

، له پتتو او پتتونوالي سره خاصهه مینهه دیمرهبي قیوداتو زښت یېر پابند 

لري  د قومي تعصب منحوس عناصر یې عصري تعلیم وژلي او محوه ېهړي دي  

توب لهه  ژبېدی صر  ځان مسلمان او پتتون ګڼي، د پتتو سره یې د مورنۍ 

راپدېخوا د لیکني ټینګه عالقه نتلولې او د عهین  خاطرو څخه د یېري مودې

 .متعلمۍ د زمانې څخه ال پر تعلیمي موانعو سربېره نه وه هېره ېړې

سر ته ورسهول  ېېصنفه د قندهار د احمدشاه بابا په لېسه  ت73)ښاغلی ایوبي 

په تحصیل لګیا سهو او  ېېد ادبیاتو په فاېولته  ېېاو وروسته تر هغه په ېابل 

د هغې فاېولتې څخه بریالی راوو، او څو میاشتي دمخه د قنهدهار د  تېر ېال

د لومړي ځل له پاره د آژانس د مامور په حیث مقهرر  ېېمطبوعاتو په مدیریت 
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 چې، د هغه وخت راهیسي دیسو اوس سربېره پر دغه د مطبوعاتو معاون هم 

تحهول یهې یېهر  ېې، د طلوع افغان په اخبار دینوموړی مطبوعاتو ته راغلی 

، دی د وطهن او قهوم د ترقهۍ یېهر ېهېنوی رنګ ور چېپې  ېړی او غواړي 

یهې اعتهدالي روش غهوره ېهړی او د  ېېشوقمن او اصالحا، غواړي، په ژوند 

، د ههر دی، اخالقي ژوند خوښوي او له غرض څخهه خهالي دیاعتدال پر خوا 

ویهل ، پخوا یې منظوم مضامین یېهر دییول اجتماعي مضمون پر لیکلو قادره 

، مګر تر نظم یهې نثهر خونهدور دیخو اوس یې یېر شوق د نثر نویسۍ خوا ته 

لکهه طلهوع  ېهې  د ده منظوم او منثور مضامین د وطن په اېثرو جریهدو دی

چهاپ سهوي دي   ېېافغان، انیس، اصالح، ېابل مجله، زېری، ژوندون او نورو 

څخه یهې  ژبېي پوره واک لري او له انګلیس ېېښاغلی ایوبي په انګلیسي ژبه 

 .ځیني ترجمې هم ېړي دي

نه  پورېتر اوسه  چېاو پوهانو یوه رساله تالیا ېړې ده  وده د قندهار د علماو

په اهتمام او تصحیح سره چهاپ  ده چاپ سوې  د مرحوم مخلص رباعیا، د ده

  سوه

 : ېالم نمونه  ایوبي د  د ۴-۱-۴

 

 رنهههګ دې ورک سهههي د دې هسهههي مختهههورن

 لمیهههانو تهههش فېشهههند ځ دیپهههه ېهههار نهههه 

 ودان ېههړي خپههل وطههن چههې دیپههوه هغههه 

 عاقبهههت بهههه لهههوړ معهههراج تهههه ورسهههېږي

 اوس حاصههل ېهها علههم و فههن چههېهغههه څههوک 

 غمخهههوره د دې خههاوري ملهههت نهههه وي چههې

 رنهههګ دې ورک سهههي د دې هسهههي مختهههورن

 پههه ظههاهره ېههه ځههان پههاک ښههیي ملههت تههه
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 لهههوی خهههاین وي د وطهههن ېهههېپهههه بهههاطن 

 ؟دیڅههه  نههو دیځههان ځههاني سههوله قیامههت نههه 

 ځلههه بېههل یههې ېههړه یههاران د خپههل ګلشههن

 پههه ټههول عمههر هههی  مایههل علههم تههه نههه سههوو

 جهالههههت ال هههههم بربههههاد ېههههړو واړه نههههن

 مههي ووې چههېېههه دغههه زمههوږ احههوال وي 

 یههو ذره بههه سههو سههودمن چههېخههدای خبههر 

 ! لههږ څههه هههوښ دي سههر تههه درولههه اې وروره

 رب دپهههاره پهههر دې حهههال دي سهههه غمجهههن

 نههه سههوېملتفههت عمههل تههه  دیدا غفلههت 

 ېههه دانهها یههې یېههر عمههل ېهها لههږ ګفههتن

 ایهههوبي" دغهههه وینههها دي ځهههان تهههه وېهههړه"

 وایههې عملههي ېهها خپههل سههخن چههېڅههه 

 

 

 ایوبي محمدنادر ۴-۳

یو د ښو  ،محمدنادر ایوبي د محمدسرور ایوبي د تاجر د جریدې د موْسس زوی

 ژبېمورنۍ  خپلېدی یې د  چې  هغه زیاته مینه دیاخالقو لرونکی تکړه ځوان 

، دیاوس د حقوقو د فاېولتې محصهل   سره لري د یېري ستایني وړ دهتپتتو)

په انګلیسي ژبه ښه پوهېږي او له اردو څخه لږ لږ استفاده اخیستالی سهي، د 

، منظوم او منصهور مضهامین لهیکالی دیلیکني طرز یې اجتماعي او اصالحي 

و مرغلره" پهه ا د "سپین ېېسي، د ده یوه ښه رساله د طلوع افغان په ورځپاڼه 

  نامه خپره سوېده
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 ېالم نمونه:د  ۴-۳-۴

 

 هغههههه ېههههس بههههه سههههي نېکنههههام

 ښههههه خُلههههق لههههري مههههدام چههههې

 دغهههههه ژونهههههد درنهههههه تېرېهههههږي

 بههههههدان تېههههههر سههههههوله ناېههههههام

 د نېکههههههۍ هههههههی  زوال نسههههههته

 ښههههه بههههه واخلههههي تههههل انعههههام

 دام ایهههږدي و بهههل تهههه چهههېڅهههوک 

 هغههههه بنههههد سههههي پههههه خپههههل دام

 سههههود و زیههههان دي ټولههههه خپههههل دي

 م سهههې یههها بهههد نهههامېهههه نېهههک نههها

 ههههههر څهههههه ښهههههه دي د نېکهههههانو

 نېکهههههههههههان ټولهههههههههههه دي آرام

 هههههر چهههها سههههره بههههدي ېهههها چههههې

 څههههوک بههههې نههههه ېهههها احتههههرام

 بهههد وي تهههه یهههې پرېهههږده چهههېڅهههه 

 پههههه ښههههو تههههل ېانههههده قیههههام

 ېهههه ښهههه نهههه سهههې "ایهههوبي" تهههه

  تههههش ېههههالم دیڅههههه پههههه ېههههار 
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 ایوبي غالم فاروق ۴-۴۶

احمدشاه بابها د لېسهې زده  غالم فاروق ایوبي د حاجي محمدانور ایوبي زوی د

نوی د لیکني میدان ته راغلی او غواړي د خپل ورور غالم محهی  چې، دیېړی 

، د ده دا حس یېر د قدر ېېالدین ایوبي په څېر پتتو او پتتنوالي ته خدمت و

د خپل  چې، قوي امید سته دیبد نه  ېې، په منثورو او منظومو مضامینو دیوړ 

یو تکړه ځلمی سي، د ېهالم  ېېبه په دې مسلک  مشر ورور په الرښوونه سره

 .دیطرز یې عشقي 

 :د شعر نمونه ۴-۴۶-۴

 د جدایۍ ږغ

 مبههتال هسههي پههه غههم د جانههان چهها ېههړم؟

 د خپههل ګههل څخههه جههال پههه ارمههان چهها ېههړم؟

 ېهههېلېهههونی ګهههرزم د خلکهههو پهههه نظهههر 

 پههر دې الر روان چهها ېههړم؟ چههېخبههر نههه یههم 

 ګهههرزي بانهههدېسهههرې لمبهههې د بېلتانهههه را

 سههوزان چهها ېههړم؟ ېههېهېږم پههه دې اور نههه پههو

 د همزولههههو لههههه ټههههولۍ یههههم راوتلههههی

 نههن پههه اه و فغههان چهها ېههړم ېههېپههه دې ژونههد 

 انګههار سههو بانههدېدا عزیههز وطههن پههر مهها 

 ګریهان چها ېهړم؟ ېهېد شېرین حیا، پهه تهر  

 ایهههوبي" وم شهههکایت مهههي لهههه چههها نهههه و"

 اوس حیران یم مبهتال پهه خپهل ځهان چها ېهړم؟
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 اخالص ۴-۴۴

 ېهېالق اخالص د مال جان اخندزاده زوی د چغسرای د دهوز په مقهام عبدالخ

حدیث او ځینهي نهور  ،  د فقه او نظم ېتابونه یې د خپل پالر څخهدیزېږېدلی 

یې د غنهډ ېهاتبي، د  ېېیې د وطني علماو څخه ویلي دي  د ماموریت په خوا 

سهو پهه د انجمن عضو  ېېسنه  ت7271)ېړي دي، په  ېد وېالت دورې تېر اشور

، د نظم او نثر نمونې یې په انهیس او ېابهل کېنظم او نثر لی ېېپتتو او فارسي 

، ده دا کهېلی تاخهالص)خپهل تخلهص  ېېسته  عبدالخالق په نظم  ېېمجله 

 -: الندي ېتابونه لیکلي دي

د افغانستان د محمهدزایي شهاهانو تهاریخ او د  ېېاستقالل : په دې ېتاب ه ۴

 .دینظم لیکل سوېده، دا ېتاب چاپ سوی استقالل موضوع په پتتو 

 .دیلیکلی  ېېتصحیح التالو، یې د قرائت په علم ه ۱

 د نصاب ېېد پتتو لغتونه د فارسي په نظم  ېېنهضت پتتو : په دې ېتاب ه ۹

  صبیان په اصول راوړل سوي دي، دا دوه ېتابونه، نه دي چاپ سويال

 :د نظم نمونه  اخالص د ۴-۴۴-۴

 پوه او ناپوه

 د نههاپوه پههه بههاره دییههو متههل  ېههېتههتو پ

 او هوښهیار لهه اشهاره دیېم عقهل لهه ېوتهک 

 نههاپوه ېلههه پههوهېږي د دنیهها پههه بهههاریکو

 هههر څههو ېههه ورتههه ووایههې د عقههل سههېپاره

 نههاپوه د هوښههیار پههه مصههلحت نههه راځههي ېلههه

 هیچهها څخههه د یههو ېههار نههه ېههوي دی استشههاره

 ووایهې پهه ورو کهېېه څه یهې د پهردي پهه مخ

 پههه نغههاره کېېههوت ېههېبههازار  دی ېېههدي پههه
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 نههاپوه نههه ګڼههي ځههان چههېال دا عجبههه زیاتههه 

 هههوا تههه یههې پههروا ېههړي د علههم طیههاره

 خو خیر ېه دی په دې څهه پوهېهدلی لهږ و یېهر

 چهها څلههه بههه راوړالی د نههاپوهو پههه شههماره

 لهه چها ېهوي پوښهتنه چهېنادان مه ګڼهه هغهه 

 یا ځان ورتهه ښهکارېږي لهه بهل چها نهه بېکهاره

 یهې نهه وي عقهل خپهل چهېله شي نادان هغه با

 ههم نهه ېانههدي لهه ېبهره لههه بهل چها اسههتعاره

 یها د شهل دید احمق پوه پهه دنیها د تهوري وار 

 ویشههتل پههه تپانچههه دي یهها وهههل پههه ېټههاره

 "رشههتیا "عبدالخالقههه دیهوښههیار هغههه سههړی 

 ځان ېهړي د نهاپوهو لهه مجلهس نهه ېنهاره چې

 

 -: نوټ

ته نه و معلهوم نهو لهه دې ما  چېد ښاغلي اخالص پوره شهر، ځکه  

سنې  ت7271)جهته څخه مي د ده سوانح د ښاغلي خادم په قلم لیکل سوې او د 

  خپره سوې وه، ېټ مټ بېله څه زیاتوني څخه رانقل ېړه ېېپه سالنامه 

 

 ایازي ۴-۴۱

مهین  ژبهېښاغلي محمداعظم ایازي د محمداسلم زوی یو عالم او پهر پتهتو 

پای ته رسولي، په  پورېتر لسم صنفه  ېېهند ، تحصیال، یې په دیلیکونکی 

وطهن  چې، وختي دید بشپړو معلوماتو څتتن سوی  ېېانګلیسي او اردو ژبه 

د معلم په حیث او بیها  ېېته بیرته راغبرګ سو، لمړی وار د قندهار په مکاتبو 

د نومهوړي  چهېد پتتو د ادبي انجمن په عضویت سره مقرر سو، هغه وخهت 
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د نهضت دورې پیل وېی نو ایازي د  ژبېولنه سوه او د پتتو انجمن نوم پتتو ټ

صر  و نحوي د شعبې په مشرتوب سره وټاېل سو، عهالوه د نومهوړي دونهي 

یې د ېابل د لېسو د لوړو صنفو او د ادبیاتو د فهاېولتې و  باندېوظیفې پر اجرا 

بېخهي د معهارفو وزار، تهه  ېهېهلکانو ته هم د پتتو درس ورېاوه، په آخر 

بدیل او هلته یې د نوموړي وزار، د تدریساتو د ریاست د پتتو پهه څانګهه ت

ته ستر خدمتونه وېړه، یو څو عمهر یهې د جنهوبي  د  ژبېمورنۍ  خپلېو  ېې

، د نظهم و دیوالیت د معارفو د مدیریت دوره هم تېره ېړه او بیا متقاعد سوی 

زیاته لري او بل د  د نثر لیکني او ترجمه ېړي آثار یې اصالحي او تبلیغي جنبه

د صر  و نحوي د قواعدو جمع ېول او روڼول یې د زیا، تقهدیر وړ  ژبېپتتو 

لیدلی،  دیدي، پرته د قواعد پتتو او لس زره لغاتو له اثر څخه یې بل اثر ما نه 

، د نظم او نثر نمونه یهې ګهران دیالفاروق یې هم پتتو ېړی  چېافواهي اورم 

 .ېتالی او لوستالی سي ېېاو د پتتو په مجله په انیس، ېابل مجله  کېویون

 

 ایازي محمد یوسا ۴-۴۹

، دیښاغلی محمدیوسا ایازي د محمدعلم زوی یو پوه ځوان او تکهړه ادیهب 

پهای تهه رسهولي او د ښهو  پورېتر اعدادي  ېېرسمي تحصیال، یې په هند 

اده ، له انګلیسي او اردو آثهارو څخهه بشهپړه اسهتفدیمعلوماتو خاوند سوی 

، دی څهو عمهر دیپوه لیکهونکی  ېېاخیستالی سي، په فارسي او پتتو ژبه 

مدیر یې ېابل تهه  چېمعلم او بیا د طلوع افغان د اخبار معاون سو، هغه وخت 

ولوېدلهه،  ېهېوغوښتل سو نو د دغه اخبار د چلولو مهمه وظیفه د ده په غاړه 

فت او ښه صور، سهره تقریباً دیرلس ېاله یې نوموړی اخبار په یېر ښکلي ثقا

 چهېوچالوه، پروسږ ېال د قنهدهار د بلهدیې د ریاسهت معهاون و، اوس اورم 

  ایازي یو زړه سواندی، معتدل مزاجه او د ښو افکارو لرونکی سهړی دیبېکاره 

له عدم تشدد اولین ېالمه څخه ېهار اخلهي؟، د  ېې، په هر ځای او هر ېار دی
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ودې لهولي د  چېغواړي  کېان ویونلیکني و نمونې ته یې حاجت نسته، ېه ګر

  سنې ېلکسیون ته دي مراجعه وېړيت7231)

 

 ایازي محمدانور ۴-۴۱

  دی پهه دیمحمدانور ایازي د محمدعلم زوی، یو تعلیم یافته اخالقي ځهوان 

ېالو ته رسېږي  پسله تحصیله څخه یې  ت25)زېږېدلی او سن یې و  ېېقندهار 

د معلمۍ یا سرمعلمۍ  ېېقندهار په معارفو  د چېتقریباً دا یوولس ېاله ېېږي 

په حیث ېار ېوي، په انګلیسي یېر ښه پوهېږي او له اردو څخه لږ لږ اسهتفاده 

یې مفید اجتماعي مضامین نشر سوي دي  ېېاخیستالی سي، په طلوع افغان 

او ښې ښې ترجمې یې هم ېړي دي  دی د ښه فکر لرونکی او د وطهن پهه درد 

ظوم مضامین یې ما نه دي لیدلي او نثر یې یېر خونهدور ، مندیدردمند ځملی 

د طلوع افغان د تېرو ېلو په  کې، د ېالم نمونه دې ګران ویوندیاو د معنٌی یک 

  وګوري ېېګڼو 
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 احمدي ۴-۴۵

  دی پهه دیلعل محمد احمدي یو یېر عالم، متواضع او معتدل مزاجهه سهړی 

غ التحصهیل سهو نهو دسهتي د د عربي دارالعلوم څخه فار چې ېېسنه  7231

باالمرغاب د محکمې د قاضي په حیث مقرر سو، د پتتو له شعر و شاعرۍ سره 

یې د عیني متعلمۍ له زمانې څخه مینه درلوده او هر ېله به یې د ېابل و مجلې 

 چهېته ښه خوندور اجتماعي مضامین د نثر یا نظم ورېوله، دا څو عمر ېېهږي 

  دید وظیفوي ېارو یېرښت دی غلی ېړی  چې، ګمان ېوم لکه دیبېخي چپ 

 : ېالم نمونهاحمدي د د   ۴-۴۵-۴

 دیپتتانه وی  دي نهن یهې سهور بیهرغ نتهان ایتهی 

 دیپهههر دښهههمنانو ظالمهههانو یهههې لهههړزان ایتهههی 

 نههوم د اجههدادو بههه تههازه ېههړي پههه رشههتیا هیههواده

 دیپتهههتنو الس د اتفهههاق نهههن پهههر قهههرآن ایتهههی 

 اړيد قههوم عههز، او شههرافت پههه ښههه مړانههه غههو

 دیویتههو زلمیههانو د وطههن سههر پههه میههدان ایتههی 

 هههی  پههروا د پاېسههتان نههه ېههوي دیپتههتون والړ 

 دیخوشهي نهوم یهې پاېسهتان ایتهی  دیپاېستان نهه 

 سههر ورېههوم ېههېزه یههم خههادم د پتههتنو پههه ننههګ 

 دیځکههه مههي نههوم د پتههتونخوا پتتونسههتان ایتههی 
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 خپل طوق ېړي د پتتون پهه غهاړه چېبدخواهان غواړي 

 دییههې بنههدي فخههر افغههان ایتههی  ېههېس ځکههه محههب

 یهههو مهههو ههههد  د پتهههتنو پتتونسهههتان ښهههودلی

 دیمرګ ته خوشحال یو بل ههد  مهو ګورسهتان ایتهی 

 احمهدي" وایههي یها بههه ژونهد ېههړو د ژونهدو پههه شههاني"

  دییهها ېوچېههدل مههو لههه جهههان څخههه پیمههان ایتههی 
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 اڅک ۴-۴۰

رواني لیکني ښاغلی نظرمحمد اڅک د لعل محمد زوی یو احساساتي او د ښې 

به یې ېلهه ېلهه یېهر  ېې  د طلوع افغان د اخبار د معاونۍ په زمانه دیخاوند 

خوندور اجتماعي، اصالحي او تنقیدي مضامین لیکله، مګر دا څو عمهر ېېهږي 

، کهېد اقتصادي مشکالتو او د روزګار د ناګوارو حوادثو له المله څه نهه لی چې

 .مضامین یې مبتکر او مفید دي

، دایماً د لیکلهو دیمتواضع، محتاط او نرم طبیعته سړی ، ش خلقهاڅک یو خو

اعتدال مدنظر نیسي، ېه څه هم له مضامینو څخه یهې اخبارونهه  ېېپه وخت 

یک دي مګر الندي منظومه یې د نمونې په یول سره ګرانو ویونکو ته وړانهدي 

 -: ېوم

 د نظم نمونه:د اڅک   ۴-۴۰-۴

 غزل

 ټولهههه ېرښهههي لټهههوم د ههههر مکتهههوب

 پکتههي غههواړم نتههانه د خپههل محبههوب

 د خپل ځهان پهه ویهر اختهه یهم چېلکه زه 

 اختههه نههه و پههه یوسهها پسههي یعقههوب

 مهها ځغملههې چههېدغههه دومههره صههبوري 

 لهههه دې زیاتهههه صهههبوري نهههه و ایهههوب

 پههه تهمههت د غمههازانو مههي زړه تنههګ سههي

 پههر ناحقههه سههوم رسههوا پههه سههل عیههوب

 د حیا، اوبهه ژونهدی سهي کېېه څوک وڅ

 حیهها، د زړه مرغههوب زه ژونههدی یههم پههه

 رنځههوران د زمههانې پههه نفههس رنځههور دي

 زه بهههې رنځهههه زمهههانې ېړمهههه مغلهههوب
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 نه مي څوک په درد دردمن نه څوک دوا سهوه

 د غنچې په شهان مهي زړه یک لهه مطلهوب

 ېههه زاهههد د زاهههدۍ پههه لقههب مههوړ وي

 مینهدلی ښهه مقلهوب دی ېهېما په عشهق 

 طوفههاني ابههر طوفههان غمههازه خههوار سههې

  مههانې پههه زړه مجههروبزه "اڅههک" ېههړم ز
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 اتم ۴-۴۷

ژبه یې فارسي ده مګهر د  چېسید حسن اتم د سید حسین زوی، سره له دې 

د لیکني حق د خپل ما، قلم په نیمکله ژبهه سهره ادا ېهوي، د ده  ژبېپتتو 

 ېېپه ژوند  چې  اتم سره له دې دیسره د زیا، تقدیر وړ  ژبېمحبت د پتتو 

 دیګۍ قلم یې لهه ګوتهو څخهه نهه ه د نویسند هر راز مشکال، پر راغلي دي

شېوه ېړی، د خپل زخمي او ټوېر ټوېر زړه تاثرا، د قلم پهه څوېهه ګهاهي د 

، اېثهره فارسهي اشهعار او کهېفارسي او ګاهي د پتتو شعر په صور، سره لی

ځنهي ادبهي او اخالقهي  ژبېچاپ سوي دي  د پتتو  ېېمضامین یې په انیس 

خپاره سوه  دې نوموړي پخهوا څهو  ېېپه طلوع  ېېېال  ت7231)مضامین یې په

رسمي وظیفه په صداقت سره اجهرا  ېېېاله د قندهار د مطبوعاتو په مدیریت 

 ېهېېړه او وروسته تر هغه یو څه وخت په ییپو او بیا د معهارفو پهه مهدیریت 

  دیوظیفه دار  ېېمقرره سو، اوس د مرستون په ریاست 
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 احمدجان ۴-۴۱

، د پتتو د ادب د آسمان دیمشهوره په منشي احمدجان سره  چېجان احمد

له پاره یېر شانداره خدمتونه ېهړي دي او  ژبې، ده د پتتو دیځالنده ستوری 

، تنګی په دی، دی د اشنغر د تنګي دیتېر سوی  ېېټول عمر یې په دې لیاره 

اړو   دی په مولهوي احمهد او منشهي احمهد دودییو یېر لوی ېلی  ېېاشنغر 

  منشي احمد د پتتو پهه ادب دییادېږي، مګر په وروستني نوم زیا، مشهور 

 ېهې، په تېره د پتتو په نثر دید قوي الس څتتن او د یو لوی نوم خاوند  ېې

زیا، حق او شهر، لري، ده ته موږ د پتتو د نثر د میدان یو تکړه او غتهتلی 

 دیه زیاته انهدازه نهه پهلوان وایو، منشي احمد جان شعر ېم وایي، شعر یې پ

، برسهېره پهر دید یېرو غورو آثارو او تالیفاتو خاوند  ېېلیدل سوی اما په نثر 

د یوه نوي لیک موْسس هم باله ېېږي، دی د پتتو د  ېېدې دی د پتتو په نثر 

د یو ادبي مکتب خاونهد  ېېموجوده نثر یو زبردست پالونکی او د پتتو په نثر 

هجري سن څخه را په دې خوا شهروع ېېهږي، د ت7255)، د ده د نثر مکتب دی

پیدا ېهړی، تقریبهاً  دیدې سن څخه پخوا د پتتو نثر داسي یو قوي مکتب نه 

 پهورېپنځوس ېاله پخوا ده د پتتو د نثر په ېتابونو شروع ېړېده او تر اوسهه 

او دا یې د عمر  دییې ال جوړوي، د اورېدو له قراره منشي احمدجان ال ژوندی 

 .دي ورځېې آخري شپ

پېتور ته په څه منصب راځي او پتهتو زده  چېمنشي احمد د ټولو انګرېزانو 

 خپلهېیو بل قوم ته د  چې دی، منشي احمد هغه سړی دیېول غواړي استاذ 

د زده ېولو وظیفه یې پر غاړه اخیستې ده  ده یېر د پتتو څخهه نهاخبره  ژبې

ه ژبه وریاده ېړېده  ده د خلق د پتتو په خوږو پوه ېړي دي او دوی ته یې خپل

سې، حکایها، او داسهي نهور ېېپتتو د نثر لمن یېره ارته ېړې ده او تاریخي 

 چهېقوم ته وړاندي ېړي دي، د ده لمړی ېتاب  نپتتو وخواږه خواږه آثار یې 

او د ښو ښو قیصو مجموعه ده "ګنج پتهتو"  دیلیکل سوی  ېېد پتتو په نثر 
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، د دې دییو انګرېز لیکلی ترجمه ېړی  چېخ نومېږي، بل یې د افغانستان تاری

د  ېهېمنشي احمهد پهه پتهتو  چېتاریخ د لوستو څخه سړي ته معلومېږي 

بلکل د ترجمې رنګ نه لیدل ېېږي  ېې، په دې ېتاب دیڅومره اقتدار خاوند 

د ده نثر عموماً یېر خوږ روان د پتتو پر محاوره برابر، په ټولو معنٌی یو عصري 

لی سو، منشي احمد جان د "قصه خوانۍ ګپ" او د "هغه دغهه" او صحیح نثر بل

په نوم دوه ېتابونه هم لري دا دواړه ېتابونه هم یېر خواږه، دلچسپ او خوندور 

نهور  چېدي، او د پتتو د یو یېر خوږ نثر نماینده ګي ېوي، پرته له دې ممکن 

ونو څخهه دا یهو ېتابونه هم ولري، مګر موږ ته فعالً هم دا معلوم وه، د ده د نظم

اوس یې تاوس ته د ده د ېهالم  دیدا  چې دیالندي نظم زموږ ګوتو ته راغلی 

  وړاندي ېوو ېېپه نمونه 

 

 

 دمنشی احمد جان دېالم نمونه: ۴-۴۱-۴

 ژبه

 پههه هههر دم پههه هههر زمههان پههه ېههار ده ژبههه

 د همهههه واړه جههههان پهههه ېهههار ده ژبهههه

 نههها اشهههنا اشهههنا ېهههوي سهههره خبهههري

 لهههق لیهههريپهههه خبهههرو نهههزدې ېېهههږي خ

 خههوږه ژبههه غړېههږي ېههېد چهها خولههه  چههې

 د مچهههانو پهههه شهههان خلهههق پهههر بهههوڼېږي

 د تههورزن بههه پههه ېههار نههه وي هههومره تههوره

 وي منظههوره ېههېلکههه ژبههه پههه هههر ځههای 

 ېاروبهههار د مصهههلحت پهههه ژبهههه ېېهههږي

 مصهههلحت د سهههلطنت پهههه ژبهههه ېېهههږي
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 قلههم دیېههه ېاغههر ېههه  دیېههه ېاتههب 

 خهههدمتګار دي دم پهههه دم ژبهههېټهههول د 

 عزتمنهههد دیطهههوطي  ېهههې پهههه مرغهههانو

 ښههې خبههري ېههړي د خونههد چههېدا پههه دا 

 ضههرور دي ېههېمګههر دوه شههرطه پههه ژبههه 

 دغههه دواړه ضههروري پههه ښههه دسههتور دي

 ښهههې صهههحیح ېهههول خبهههري چهههېاول دا 

 خبهههري شهههي پهههه مثهههل ملغلهههري چهههې

 بههل پههه بههدو دي خولههه نههه خوځههوي خپلههه

 تهههل دي سهههم پهههه انهههدازه وي لکهههه تلهههه

 بههده ژبههه د سههړي پههه ځههان بههال شههي

 ږه ژبهههه د سهههړي چهههاپېر قهههال شهههيخهههو

 ېانههدي چههېهههر سههړی د سههړیتوب دعههوی 

 بانههدېځههان دي پههوه ېانههدي پههه یېههرو ژبههو 

 پههه یههوه ژبههه مطلههب نههه پههوره ېېههږي

 ېههه هوښههیار وي هههم لههه سههره نههه پههوهېږي

 ېههه حههاېم وي غههور هههی  نههه شههي ېههولی

 ېههه عههالم وي طالههب نههه شههي پوهههولی

 لکهههه نقهههش د دېهههوال ېهههېپهههه سهههفر 

 تهههه بهههې مجهههالګنهههګ والړ وي بهههې طاق

 تههه حاجههت ژبههېپتههتو  چههېخصوصههاً 

 پههې  و یېههر زیههاتي لههه حههده دا سههاعت

 احمهههد وېهههړ پهههه دا شهههان آسهههان ېهههالم
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 ي پههوهېږي پههرې ېههل واړه خههاص و عههام

 

 : نوټ

 بانهدېېال د قوس پر پنځمه نېټه  تشمسي 7225)منشي احمدجان د  

م ، د ده د سوانح پورتنی مضمون مي د پتتانه شهعراء د دوههدیوفا، سوی 

  ټوک له ېتابه څه ېټ مټ رانقل ېی

 

 

 رحمت اهلل بابا  ۴-۴۳

 : یادونه

 ! د طلوع ګرانو ویونکو 

د پتتو معاصر لیکوال د تخلص د  چېد ځینو معاذیرو له ېبله مو ونه سو ېړای 

هجا په قرار په ترتیب سره خپار ېړو، نو تر دې وروسته بهه تاسهي د پتهتو د 

 .انو د ژوند شرح حال ولولئمقتدرو لیکوالو او پخوانو ادیب

       

 "ایوبي" 

د شهعر و  ژبهېحاجي مال رحمت اهلل بابا د بلدي د عبداهلل شاعر زوی د پتهتو 

، دا د رحمن بابا لو ماتوونکی او د دییو نابغه فرد تېر سوی  ېېشاعرۍ په نړۍ 

برابره  باندېدو عحمید بابا د یاد تازه ېوونکی شاعر هسي پخه او پر شعري قوا

نظیر یې غیر له پخوانیو نظمي استادانو څخه اوس ېم میندل  چېطبع درلوده 

یو ضخیم دېوان یې  چېېېږي، پالر یې د قندهار له زبردستو شاعرانو څخه و، 

 .دیبې طبعي پرو،  ېېپه یادګار پرې ایتی او اوس په پتتو ټولنه 

ې د حاجي مال رحمت اهلل بابا سره د مسکنته، ضهعیفتیا او یها د زمهان 

نورو ناګوارو حوادثو په فشار راوړلو د پتتو او پتتنوالي له خدمته څخهه اوږه 
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نه ېړه خالي، په یېر ېلک عزم او ټینګه اراده سره یهې د مهرګ تهر آخرینهو 

د ژونهدي ېولهو او د  ژبهېد شعر په موثره خوله سره د پتهتو  پورېسوګلیو 

به  کېرېګني مځ چېووهلې، ېه څه هم د ېویټ  ېېپتتانه ېام د ویتولو بلغا

زموږ د دې ګران سپین ږیري شاعر هډو پوست خپل جز ګرزول او اثر به یې ال 

د شعر و  چېخواخوږی مین  ژبېمورنۍ  خپلېنه وي پرې ایتی، مګر موږ دا د 

شاعرۍ د آسمان ځالنده ستوری و، ېله هېروو، هغه سپېڅلي روڼ احساسها، 

لیکل سوي دي  باندېغر پر بیاض سینې څخه راوتلي او د ېا ېېد ده له پا چې

 .ژوندی ساتي پورېد ده یاد هر ېله تازه ېوي او دا خیر باقي یې تل تر تله 

لمړی سهړی و،  ېېد شعري ابتکار یا د طبعي د پوخوالي له حیثه په دې زمانه 

 چهېده به تل د قدیمو لغاتو څخه قافیه جوړوله او په دې یول سره یې غوښته 

  ېېمړه لغا، ژوندي 

 

 

 

 :د رحمت اهلل بابا د شعر نمونه ۴-۴۳-۴

 پخپهل ځهان اړ ېهېسهړی وي پخپهل ېهور  چې

 څهههه بهههه هیلهههه ورنهههه وېهههړي د جههههان اړ

 نهههههه پهههههوهېږم مېنګهههههاه ده د پمنهههههو

 ېههه یههوازي زمهها پههه ځههان دي خپههل نوېههان اړ

 ښههې آسههودګۍ وې ېههېد عههدم پههه ېههنج 

 د وجههود پههر مېنههه یېههر سههوه پههه هجههران اړ

 ېېههږيلههري ورېههړه لههه هغههو څخههه  چههې

 د ارمهههان اړ دیوبهههې نهههه سهههپموم څهههوک 

 دییهههو غنهههي پروردګهههار  دیپهههوره  چهههې
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 ورتههههه شههههاه او ګههههدا دواړه د جهههههان اړ

 ېائنههها، یهههې پیهههدا ېهههړي او سهههاتلي

 آسهمان اړ دییهې بهې سهتني  ېهېقهدر،  چې

 پههر سههپېرو خههاورو دانههې د تخههم پاشههي

 پهههه لهههو هیلهههه وي د فضهههل د بهههاران اړ

 دیهیلههه ښههه ده اسههتغنا دي خپههل تههاوان 

 پههاک سههبحان اړ دیخههو تههه اړ یههې درتههه نههه 

 د زړه غوښههي مههي خههوږې دي و غمههو تههه

 ري پههه عسههلو وي مچههان اړچېههېههه هههر 

 لههو تنګسههه ده راپههه خههوا ېریمههه خدایههه

 د مههرګ محصههل زمهها سههي پههه ګرېههوان اړ چههې

 رحمت اهلل" د خپل حبیب په مرسته خهالص ېهې"

  د بهههې وزلهههو پهههه ېهههارو وي مربیهههان اړ

 

 بېنوا ۴-۱۶

لهه لمهړۍ درجهې  ژبېدالروْ  بېنوا د حاجي عبداهلل زوی د پتتو ښاغلی عب

 ژبېمورنۍ  خپلېده د  چې، هغه ستر خدمتونه دیلیکوالو او پخو ادیبانو څخه 

ېړي دي او ېوي یې د یېري ستایني وړ دي، دی ېه څه هم  ېېد تقویې په الر 

ه په فارسي ژبه ښه خوندور مضامین لیکالی سي مګر عشق او عالقهه یهې له

 .پتتو سره زیاته ده

مدیر و، بیا د داخلي نشهریاتو پهه عمهومي  ټولنېیو څو عمر د پتتو  

 .دیمطبوعاتي آتشه  ېېمدیریت مقرره سو اوس په دهلي 

، په عربي، اردو او دیبېنوا یو عالم او د ملي احساساتو لرونکی سړی  

، ېلهه دی انګلیسي ژبو ښه پوهېږي، د لیکني طرز یې عموماً ادبي او اجتماعي
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هم رڼا اچوي، د شعر لیک یې روان  باندېېله پر بعضو مجهولو تاریخي قضایاو 

 .ده ګي او مغلقتوب نه لريچېېومه پې دی

 : وي آثارشد بېنوا چاپ  ۴-۱۶-۴

 میرویس نیکه 7

 پتتنې مېرمني 3

 ادبي فنون 2

 چند آهنګ ملی 4

 د غنمو وږی 0

 د دار مستتر پتتو څېړني 1

 مهد ګیتانجلي ترج 1

 ټوک 4د پتتو ېلي  1

د پیرمحمد ېاېړ او رحمان بابا دېوانونه د ده پهه تصهحیح او تهدوین  1

 .سره چاپ سوي دي

 .نظری به پتتونستان، یوه وړوېې رساله ده 75

 د اقبال د مسافر ترجمه 77

 پتتونستان 73

 خوشحال خټک څه وایي؟ 72

 : د ېالم نمونه  ۴-۱۶-۱

 

 دا هم ژوند

 دیون ژوند چېڅه خبر یم 

 نه مو رنګ سته نه مو بوی سته

 پخوا و اوس څله نه یو

 او ېه ښورو خوشي هسي
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 په ځان لوړو خوشي هسي

 دا نه ګورو خوشي هسي

 نه صغری سته نه ېبری سته

 هی  قیاس ېوالی نه سم

 ده کېهر څه ځمه تاری

 هر څه سترګي سره ېش ېړم

 دیهغه مړ  دیدغه مړ 

 هی  رڼا نه راښکارېږي

 راښکارېږيیو بینا نه 

 څه وینا نه راښکارېږي

 ېار د زړه او د مغزو هی 

 زه په الس ېوالی نه سم

 څوک ځي پورته څوک ځي ېتته

 سترګي روڼي څه نه وینو

 د ځان شهد ګنډېر بولو

 دیدا د دې مهال ناورین 

 دینی راته خورین چېروڼ 

 دید بل مرچ راته شېرین 

 ېله پاڅو ېله پرېوزو

 ټینګ اساس تړالی نه سم

 دیېوږ سوری  ېېپه دېوال 

 دیرنګ د ګل خوند یې د پیاز 

 ته یې بم بولې ځان باز ېړي

 خو بوڼکی ځني خوځېږي
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 غولېږي باندېهر سړی 

 هر مرغه ترېنه بېرېږي

 د وجدان وجدان نارې دي

 خو یې زه لیدالی نه سم

 ېه ته والړې پر غلطه

 ته مي ولې په سنګړه

 زما و چېد ېلو چوپړ 

 ښوولهاو ما الر درته 

 وله چېبل ته هم وایې 

 هغه ټول والړی پر بله

 په زرو ښېګڼي وېړم

 یو شاباس موندالی نه سم

 وزر سته الوته نسته

 خوله لرو ږغېده نسته

 خپل پایڅې مو زولنې سوې

 دیچا ما، ېړی مو وزر 

 دیدا د ېو جادو اثر 

 دیځکه حال داسي ابتر 

 زړه مي سوځي خوله مي پټه

 سم د زړه درد ښودالی نه
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 رشاد ۴-۱۴

  رشاد یو ځیرک، خهوش خلقهه، حهق دید ښاغلي رشاد پالر عبدالغفور نومې

 .، چاپلوسي او مداحي نه خوښويدیویونکی او حساس ځلمی 

له مکتبهه څخهه پهه   باندېد عمر پر اتم ېال  ېېسنه  7273رشاد په  

اعلی درجه سره فارغ التحصیل سو او پسله هغې یې خصوصي تحصهیل ههم 

ېړ، په اردو، انګلیسي، عربي، هندي ژبو ښه پوهېږي او د سانسهکریت سهره و

 .دیښه خطاط هم  ېېهم آشنایي لري او په عین حال 

د مصحح په حیث مقرره سو،  ېېد قندهار په مطبعه  ېې 7273ښاغلی رشاد په 

وروسته د قندهار د دریم مکتب په معلمي سره مقرره سو، تقریباً اته یا نه ېاله 

یهې  ېېمعلمي او سرمعلمي وېړه، په پای  ېېقندهار په ابتدایي مکاتبو  یې د

له معار  څخه د ښه خدمت جهواز واخیسهت او د ارزاقهو د  ېېسنه  7233په 

د نماینده په حیث مقهرره سهو، دوه ېالهه یهې  ېېشرېت د شکري په شعبه 

همدغه ېار وېی او پسله هغې څخه بیا د زرغون شرېت د محاسبې سهرېاتب 

 .اېل سووټ

د بلدیې په وېالت سره انتخاپ او د بلدیې د انجمهن پهه  چې ېېسنه  7230په 

د بلهدیې ټولهو  چهېریاست سره مقرره سو، دغه دوره یې ال نه وه پوره ېړې 

النو د پاک نفسۍ او صداقت سره د بلدیې په معاونۍ مقرر ېړ، شپږ میاشتي ېېو

عاذیرو له ېبله د بلدیې څخه یې د ځینو م ېېیې د بلدیې معاوني وېړه په پای 

د جواز خواهش وېړ، او د ښه خدمت د تصدیق جواز ورېړه سو  وروسته تر دې 

جنسي د ریاست له خهوا څخهه د یبیا اقتصادي شعباتو ته والړی او د چمن د ا

دهلي په نمایندګي سره مقرر سو، تقریباً درې ېاله یې د نومهوړي نماینهدګۍ 

جنسهي ریاسهت لغهوه سهو ید ا چېه، وختي دنده په ښه صور، سره اجرا ېړ

مقهرره ېهی،  ېېدستي پتتون شرېت د خپل نماینده په حیث سره په بمبی 
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یېري پردېسۍ او جالوطنهۍ زړه  ېېدوه ېاله یې هلته نمایندګي وېړه، په پای 

ور ټوېر ټوېر ېړ بیرته وطن ته راغی او دلتهه یهې د مرسهتون د ریاسهت پهه 

 .دید سترګو د خوږ له امله بېکاره  چېوس اورم معاونۍ سره تقرر پیدا ېی، ا

 

 : د رشاد شعر او شاعري ۴-۱۴-۴

په پتتو او فارسي شعر لیکالی  چې، دیرشاد زموږ د وطن له ښو شعراو څخه 

یې زه  چې، هر وخت دیسي، مګر سالست د پتتو د شعر یې تر فارسي زیا، 

او یها بهل  دیاګرد د شیدا یا حمید یو تکړه ش چېمنظومې وایم دا ګمان ېوم 

، اشعار یې ټوله اصالحي، اجتماعي او دیپیدا سوی  ېېمیرزا حنان په قندهار 

اخالقي دي، د عشقي اشعارو له ویلو څخه یې بد راځهي، رشهاد یهوازي نظهم 

لهوی  ېهېپه فارسي او پتهتو  ېې، د نثر د مضامینو په لیکلو دیلیکونکی نه 

د طلوع افغان او اتفاق اسهالم پهه  الس لري، اېثر منثور او منظوم مضامین یې

نشر سوي دي، ځیني اردو مضهامین یهې د  ېېاو د ېابل په مجله  ېېورځپاڼه 

 .هم زما تر نظر تېر سوي دي ېېهند د همدرد سرحد او پایل په مجله 

 : د رشاد تالیفا، ۴-۱۴-۱

، او بهل دیرشاد یو منظوم ېتاب )د بېلتون ږغت په نامه سره لیکلهی  

االولیاء نومېږي، اوس د ابهوبکر صهدیقد ېتهاب پهه  هقندهار ترېرېتاب یې د 

  دیلیکلو سره بوخت 

 :د ېالم نمونه یې دا ده ۴-۱۴-۹

 

 مسهههلمانه و یهههو وار وګهههوره یههههود تهههه

 پههر خپلههه ېکههرۍ خېههژي مقصههود تههه چههې

 ېههېد بههري پههه مینههه مههري پههه هغههه اور 

 یههې تههه نههزدې ېېههدای نههه سههې و دود تههه چههې
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 ېههېننههګ پههه یاګ دوی پههه سههر لههوبي ېههوي د 

 وقهها ېههړی چنههګ و عههود تههه دیتهها ژونههدون 

 دوی مهههال وتړلهههه پاڅېهههدل خهههدمت ېههها

 تههه مجبههور ېړلهههې غفلههت آرام قعههود تهههه

 ېېد زړه څههو دیلههږ غیههر، رالههه پههه ېههار 

 لههږ ېاتههه رالههه بایههد دي خپههل خمههود تههه

 الس تهههر زنهههي مهههه ېتهههېنه زړګیهههه پاڅهههه

 مههایوس مههه سههه ېههار ېههوه و خپههل بهبههود تههه

 رېههړه سههي واک و الس تهههد هغههه لههه خههوا و

 غماشهههه لېهههږي قتهههل د نمهههرود تهههه چهههې

 واک د بههم مونههده ېههړي ېههېپههه وړو شههګو 

 ابهههابیلي ګمهههاري جنهههګ د مهههردود تهههه

 مهه لغهړه هوښهیار سهه ېهېد هر بهت پهه پتهو 

 د بهههري هیلهههه ور وړه برحهههق معبهههود تهههه

 ېههېشههلم قههرن یههې څههرک ویوسههت پههه اټههام 

 و و نهههوح و ههههود تهههه چهههېد ښهههرا تهههاثیر 

 سههره واوښههت ېههېپههه السههو د دردمههن زړه 

 فههوالد لکههه مههوم نههرم سههو داود تههه چههې

 وسهها، ېههېخلیههل یههې د نمههرود اور  چههې

 او پههه تېههن) سههرې عههالم راغههی وجههود تههه

 خههدای لههوړ ېههړی پههه هیچهها نههه غههوزارېږي

 ېهههه لهههرو مهههوږ عقیهههده امهههر موعهههود تهههه

 ! موْمنهانو دیدیهن مهو لهوړ  دیخدای مهو لهوی 

 دا مهههژده بهههه رسهههوو و ههههر مولهههود تهههه
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 سههوې دېرونههه د قههام پههه عشههق دهیههې  چههې

 دا د زړه وینهههي لېهههږم هغهههه مسهههعود تهههه

 دوی ټبههر ژغههوري ځههان اچههوي خطههر تههه

 ته ېهه وس مهومې ټبهر سهوځې خپهل سهود تهه

 ! "سههترګي وپرانځههه قههدر، ګههوره "رشههاده

 ال څههه راځههي لههه غیبههو څخههه شهههود تههه چههې

 

 : نوټ

د په قلم لیکل سهوې او  تج)د ښاغلي رشاد پورتنۍ سوانح د ښاغلي  

خپره سهوې ده، مها پهه لهږ تغیهر او  ېېګڼه  ت71)ېال په  ت7231)ېابل مجلې د 

  تصر  سره رانقل ېړه
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 خواخوږی ۴-۱۱

محمدابراهیم خواخوږی د درمحمد زوی، زموږ د ګران وطن له ښو لیکوالو او د 

 ېهېپه منثورو او منظومو مضامینو  چې، دیخوږو طبعو لرونکو شاعرانو څخه 

، دیخیال، ځایوالی سي، د لیکني طرز یهې روان او اجتمهاعي ښه راڼه ادبي ت

 .کېادبي خوند هم لري لی چېګاهي وختي د عشقي شعر ټوټې 

 چې ېېله جا، نومي ځای اپه م باندېنېټه  ت۳)ېال د حو، پر  تش7311)دی د 

سهنه  تش 7251)زېږېدلی او په  دید قندهار د ښار و جنوب غربي پلو ته واقع 

د حبیبیهې د لېسهې  ېېسنه  تش 7271)، په دیداخل سوی  و ښوونځي ته ېې

 چېد قندهار د لیلیې د مکتب منتظم و، وختي  ېېسنه  ت7230)ښوونکی او په 

نوموړی مکتب لغوه سو نو د احمدشاه بابا و لېسهې تهه  ېېسنه  تش 7231)په 

تبدیل او هلته یې د لوړو صنفو د پتتو، تهاریخ او جغرافیهې د مضهامینو پهه 

، دیسره تقرر پیدا ېی، اوس د هنهدوانو د ابتهدایي ښهوونځي معلهم  معلمي

، له هر چا سره پهه دیخواخوږی یو متواضع او د ښو احساساتو لرونکی ځوان 

خواخوږي توب او همدردي ښکاره ېوي، ېه څه هم خهورا یېهر  ېېهره موقع 

پاره خ ېېمضامین یې په انیس، ېابل مجله، طلوع افغان، عرفان او اتفاق اسالم 

 : د نمونې په یول سره ولولي کېسوي دي، مګر الندنۍ منظومه دي ګران ویون

 د خواخوږي د شعر نمونه:  ۴-۱۱-۴

 په قرآن سره نازېږمه

 زه یمههه پتههتون تههر پتههتونوالي تههل جارېږمههه

 ، پهه قهرآن سهره نازېږمههدیپاک دین مهي اسهالم 

 خپلو دیني وروڼو تهه پهه سهره او مهال والړي یهم زه

 السههت ېلههه د چهها څخههه بېرېږمههه مسههت یههم پههه

 بانهدېڅوک ېه تجاوز وېړي زمها پهر پتهتون قهوم 

 سههر بههه یههې ېههم پههرې پههه قرآنههي امههر جنګېږمههه
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 دنیها بهه رېږدېهده لهه مها چهېزه هغه زمهری یهم 

 اوس هههم پههه مېړانههه او غیههر، سههره یادېږمههه

 وینههه مههي تههوده ده پتههتني ننههګ او همههت لههرم

 ېلههههه د انګلههههیس د غالمههههانو غالمېږمههههه

 بانهدېېه نهړۍ سهي پهر شهر  او پهه نهاموس پاته 

 زه یمههه خوشههحال ېلههه د مههرګ څخههه یارېږمههه

 مهها دیپههه سههل واره ورېههړی امتحههان د سههربازۍ 

 غولیږمههه بانههدېېلههه د ابلههیس پههه چههل و ول 

 قرآن او پهه بهل تهوره ځهم میهدان لهره ېېیو الس 

 وژنههم منههافق د دیههن دښههمن پههرې غههازي ېېږمههه

 "خواخوږی" نهن دیخوښ اوسه هیواده هر ځلمی دي 

 ، د بهورا پهه شهان ېړېږمههدیځوز دي مها تهه ګهل 

 

 سید ۴-۱۹

مرحوم سید حسین سید د سید مبین شاه مرحوم زوی، د قندهار د حسهیني 

ساداتو څخه و، د مرحوم سید تعلیم او تحصیل ټوله د خصوصي معلمینو څخه 

ېوښه  د خپل شوق و ذوق او زیار و  ېېاو زیاتره برخه یې د ځوانۍ په زمانه 

یېر الس درلهود هغهه پهه  چېتر سیوري الندي حاصل ېړې وه، مرحوم سید 

و، او د فارسي ادب سره یې یېره مینهه درلهوده  د فارسهي  ېېفارسي ادبیاتو 

ادب د نزاېت، سالست او د متوسطینو د آثارو سره یې عموماً مینه درلهوده او 

شقي او غهرام ښه ذوق یې ځني حاصل ېړی و  مرحوم سید د فارسي ادب د ع

د ځوانۍ د ابتدا څخه یهې عالقهه منهدي ورسهره  چېاو یېري مطالعې په اثر 

 ېېموندلې او پټي سترګي یې د همدغه ادب پر ښکال روڼي سوي وې په آخره 
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د شعري قریحې او د نظم قوه موندلې، ښه ښه ژوندي او خوندورو اشهعارو تهه 

 .یې الس ورته ېړ

یې، لکه غزلیا،، رباعیا،، مخمسا،، قصاید  ېېد فارسي ادب په ټولو اقسامو 

یې پوره اقتهدار درلهود، مرحهوم سهید پهه مثنهوي او وصهفي  ېېاو په نورو 

یېر مشابه و، بحر خو  ېېد فردوسي د شاهنامې سره په آهنګ  ېېموضوعاتو 

ههم  ېهېیې عیناً د شاهنامې بحر و، مګر د ېلماتو او الفاظو په اختیار او ټاېلو 

د مقام او موقهع سهره پهه پهوره  چېرا شوخ او برجسته الفاظ یېر اعلی او خو

مناسب او د حالت یو ژوندی تصویر به یې ځني مجسم سو په خپل وصفي نظم 

ځایول  د مرحوم سید د وصفي مثنوي نظم قصه ده، خپله ما نهه ده ېتلهې  ېې

 بیته د مرحوم سهردارت2555)ېالو په عمر تقریباً درې زره ت71)مګر ده ویل ما د 

د نهر سراج د ویالي د جوړولو پهه  ېېمحمدعثمان د نائب الحکومګۍ په عصر 

سهامعین یهې  چهېمناسبت ولیکله او د هغه سردار په حضور مهي ولوسهتله 

دا اثهر محمهدعالم د  چهېمتحیر ېړه، دا مي ځني اروېهدلي وه  کېمحظوظ بل

ځنهي له ادب او ادبیاتو سره خاصه مینه لهري،  چېقندهار پخواني فرقه مشر 

، مرحوم سید د دغي خدای ورېړي فارسي شعر د قریحې پهه قهوه د دیوړی 

د نهضت دورې ته رالوېدلی، د یوې خوا څخه د وخت په ایجاب  ژبېپتتو ملي 

د  چهېوظیفې په حکم یعني د هغه وختهه څخهه  خپلېاو له بلي خوا څخه د 

ه هم یېهر ت ژبېملي  خپلېقندهار د طلوع افغان د اخبار سره یې پېژندلي دي 

خدمتونه وېړه، او د طلوع افغان د اخبار او د قندهار د پتتو انجمهن د مجلهې 

ښهې ښهې مرسهتي  پهورېسره یې د تاسیس له ابتدا څخه بیا د مرګ تر ټال 

 .ېولې
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 : د سید د ماموریت دوره ۴-۱۹-۴

مرحوم سید اوله پال ماموریت ته د ېتابت له الري ورغلی، څو د ګرشک د لوی 

په منشي ګري مقرر سو، تر دغه منشي ګرۍ وروسته د ده غوږ تهه د حکومت 

اخبار نوم وررسېږي او د طلوع افغان د تاسیس په دوهم ېال د طلوع افغهان د 

سههنګي )د لیتههوګرا   ېههېچاپخههانې ېههاپي نههویس مقررېههږي او پههه آخههر 

 چهېوه  پهورېارتباط نیسي، دا تر هغهو  پورېتنظیم او ترتیب په ده تماشین

د پتهتو  چهېحدوده او یوازي طلوع افغان ځني راوو،، هغهه وخهت مطبعه م

تاسیس او طبعاً مطبعې وسعت وموند، مرحوم سهید د  ېېمجله هم په قندهار 

مطبعې د رسمي او مستقل منتظم په حیث مقرره سو  سهید پهه دغهه حیهث 

تقریباً څلور ېاله دوام وېی څو د مطبوعاتو مستقل ریاست تاسیس سو او پهه 

مرحوم سید د قندهار د مطبوعاتو د مدیریت په معاوني رسهماً  ېېېال  ت7271)

د قندهار د پتتو د ېورسو د ماموریت وظیفه ههم ور  ېېمقرر او په عین حال 

ېالو څخه اول د طلهوع  ت30)مرحوم حسین سید د  چېوسپارله سوه، لنډه دا 

ه سهره یېهري افغان په نامه او وروسته د مطبوعاتو په نامه د خپل ښار د اخبار

 کېدی نه یوازي د قندهار بل چېمرستي له مختلفو جنبو څخه ېړي دي، ځکه 

زموږ د وطن د معروفو او مشهورو خطاطانو څخه و، نو د طلوع افغهان د لمهړي 

د مطبعې وسایل محدود او مساعد نهه وه، د  ېېپه هغه وخت  چې ورځېژوند 

دي، بالخاصهه د  کېونده خدما، او مرستي یېري د ستایني وړ او نهه هېرېهد

د مرحوم سید یېر ممنون  ېېطلوع افغان د نظم او پتتو شعر او ادب په برخه 

د دې  چهېاو د پتتو قصایدو او منظومو دروازه تقریباً ده ورتهه وپرانیسهتله، 

ېالو ګڼي او د ده اخالقهي او اجتمهاعي،  ت70ت)75)خبري شاهد د طلوع افغان د 

 .اصالحي او غزلي ټوټې دي

م سید یو صادق، وطن پرسته، پاک باطنه، او د پتتو ادب ماهر فهرد و او مرحو

 .د خط او خطاطۍ، میناتورۍ د ښکلي فن یو تکړه استاد و ېېپه عین حال 
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  سترګي پټي ېړې له دنیا څخه ېې تقمري سنه ۴۹۰۳)مرحوم سید په 

 : د ېالم نمونه  ۴-۱۹-۱

 یاره نه لرم ولور

 -: زوم وایي

 ه وم ګرزېدم به د خپل سرپخوا ال تر دې ښ

 ېوزده نه وه بال وه تر پخوا سومه بدتر

 یاره نه لرم ولور

 پر ما ایتي له سره خسر دي پنځوس زره

 ولور نه ېاملېږي خرڅومه خپل یګر

 یاره نه لرم ولور

 ېه حمله دا ېومه مسئله ده دیدا مهر 

 ولور ېه خرڅېده دي د انسان نوع بشر

 یاره نه لرم ولور

 دی، ېوزده نه ده یو غم دیماتم  نکاح راته

 خسر بابا ېړه غصب ېه مي غوا ده ېه سخندر

 یاره نه لرم ولور

 ېلونه دي تېرېږي رسمونه دي یېرېږي
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 په پور یې لېونی ېړم د خسر بابا ټبر

 یاره نه لرم ولور

 دیدا ېله بیا ضرور  دیدا څه دود و دستور 

 خوار ال په خوارېږي یا به پرو، وي پر ټټر چې

 اره نه لرم ولوری

 واده ولي ځنډېږي دود وار په وار غمېږي

 خوښي ال راته ګوري پاته نور زر و زېور

 یاره نه لرم ولور

 دوستي ېه دښمني ده، سیالي ده ېه ځواني ده

 له سره نه پوهېږي دا مخلوق په خیر و شر

 یاره نه لرم ولور

 شکوه ېړم له بدحاله له داسي سخته جاله

 په زړګي مي ځي خنجر په عرر نه خالصېږم

 یاره نه لرم ولور

 خسر بابا ېه ښه وای پر ما بې وسیله وای

 ما نه پرېږدي و ېور ته راته وایي پیل و غر

 یاره نه لرم ولور
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 څو دا ولور پوره سي زړګی به مي اره سي

 مي ماینه مري دی به ګرځي شملور به لِپه س

 یاره نه لرم ولور

 ه؟خسره بختوره پوره دي ېړه څو زر

 ګروي بې چا ته ورېړې زما سوې خاوري پر سر

 یاره نه لرم ولور

 موړ سو واده هم داسي جوړ سو چېخسر بابا 

 دوستي ېه دښمني ده سره ولو به په سخر

 یاره نه لرم ولور

 دیدا سیل ېه مانده  دیدا څه یول واده 

 په زر نه تاړه ېېږي زوم یې یووړ لکه پر

 یاره نه لرم ولور

 ېتلمې دي دیمې دي، سالن دېګونه دي مج

 واده په یمایم سو فضول خر  ېه برابر

 یاره نه لرم ولور

 درې سوه نارینه دي نیازمني په بانه دي

 فضول رسمونه یېر سوه زوم په غم وهي غومبر
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 یاره نه لرم ولور

 خسر روپۍ راشه ېړې و ځان ته یې خره ېړې

 جهیز به د لور ورېړي زوړ تلتک نوی ټغر

 ولور یاره نه لرم

 دا ګټه ېړې د وروره؟ هو یو دي وړه تر ېوره

 نو ها و الس مي پر ږیره ېه اخته نه سوې په شر

 یاره نه لرم ولور

 خیال سو ېېورک مو اعتدال سو د هر چا په سر  چې

 یې وېی بد اثر چېدغه دودونه یېر سوه 

 یاره نه لرم ولور

 نه ېور ورک نه به دود" و متل د پتتنو"

 وښ نه وو یو د بله په ضررپخوا به څوک خ

 یاره نه لرم ولور

 دید هر سړي په ښه  دیدا شعر بې درده نه 

 هر موْمن او مسلمان لره هنر دیپه ېار 

 یاره نه لرم ولور

 نصیحت ېړم خپل ځان به په عز، ېړم چېسید" "

WWW.AEL.AF



54 

 ویناوي مي پخپله پر ما یېر ېوي اثر

 یاره نه لرم ولور

 

 -: نوټ

سهنې د جمهادي  ۴۹۳۰ښاغلي واسعي لیکلهی او د د پورتنۍ سوانح مضمون 

  دینشر سوی  ېېپه طلوع افغان  ېېالثاني په میاشت 
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 جانان ۴-۱۱

حاجي محمدشریا جانان د صوفي عبدالعزیز زوی، یو پهوه عهالم او دردمهن 

پهوره الس لهري،  ېېد موسیقۍ په ټولو مقامو او ادبي صنایعو  چېشاعر دي، 

خند څخه آپل مشر ورور مرحوم مال محمدشفیع تحصیل یې خصوصي او له خ

، د هغه پوه بزرګوار د تعلهیم پهه برېهت او د ده د دییو جید عالم و ېړی  چې

د ښهو  ېهېخپل فطري ځراېت په اثر سره اوس پهه اېثهرو متهداولو علومهو 

 ېهېد قنهدهار پهه ښهار  ېهېسنه  تقمري 7233)، دی په دیمعلوماتو څتتن 

، لمړی وار دیپل ایتی  ېېیې د ېار په عالم  ېېنه س تش 7257)زېږېدلی او په 

پهه حیهث سهره  کېد لیکون ېېپه وطن شرېت  ېېسنه  تش 7270)معلم و، په 

د قندهار د مطبوعاتو مدیریت ته راغهی لمهړی وار  ېې تش7271)مقرره سو، په 

، عالوه پر بیان سوو دیېاتب او بیا سرېاتب سو، اوس د درملتون د مدیر ېفیل 

 کېپتهتو د ښهوون ژبهېمورنۍ  خپلېد  چېیې دا څو ېاله ېېږي  ندېبادندو 

اخیستې ده  ده یو ېتاب د بهار جانان پهه نامهه سهره  باندېوظیفه هم پر اوږه 

د قندهار د مختلفو شعراو غزلي پکتې دي جهوړ ېهړی او اوس د خپلهو  چې

س ، جانان یو حق ویونکی او مجلدیاشعارو د دېوان په تدوین او ترتیب بوخت 

بدي او درنې نه پرېوزي، اشعار یې ههم  باندې  خبري یې پر چا دیآرایه سړی 

او د منظومو مضهامینو  کېنظمي او هم بزمي احساسا، لري، نثر چنداني نه لی

  یې ګاهي اجتماعي او ګاهي عشقي ويرنګ 

 :ېالم نمونه جانان د د ۴-۱۱-۴

 الههههې ورک د پتهههتانه ېهههړې دا دودونهههه د غهههم

 ه پههر خپلههو ځههانو ېانههدي سههتمپههه سههیالي سههر چههې

 راسهههه نظهههر وېهههه اې یهههاره د واده پهههر انجهههام

 ههها دهههوېې او د دسههمال سههیالي بههه هههم یههادوم

 ولور دي څو ېتېتو شرعي څو دي خپل ځهان ېهی خبهر

 د سههلو ېههالو دوسههتي ولههي پههه ولههور سههوه بههرهم

 څههو دي قندونههه څههو دسههماله پههه ترتیههب ېههړه تیههار

 ښهههیمد دې دسهههمال رونهههق د خهههدای دپهههاره زه در
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 دي ېههړه برابههر چههېفقههط دوه قنههده یههو مههن نقههل 

 یوه ټوټه قند څو دانهې نقهل تکلیها یېهر مهه ېهه سهم

 سههنت سههو پههر مهها چههې دیدغههه اعههالن د نکههاح بههس 

 نور نو تکلیا نقصان پر ځهان او پهر بهل مهه ېهه محکهم

 په ېوم ېتاب دي دېرش مجمې فهالوده ېهړه یهو پهر بهل

 پههرتم ېههېیههاد بههرا، او د اختههر جههوړې نههه ور

 وي مقهام د جنهون ورځهېخوښۍ خوند یې فقهط درې د 

 خسههربابا پسههونه وریجههي غههوړي غههواړي یههو دم

 څههو څراغههان څههو دي غابونههه د سههالن ېههړه ېریهههه

 د سههازنده یههو زر روپههۍ پههه ېههم ېتههاب سههوې الههزم

 خفهههه دیچوپهههان واال دوه سهههوه غهههواړي ال هنهههوز 

 د زوم وڅهههو لنګهههوټې او څهههو چهههوخې د اقربهههاو

 ت لهري ههم ګرمهيکېپر چهایو څهه شهي مرتهب خشه

 څه وېهم چهای خورمهه اودس پهه یېهر زحمهت رسهوم

 د چلههم دود ځګههر پههارچې پههارچې مههدام مههي خږېههی

 ورتهوېم خیهال د دوشهۍ پهر ېهوم ېهېد بل په جېهب 

 واچهول نهو سهیل یهې ېهوه ېهېیې نسوار په خوله  چې

 وایههي نههو وروړه پههه یې یېههرش ېالههه نسههوار زه ېههوم

 پېتههې اې وروره څههه وېههړم د زړه لههه درده ېړمههه

 لههږ لههږ بههه سههعیه ېههوو ېههړو بههه دا عبههث شههیان ېههم

 دغسهي سهیالداري دي ول تهل چهې دینفس مقتضهی 

 امهها "جانانههه" دخههل و خههر  وسههنجوه پههه قلههم

 

 ورک دي سي چایو چلم

 ورک دي سي چایو چلم

 مو خپل آن ېی تمام چې

 ورک دي سي چایو چلم
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 رهبر دیېتاب خو زموږ 

 ورک دي سي چایو چلم

 ی افګاردي خپل ځان ې چې

 ورک دي سي چایو چلم

 سړي ېه سل دي حاضر

 ورک دي سي چایو چلم

 زموږ د خیرالورا

 ورک دي سي چایو چلم

 هم مرواري جل و بل

 ورک دي سي چایو چلم

 تر خوله یې لوېږي لړمون

 ورک دي سي چایو چلم

 والړه د ېور قباله

 ورک دي سي چایو چلم

 راسه چاره یې ېوه

 ورک دي سي چایو چلم

 ي بولي ېويپه سړ

 ورک دي سي چایو چلم

 پر روژه ما، مي زګېروی

 ورک دي سي چایو چلم

 فقط توړی مورزاده

 ورک دي سي چایو چلم

 ومو ختلې ریتې

 ورک دي سي چایو چلم

 هنوز دي سي یو په سل

 ورک دي سي چایو چلم
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 واسعي ۴-۱۵

 ېېښاغلی عبدالخالق واسعي د مرحوم عبدالواسع مشر زوی د قندهار په ښار 

، په عمر پنځوس ېلن معلومېږي، له رنګه برابر سړی دیزېږېدلی او لوی سوی 

پخوا د پتتو مرېهې  چې، د ده والد مولوي عبدالواسع یو مشهور عالمه و، دی

مشر و او نیکه یې حبیب اهلل اخوندزاده هم یو مشهور بزرګوار عالم تېر سهوی 

ر ته منسوبوي، ښاغلي ، او ځان خپل پالکې، دی د خپل نوم سره واسعي لیدی

پهوره  ېهېواسعي ېتابونه له خپل پالر څخه لوستي دي، پهه مروجهه علومهو 

دسترس لري، ذاتاً دی هم یو پوه او هوښیار دانسته سړی معلومېږي، د عربهي 

او عصري معلوما، هم په زیاته اندازه لهري  د ماموریهت  دیعلومو پوره عالم 

عضو مقرر  ېېوار د پتتو په مرېه  څخه شروع ېېږي، دی اول 7255دوره یې د 

د ابتدایي او رشهدي مکهاتبو دورې تېهري ېهړې، تهر  ېېسو او بیا په قندهار 

پتتو انجمن جوړ سو نو دی هغه  ېېپه قندهار  چېانقالب وروسته ېوم وخت 

د یو الیهق  ېېوخت د انجمن په عضویت وټاېل سو  یېره زمانه په دغه انجمن 

یهې زیها، قلمهي  ېهېد پتتو د ژونهد پهه الر فاضل عضو په حیث شامل و، 

 زحمتونه ایستلي دي  

یې د پتتو زیا، مجههول آثهار پیهدا ېهړي دي او د یېهرو  ېېپه هغه وخت 

ځینهي  ېهېشاعرانو نومونه یې ژوندي ېړي دي، ده د دغه انجمن په عضویت 

د معار   ېېېتابونه د عربي او فارسي څخه هم ترجمه ېړي دي، په دې جمله 

رام څو ېتابونه هم شامل دي او د حصون حمیدیه په نوم یو ېتاب هم د د پروګ

ههم برخهه  ېهېده په قلم د عربي څخه ترجمه سوی، د معلم پتتو په تالیا 

، افکار یهې اعتهدالي او دید سبقت خاوند  ېېلري، واسعي د پتتو په لیکوالو 

د ایستلو  د اساسي اصولو طرفدار د اجنبي لغاتو ژبېد  ېېمتین دي، په پتتو 

یوه لویه پانګه له ګوتو ایسهتل دي   ژبېدا پخپل الس د  چې، وایي دیمخالا 

، پهه عربهي او انګلیسهي ههم دیښه لیکهونکی  ېېپه فارسي او پتتو دواړو 
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پوهېږي، اردو یې هم لږ لږ زده ده، واسعي د شعر سره یېهره عالقهه نهه لهري 

د  ټهولنېاو د پتهتو رې رنسبت و نثر ته شعر ېم وایي  د انیس د پتهتو محه

عضویت، د قندهار د مطبوعاتو د معاوني دورې یې تېهري ېهړي دي، اوس پهه 

، د نثر مقالې او منظوم آثار یې په طلهوع افغهان، دیسرېاتب  ېېترانسپور، 

  په زیاته اندازه پیدا ېېږي ېېیس پتتو مجله، ان

 

 

 ېالم نمونه:د  واسعي د ۴-۱۵-۴

 تیاره او ښکال

 یههاره او ښههکالت چههېتههل یههې ګههوره 

 دوه عنوانونهههه د غهههروب پهههر ېتهههاب

 ښهکال ههر ماښهام چهېځیر ورته ګهوره و 

 لههه تهها بېلېههږي د تیههارو پههه حجههاب

 آرام سههي حههاېم بانههدېټولههه نههړۍ 

 لمر پته ېتېږدي د غهروب پهه رېهاب چې

 سههار سهي تیهاره مهخ ونیسهي چهېڅو 

 بیرتههه عههالم د ژونههدون اور ېههړي ېبههاب

 

 لمهههر د افهههق پهههر ژۍ جلهههي ولیکهههل

 ههم مغهرور ههم خطها دیعالم ړونهد  چې

 آیههها د ژونهههد فنههها زوال نهههه وینهههي؟

 زمهها روڼهها ېههړه تههاال چههېلکههه تیههارو 

 لمر خپهل تهاریخ لهیکالی همهېش کېېش

 څههه پېههړۍ دي رژېههدلي پخههوا؟ چههې
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 د لمههر نظههام تههه یههو حیههر، اخیسههتی

 ختههو لوېههدو یههې سههودایي ېههړه دنیهها

 

 -نوټ :

ي خهادم پهه قلهم د ښاغلي واسعي د سوانح پورتنی مضمون د ښاغل 

، ما سره له لږ تصر  او دیخپور سوی  ېېېال په سالنامه 7271لیکل سوی او د 

 ېئ زیاتوالي رانقل 

 قاضي عبدالصمد ۴-۱۰

عربهي یهې لوسهتلې او یېهر  چې، دیڅخه  ودی د قندهار له مشهورو علماو

پوره الس لهري او  ېېتدقیق پکتي لري، په صر ، نحو، فقه، حدیث، حکمت 

ېلن معلومېږي او شخصي  15  قاضي صاحب په عمر دیاو بلیغ سړی یو فصیح 

، مګر سره د دغه دیاخالق یې یېر شریفانه او ښه دي، د حلم او تواضع خاوند 

 د اعتدال خوا لري  ېېاو په اخالقو  دیهم معتدل 

قاضي و، مګر وروسته  ېېقاضي صاحب شل ېاله پخوا د قندهار په زمین داور 

دی یو محتهرم او معهزز  چېېړی او نه یې ېوي، ځکه  دینه یې بیا قاضي توب 

یې خلک په ښه خلق پېژني او پهه فضهیلت یهې  ېېاو په خپل ښار  دیسړی 

د قندهار  چېدا څو دورې  چېل مقرر ېوي، لکه ېېمني، نو هر ېله دی خپل و

، دیل و  قاضي صاحب یو عالم او د فضهیلت خاونهد ېېو ېېپه مرېزي مشوره 

د  ېهېړه علم سره نوي معلوما، هم لري او مخصوصهاً پهه وطهن مګر دی د زا

تبلیغ ېوي او صهحیح  ېېاو هر ېله په دې الر  دیاصالحاتو او ترقیاتو طرفدار 

قلم لري مګر نثهر  ېېافکار خلکو ته بیانوي  قاضي صاحب په فاړسي او پتتو 

، دی دی، پتتو شعر یې اصالحي رنهګ لهري او د خهاص خونهده یک کېلږ لی

ځیني اجتماعي معایب او مفاسد وغندي نو ځکه د ده اېثهره  چې  ېوي ېوښ
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د یوې علمي  ېېدي، قاضي صاحب په قندهار  ېېاشعار هم په دغو موضوعاتو 

  لک یې په تقوی او صالح مشهوره وهخ چې، دیېورنۍ څخه 

 شعر نمونه: قاضي عبدالصمد د د ۴-۱۰-۴

 د تللي دوران یاد

 

 للهی دوران دي څهه سهو؟پتتونه پرو، یې ال تر څهو ت

 فرض واجب هم د اسالم عههد و پیمهان دي څهه سهو؟

 د توري بهرق دي و ښهکاره سهتا پهر مشهرق او مغهرب

 ګټلههی نههوم د شههجاعت ښههکلی جهههان دي څههه سههو؟

 ناست پر پلنګ خهوب ېهړو د نهاز ېېد عافیت په ېُنج 

 خپل تېهر دور و نتهان دي څهه سهو؟ چېنه دریادېږي 

 وي تهور ټکهی لهري د توري مېهږي وری ېهه تهور نهه

 د پالر اثهر نسهته پهر تها هغهه وجهدان دي څهه سهو؟

 په شهپېتو سهپرو یهې فهتح ېهړل ملکونهه پهردي چې

 خان د بړېڅهو ښهه نامهداره فهتح خهان دي څهه سهو؟

 و قایههد د پتههتنو او هههم عابههد و پتههتون چههې

 هغه غازي نیکه حهاجي میهرویس خهان دي څهه سهو؟

 بههې پههه تههوره فتوحهها، ېههول و هههري خههوا تههه چههې

 ه ښههاغلی احمدشههاه پههالر د افغههان دي څههه سههو؟هغهه

 د خلکههو تههوان د زړو ارمههان پههر هههر غریههب مهربههان

 حاجي جمهال د پتهتنو د سهپرو خهان دي څهه سهو؟

 پههه لیههدو یههې رېږدېههدل مخههالفین د اسههالم چههې

 هم سردار و هم غازي محمداېبرخان دي څهه سهو؟ چې

 و منجههي د پتههتنو او هههم غههازي د وطههن چههې
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 اه افغههان دي څههه سههو؟هغههه ښههاغلی نادرخههان شهه

 خوشهحاله نهه سهې چېزېب و زینت ېه په ځان وېړې 

 ها تېر غشی ېمهان دي څهه سهو؟ چېېه در په یاد ېې 

 

 -نوټ :

سنې د سالنامې څخه رانقل  7271د پورتنۍ سوانح مضمون ېټ مټ د  

  دیسوی 
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 مسلم ۴-۱۷

ه شهاعر ښاغلی محمدرسول مسلم د محمدعلم زوی، یو پوه ادیب او نازېخیال

اشعار یې اجتماعي او اخالقي جنبه زیاته لهري  د طلهوع افغهان پهه  چې، دی

یې مضامین زیا، مینهدل ېېهږي   ېېورځپاڼه، ېابل مجله او د پتتو په مجله 

، په اشهعارو دی، دا یې پخوانی او زوړ تخلص کېدی د خپل نامه سره مسلم لی

نظم و خهوا تهه میهل هم له دې تخلص څخه ېار اخلي، نسبت تر نثر یې د  ېې

یو شانته لیکنه ېهوالی سهي، تحصهیل یهې  ېې، په پتتو او فارسي دیزیا، 

، په عربي او اردو ژبه یېر ښه پوهېږي، دیخصوصي او په شخصي صور، سره 

د یېهري  کېله انګلیسي څخه لږ لږ استفاده ېوالی سي، دې قابل قدره لیکهون

، دیحیث سره ښکاره ېهړی مودې راپدېخوا ځان د شاعر او تکړه نویسنده په 

یې د معلمۍ، مدیریت، او اطاق د منشي توب دورې تېري ېړي  ېېپه ماموریت 

، د بهشهتي زېهور مفیهد دید اجرائیه مهامور  ېېدي، اوس د وطن په شرېت 

د  دید دیني مسائلو خزانه او مخصوصاً د ښحو د معلوماتو لهه پهاره  چېېتاب 

، د مهال نصهرالدین فکهاهي دیسوی  ده په قلم له اردو څخه په پتتو ترجمه

ېلیا، یې له عربي څخه په خوږه او دلچسپه ژبه پتتو ېړي دي، بهل یهې لهه 

  دا دیپتتو ېهړی  دی ېېد روغتیا په باره  چېفارسي څخه مجموعه صحیه 

مجموعه نه ده چاپ سوې، د هزار و یک حکایت څخه یهې ځینهي حکایتونهه 

  انتخاب او هغه پتتو ته را اړولي دي

 ېالم نمونه :مسلم د د   ۴-۱۷-۴

 پتههتونه وروره ولههي نههه ېههوې لههه ځانههه ګلههه

 بېځایههه وایههې غههر و پیههل ېههړې لههه جهانههه ګلههه

 ېور ېړې خراب د مسلمان په شپه یې لو  ېهړې غریهب

 سههې بنههدي بیهها نههو ېههوې لههه قوماندانههه ګلههه چههې

 د خوني بهام دي نهه ېهړ ګهل نهاوه دي نهه ېهړه جهوړه
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 لههه بارانههه ګلههه ژمههی راغههی ورانههه سههوه، ېههړې چههې

 بېکهههاره ګهههرځم ولهههي نهههه راځهههي یویۍ تیهههاره

 ، ېههړم لههه آسههمانه ګلهههېېلههه بههد طههالع څخههه شهها

 مدام مي پتهې دي غزولهي مهال مهي مها تهه پهه ېهار

 خانهه ګلهه کهېمفت مي نهه سهاتي ېهوم لهه فالن چې

 د بل یویۍ تهه بهې عزتهه ځهوړي سهترګي وي ناسهت

 بههې حسههه نههه ېههوي د خپههل ېتههته وجدانههه ګلههه

 بهل څهوک دیمنهت نهه مالمهت  بانهدېا نسته پر چه

 لههه خپلههه ځانههه دي ېههوه "مسههلمه" ځوانههه ګلههه

 

 -نوټ :

، ما سهره لهه لهږ دید پورتنۍ سوانح مضمون ښاغلي رشتین لیکلی  

  ئتصر  او تغیره رانقل ې
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 نومیالی ۴-۱۱

محمدانور نومیالی د حاجي محمدنعیم زوی، ښهه پهوه لیکهونکی او د طبعهي 

مطهالعوي  ېهې، قدیم علوم یې درساً ویلي او په نورو علومو دیعر لرونکی شا

قوه یې هومره تېهزه ده  هوښعبور لري، د معلوماتو ساحه یې یېره پراخه او د 

د هر ناویلي ېتاب مفهوم او لنډ مطلب په یېره ساده او اسانه صور، سهره  چې

ي او تهل پهه را ایستالی سي  د فلسفې او روحیاتو له علمه سره خاصه مینه لر

حل دي په عملي صور، سهره  وقضایا و ود هغو د مجهول چې دی ېېدې فکر 

، چنانچه د دغه شوق او ذوق په اثر سره یې د فرویهد د روح مقناطیسهي ېېو

نوتیزم تجربه ېړي مسایل راغونډي ېړي او یو ېتاب یې ځني جهوړ ېهړی پهی

لهه د طبعیینهو د یوه یې د ېرهڼي او ب چېاو څو نوري متفرقي رسالې یې  دی

نشهر سهوي دي   ېهېطریقې ابطال او یوه هم د فراست په نامه دي، په طلوع 

  پروسږ ېال په دیعلم الروح نومېږي بوخت  چېاوس د یوه بل ېتاب په لیکنه 

ېاتب و اوس د ګرشک د انکشها  د ریاسهت د نشهریاتو پهه  ېېترانسپور، 

ګاهي وختهي فلسهفي ، دیېار ېوي  د لیکني طرز یې اجتماعي  ېېمدیریت 

  کېمضامین هم لی

 :ېالم نمونه نومیالی د د  ۴-۱۱-۴

 د شاعر ژوند

 بیههده زړونههه پههه پههاڅي چههې دیهغههه ږغ 

 نههاڅي کههېپههه آهنههګ یههې د آسههمان مل

 د بهههههار د عنههههدلیب د زړه نغمههههه ده

 د ېهههاروان د جهههرس ښهههکلې زمزمهههه ده

 دید شهههپانه د پردېسهههۍ د نهههل آواز 

 دییههو راز  ېههېد حکمههت پههه دفترونههو 
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 د سههپېڅلو احساسههاتو دیښههه مظهههر 

 فلسهههفه ده د خهههوش رنګهههو ېائنهههاتو

 دید روحهههانو لهههه دنیههها سهههره آشهههنا 

 دید بېلتهههون مهههړو تهههه دم د مسهههیحا 

 د آهههه سههره وزي لههه سههینې څههه چههې

 نههې څهههچېتویههوي وینههي د سههترګو لههه 

 دید دردونههههو نماینههههده د ځګههههر ږغ 

 دیڅیروونکههی همېشههه د ېاڼههه غههوږ 

 دهد سههههرتورو پټههههوونکی حمایههههه 

 د یتههیم و بههې سههایې سههر تههه سههایه ده

 دی زګېهههروی د زېنهههدن سهههانده د بهههورو

 د ظههالم پههر ېههوټي ېههار ېههوي د تههورو

 دید غریبههههو د غمجنههههو زړو قههههو، 

 دیو سرمسهههتو بهههډایانو تهههه آفهههت 

 د چهها د بخههت یېههوه سههي پههه ده بلههه چههې

 ټولههههوي د تههههاریکۍ هههههره ېمبلههههه

 موجودسههي ېههېپههه ېههوم ځههای  چههېدغههه ږغ 

 پههه مسههعود سههي هههره ورانههه یههې آبههاده
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 حیدري ۴-۱۳

، یعنهي د هجهري شمسهي پهه دیېهالو  01میر حیدر حیدري د ده په قول د 

سره مساوي بلل ېېږي پهه یهوه 7110او د میالدي 7274د قمري هجري  چې7311

د  پهورې  د ده ېورنۍ له اوله تر آخهره دیپیدا سوی  ېېعلمي او ادبي ېورنۍ 

همدې خبهري  خپلېپه مینه شهر، لري، زه د علم، فضل، پتتو او پتتونوالي 

تر هغهه حهده  ېېد ده د ېورنۍ په شاوخوا  چېد مصداق له پاره دا الزمه ګڼم 

، و ګرانو لوسهتونکو تهه دیما د نوموړي ادیب څخه معلوما، حاصل ېړی  چې

 تقدیم ېړم 

 د پتتون ناظم میر حیدر ېورنۍ : ۴-۱۳-۴

زي زوی او د افغانسهتان د جنهوبي  پتتون ناظم د فیض اهلل صاحبزاده یاسین

ي نهومي ېلهي و، ګبیا د عرض بی ېېخوا ېټواز نومي مشهور ځای و او په ېټوار 

وېهړه،  ېېفیض اهلل صاحبزاده خپل لومړني تحصیال، د ېټواز په همدې ېلي 

وروسته تر هغه د درس لوستلو او انجامولو له پاره د هندوستان و خوا تهه والړ، 

یهې مهروج  ېېو څخه هم استفاده وېړي او په هند وعلماد هندوستان له  چې

ده د علم سره درلهوده  چېېتابونه ولوستل، خو بیا هم د ده هغه د میني تنده 

نه سوه ماته او د هند څخه و اېران او له اېران څخه د عربي ممالکو و خهوا تهه 

راث فیض اهلل صاحبزاده فقه، د فقه اصهول، میه ېېوالړ، په دغه دباندني ملکو 

، احادیث، تفاسیر، صر ، نحوه، علم المعاني، منطهق، حکمهت، تعلم الفرائض)

، وویل  ېه څه هم ده علوم وهغه وخت د همدې علومو ویل رواج و چېریاضي 

، مګر په فارسي یې اشعار ویالی سول، او د غمګین د مثنهوي وپه عربي ویلي و

سره له دومره قهدر، ، خو دیپه نامه یې یو مکمل ېتاب په فارسي ژبه لیکلی 

لرلو ده خپله پتتو هېره نه ېړه او په پتتو یې خورا یېر اشعار وویل، مګر زمها 

 الس ته رانغلل صر  د نمونې په توګه د ده دا دوه د پتتو بیتونه وګورم :
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 په هی  یول مي د یار دیدن پرې نه ښود

 ر څهو و د رقیب راته تل غرېږېه هههه

 ندواز نه ومد رقهیب په الپو شهههاپو ب

 هجران سو زمری راما، یې ېړ اورمېږ

په همدې یول د فیض اهلل صاحبزاده اېا محمدعمر صاحبزاده هم د پتتو سره 

ټهول پهه پتهتو  تدرمختار)عالقې په اثر یې  خپلېد  چېیېره عالقه درلودله، 

  دیمنظوم ېړی او نن هم د ده د لمسي یعني عبداهلل صاحبزاده څخه موجهود 

عبدالکریم صاحبزاده نومېدی، هم عهالم  چېاهلل صاحبزاده ورور  د سید فیض

یو ښه شاعر و، د اشعارو مجموعه یې زما و الس ته نه ده راغلې،  ژبېاو د پتتو 

 مګر دا یو څو بیته یې الس ته راغلل :

 بههدر د نههاخن هههالل پههر سههر ېههړ چههې

 لمرله شرمه سهر پهه ځهای د مهازیګرېړ

 شهادهسر لوړ ېهړ لهشم چېقد زېبا ستا 

 سههروي سههر د سههالمۍ پههه زانههو ورېههړ

 

 د میر حیدر حیدري د پتتون ناظم د تحصیل دوره : ۴-۱۳-۱

؟، نهو دی دیمهړ  ېهېد پتتون ناظم پالر په ېوچنیوالي  چېڅرنګه  

زما اېا د ېټواز د عرض بیګي له ېلي څخهه د قنهدهار د ارغنهداب و  چېوایي 

هم د ځان سره بهوتلم او خپهل ډه والړ او زه یې ېجوی الهور نومي ېلي ته په 

ابتدایي تحصیل مي له خپل اېا څخه وېړ، وروسته تر هغهه د قنهدهار د الري 

په تحصیل بوخت سهوم، فقهه، ادبهي علهوم،  ېېپتین او د پتین په شاوخوا 

وویهل او پهه همهدې  ېېصر  او نحو، احادیث، تفاسیر مي په همدې سفرونو 

پهاره سهفر تهه دوام ورېهړ او بیرتهه ما د علم له  پورېتر ېوهاټه  ېېسلسله 

وم خهو بیها  ېېد څه عمر له پاره په خپل ېور  ېېقندهار ته راغلم  په قندهار 
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خپل تحصیل ته دوام ورېړم او ما هم د علم یېر  چېهم زه خپل اېا تشویقولم 

د قندهاره بیا و چمن ته والړم او دا وار مهي سهفر تهر  چېشوق درلود، هغه و 

ما د عالمه مولهوي  ېېاوږد سو او بیا په مدراس  پورېراسه دهلي، اګرې او مد

صاحب ابوالوفا قندهاري د علم شههر، واروېهد او بېلهه ځنهډه مهي د دېهن 

نوموړی مولوي صاحب دغلتهه و، عهزم وېهړ او د ده د  چېحیدرآباد و خوا ته 

د  چې دیحساب سوم  دا پتتون ناظم په قام یاسین زی  ېېشاګردانو په یله 

 استوګنه لري  ېې، دی اوس د قال، په خاله دیل یاوسېدونکو یو خپتین د 

 

 

 پیدا ېولو عوامل : د پتتون ناظم د پتتو سره د میني ۴-۱۳-۹

سهره یېهره او د خپهل اېها  ژبېپتتو  خپلېېه څه هم د ده مینه د  

عبدالکریم صاحب زاده شاعر په الس د ده روزنه سوې او دی ههم د پتهتو د 

آشنا و، خو بیا هم  د مولوي ابولوفای قندهاري صحبت پر  میني او محبت سره

اوس یو لوی پتهتون  ېېده اثر وېړ، مولوي ابوالوفا صاحب د هند په حیدرآباد 

بهه دغهه  چېیي اشتراک درلود، ېله  ېېاو د قندهار په طلوع افغان  دیعالم 

ه یهې اخبار راورسېد نو پتتون ناظم به هغه لوست او د خپل استاد په توصیه ب

اشعارو به  کېورځ په ورځ مینه ال هم یېرېدله او د زماني غیب اللسان سوځوون

 -خوا ته لکه ېهربا ېشاوه، او د رحمان بابا دې بیت : خپلېدی و 

 ېه چا الر د عاشقۍ وي ورېه ېړې

 قانو رهنما یمزه "رحمان" د عاشهه

 سره د عشق رهنمایي ېوله  ژبې خپلېپه مصداق به یې ده ته د 

 د پتتون ناظم د شاعرۍ دوره : ۴-۱۳-۱

ده د مولهوي ابوالوفها صهاحب  چېخپل هغه علوم  چېپتتون ناظم  

څخه ویل و پای ته ورسول نو سمدستي د قندهار و خوا ته را رهي سهو او تهر 

WWW.AEL.AF



71 

خپله ېوره یې ځان راورساوه، د ده و ېور تهه رارسهېدل او د نظمونهو شهروع 

 چېهغه د فقي یو ېتاب و،  دیوم ېړی ده ېوم ېتاب منظ چېېېدل و، اول وار 

د واالحضر، سردار محمدهاشم خان د افغانستان د فقید صدراعظم پهه نامهه 

بیتونهو پهه 155الهاشمیه ېتېتود، دا ېتهاب د خیې مسمٌی ېړ او نوم یې تحفه

، پس له دغه یې د میراث علم الفهرائض یهو ېتهاب دیلیکل سوی  ېېحدودو 

  دیلیکهل سهوی  ېهېبیتو 105رساله وه او په نوم یې د میراث  چېمنظوم ېړ 

دی دا ېتابونه د چاپ له پاره  چېدا ېتاب خالص سو بېله دې څخه  چېڅرنګه 

و چا ته ورېړي او څوک یې تشویق او ترغیب ېړي، ده د بل ېتهاب پهه لیکلهو 

 دی، او ده یې نوم پوره انسان ایتی دیدا ېتاب د بیالوژۍ ېتاب  چېپیل وېړ 

بیتونه پکتي لیکل سهوي دي 7055اعضاو تشریحي موضوع ده او او د انسان د 

او ههم د پوههانو افکهار  دیبیتهه 7555چېاو یو ېتاب د ادبي حکایاتو په نامه 

بیتهه  2555 چهې دیبیتو ته رسېږي او بل د افغانستان مجمل تاریخ  7055چې

  دی

 

 

 د پتتون ناظم د مطبوعاتو سره پېژندګلوي : ۴-۱۳-۵

د یوه اسالمي تاریخ د نظم په لیکلهو  ېېېلنۍ  21په ما  چېدی وایي  

ولیکه او د مطبوعاتو و ریاست ته مهي  ېېبیتو  255پیل وېړ او دا تاریخ مي په 

د هغه وخت د مطبوعاتو مستقل رئیس ښاغلی صالح الهدین  چېراوړ، څرنګه 

زه خو په پتتو نه پوهېږم ېهه  چېسلجوقي و نو ده زما ېتاب ولید او وې ویل 

هم ستا نظمونه و ما ته سلیس معلومېږي خو بیا ههم دا ېتهاب زه و ادبهي څه 

هغهه  ټهولنېهغي  چې، څرنګه کېدوی څه نظریه لی چېته محول ېوم  ټولنې

تاریخ مجمل وباله او و ماته یې د مفصل تاریخ د نظم ېولو هدایت راېړ، نهو مها 

یي مهي د څخه د تاریخ په منظوم ېولو شروع وېړه او آشهنا ورځېهم د هغې 
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مطبوعاتو سره قایمه سوه، پس له دغه وختهه څخهه ده د افغانسهتان د لهوی 

تاریخ په نظم ېولو شروع وېړه او د خپل ټینګ عزم او نوي شاعرۍ په برېهت 

تر اوسهه یهې د فردوسهي د شهاهنامې پهه یول دا  چېپه دغه ېار موْفق سو 

 لیکلي او چاپ ته آماده ېړي دي : وروسته منظوم تاریخونه

 

  ېېبیتو  70555تر اسالم دمخه د افغانستان تاریخ په   7

  ېېبیتو 4055د افغانستان تاریخ په  ېېد اسالم په ظهور   3

  ېېبیتو 3055د میرویس نیکه تاریخ په   2

  ېېبیتو  2555د احمدشاه بابا تاریخ په   4

  ېېبیتو 1555د افغانستان تاریخ په  ېېپه نونسم قرن   0

  ېې بیتو4555د ېوشانیانو تاریخ په   1

بیتو  20145ده منظوم ېړي دي  چېد دغو ټولو اوسنیو تاریخونو مجموعه 

 ته رسېږي 

ما ته د ده د خبرو څخه ښکارېږي دی دا ېهار و سهر تهه  چېڅرنګه  

ځان  ېېپه پتتني خدمت د پتتو په الر  ېېنه بولي او نه په دې ېار  یرسېدل

څخه النهدني بیتونهه د  بیتو2555ستړی بولي، د ده د احمدشاه بابا د تاریخ له 

 نمونې په یول رانقلوم :

 

 د شعرنمونه: يد حیدر  ۴-۱۳-۰

 د احمدشاه بابا خویونه

 ږغېههږي مههوْرخین لههه دې ټولواېههه چههې

 ګاڼههه ېېههږي معتههدل شههاه لههه اخالقههه

 یېههههر پابنههههد د اوامههههرو مههههرهبي و

 والړ ټینههګ پههر عههر  عههاداتو پتههتني و
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 اعمههال افعههال د ده تههه ېاتههه ېېههږي چههې

 و عههههادالنو حسههههابېږيلههههه شههههاهان

 ټولههواک ېههړ وصههیت زامنههو تههه تههل داسههي

 هههی  وخههت نههه ېههړي مثههل تاسههي چههېمجرمههان 

 بههل ویلههي دوی تههه داسههي وه نومههوړي

 لههه ېورشههه د ځههان منههع ېههی وګههړي

 بههه همههېش ېههړم وبحههث مجلههس د علمههاو

 او حرمهههت بهههه د سهههید او د دروېهههش ېهههړم

 د ټولههواک دینههداره زښههته یېههر عههز، و

 حالههت و لههه غیرتههه یههې همههدا رنګههه

 ګنهکهههار یهههې لهههه ګنهههاه ېولهههه تېهههره

 لههه ضههعیا سههره یههې ېههړه ېمینههي یېههره

 ظالمههههانو او غلههههیم تههههه داسههههي وړ و

 وړ وریار یههې نههه ېههاوه همههېش بههه پههه ېهها

 لههه دینههي عزتههه هههی  وخههت خههالي نههه و

 او دغههه شههاني یههې تعصههب ملههي نههه و

 د خپل ملک په نېک مشفق په شهان د پهالر و

 وقههههار  بانهههدېپهههر مجرمهههانو د خهههارج 

 دا ټولههواک و جههوانمرد حههق پېژنههدونکی

 د احسههان پههه هههی  وخههت نههه و هېروونکههی

 احسههان و شههاه لیههدلی چههېلههه نههادره 

 ېهههور د ده یهههې لهههه تاراجهههه و سهههاتلی

 د ښهههاغلي چههها لیهههدلی امسهههاک نهههه و

 یار او حهههس او تکبهههر د ټولهههواک نهههه و

 ښههه اعمههال صههالحه یههې پههه دې شههان دي
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 پههه همههت او بزرګههي یههې شههاهدان دي

 حیههث مههوْرخین پتههتانه واړه نههو پههه دې

 مدحههه ېههړي د دې ټولههواک پههه لههوړه غههاړه

 او اېثههههره پتههههتانه د دغههههه غههههولي

 احمدشهههاه لهههه اولیهههاو څخهههه بهههولي

 دغهههه لهههوی افتخهههارا، د ده بالهههه سهههي

 ورتههه ګههوره درانههه څههړه پههه تالههه سههي

 

 -نوټ :

د ښاغلي حیدري د پورتنۍ سوانح مضمون د ښاغلي ژواک پهه قلهم  

خپهور سهوی  ېهېمه شماره  245سنې په  7223بل مجلې د لیکل سوی، او د ېا

 ، ما ېټ مټ رانقل ېی دی

 

 

 

 

 

  

WWW.AEL.AF



74 

 

 

 پتتون ۴-۹۶

، دیمحمدرسول پتتون د حاجي خدایار زوی یو مقتدر او فیلسو  لیکونکی 

فلسفي باریکۍ ههم لهري،  باندېمضامین یې عالوه پر ادبي نزاېت او پختګۍ 

ورا څرګندوي  په رسمي ماموریت ته د ده فاضلتوب او علمیت له  کېویون چې

یې د  ېېیې د سرحددارۍ، عالقه دارۍ، قوماندانۍ او په اقتصادي شعباتو  ېې

ګۍ او شرېتو د ریاست چوېۍ اشغال ېړي  دغه پتتون په فارسهي او ه نمایند

میهل یهې  رښه خوندر د نظم او نثر مضامین لهیکالی سهي، مګه ېېپتتو ژبو 

ذاتاً حق ګویهه،  ېېا، لیدل ېېږي  په خواصو ثر و خوا ته زیننسبت تر نظم د 

، د لیکنهي طهرز یهې دیصادق، وطن پرسته او د ښو احساساتو لرونکی سړی 

و څخه یې طبعاً او ملکهاً بهد ، د عشقي اشعارو له لیکلدیاجتماعي او فلسفي 

  راځي

 ېالم نمونه : پتتون د د  ۴-۹۶-۴

 هم بحر هم طوفان یم

  لکههه ېههه پېریههان یههمم ېههه مهانسههان یهه چههېنههه پههوهېږم 

 عنههوان یههم بانههدېپههه جلههي قلههم لیکلههی پههر خلقههت 

 یههها چمهههن یمهههه شهههین سهههوی یههها خهههزان یمهههه پرېهههوتی

 یههها وږمهههه یمهههه د ګلهههو یههها پخپلهههه ګلسهههتان یهههم

 یهها د یههار د مههخ آئینههه یههم یهها پخپلههه جانانههه یههم

 د هههر ګوښههي ننههداره یههم پههه یولههو یولههو عیههان یههم

 نههه هغههه یههم نههه دغههه هسههي خوشههي بهانههه یههم

 د ټولههو داسههتان یههم چههېڅههه یههم ال بههه څههه سههم ګههورم 

 نهههه سهههور ګهههل یهههم غوړېهههدلی نهههه نسهههیم یهههم الهههوتلی
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 یههې پههایم د هغههه بههاغ باغبههان یههم بانههدېپههه بههوی  چههې

 ېړېههږم چههېنههه یېههوه یمههه لګېههږم نههه پههت  یههم 

 شهههنا د مهههخ شهههغله یهههم پرېهههوتلی پهههر جههههان یهههمآد 

 نهههه هنهههداره د ښایسهههت یهههم نهههه پخپلهههه نمایتهههت یهههم

 ی چههل د بلههه څخههه بیههان یههمیههو تعمیههر یمههه جههوړ سههو

 پههه غشههو یههې د سههترګو زخمههي ېههړی یههم د درګههو چههې

 هههم بحههر هههم طوفههان یههم چههېد هغههو وینههو سههېالب یههم 
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 مستغني ۴-۹۴

قمري ېال د ېابل  7312عبدالعلي مستغني د مال رمضان زوی په قوم هوتک په 

ر د ېهال، ، د مرحوم مستغني ابایي مېنه د قندهادیزېږېدلی  ېېپه باالحصار 

ده  مګر ځینو نیکه ګانو یې پهه ېهوم نسهبت  ېېد حکومت د سیوري په ېلي 

له هغه ځایه راغلي او د ېابل د میدان د بیني بادام  دیال تر اوسه معلوم نه  چې

خوند مال رمضان د مرحهوم مسهتغني آیې هستوګنه غوره ېړېده   ېېپه ېلي 

استادۍ مقام یې درلود، مهال  د چېځني و  ود هغه علماو ېېپالر په افغانستان 

رمضان د علم د زده ېړي له پاره د سوا،، بونیر، پېتور او نورو ځایو ته مسافر 

سوی او پردېسۍ یې ګاللي دي، وروسته د متداوله علومو له زده ېړي څخهه د 

ته ورغی او طریقه یې وېړه او بیرته خپل وطن ته راغهی او پهه  جيسوا، بابا 

وږ د امیر شېرعلیخان غوږ ته ور زد پوهي او علمي مقام یې  ېېیېره لږه موده 

ورسېد، نو دی یې راوغوښت او د هغي مدرسې تدریسي او اداري چاري یې ور 

تاسیس ېړې وه، هر ېلهه  ېېهغه امیر شېرعلیخان په باالحصار  چېوسپارلې 

امیر شېرعلیخان مړ او امیر عبدالرحمن خان پاچا سو د هغه مخالفهت پهه  چې

د هغو تر منځ و، مال رمضهان لهه ېابهل څخهه لهوګر تهه والړ او د  ېچنسبت 

په تدریس لګیا سو، څه موده وروسته د ېابل په شرعي  ېېمحمدآغې په ېلي 

 مفتي سو  ېېمحکمه 

امیر حبیب اهلل شهزاده و، د ده له دیندارۍ، علم او پوهي  چې ېېپه دې وخت 

 پهورېر وروستنۍ سلګۍ په حیث وټاېه او ت کېخبر سو، دی یې د خپل ښوون

د ده پوههه او  چېیې د خپل معظم استاد احترام او قدر ېاوه، نو په دې نسبت  

په ېلیو او ګوښه  چېعلمیت هر چا ته څرګند و او د ده شهر، دی پرې نتود 

یهې  ېهې تېابهل)هستوګنه اختیار ېړي، نو د افغانستان پهه مرېهز  ېېځایو 

 مستغني دنیا ته راغی  مرحوم ېېهستوګنه غوره او په دې ښار 
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مرحوم مستغني عموماً له خپل بزرګوار پالر څخه خپله زده ېړه ېړې او د وطن 

، له متداوله علومهو څخهه یهې دیڅخه یې یېر لږ تعلیم ېړی  وله نورو علماو

 مبادي منطق، یوناني فلسفه، د ېالم علم، فقهه شهریفه پهه الزمهه او مروجهه 

یې  ېېي وه، خو د پتتو او پاړسو په ادبیاتو زده ېړ ېېاندازه په عربي مدرسو 

یې ېسبي  ژبېلوی الس درلود، پتتو یې مورنۍ ژبه وه منګر د عربي او پاړسو 

 بهه  ېهېپه یهوه هفتهه  چېوې، د مرحوم مستغني طبع زښته یېره روانه وه، 

طبعي پهه روانهۍ یایه و  خپلېیې یېر فرمایشتي اشعار جوړول، دی دومره د 

 بار د ادبي برخي عهده داري یې منلې وه، مستغني په هیهواد د سراج االخ چې

د ده اجتماعي او اخالقي آثار د وطهن پهه اخبهارونو او  چېلومړنی شاعر و  ېې

سوي دي، یو څه موده د سراج مستفید  خپاره او عام او خاص ځني ېېجریدو 

ه د ادبیاتو معلهم و، مسهتغني په ېېاالخبار مصحح او بیا د حبیبیې په مکتب 

هم ځانله مطالعه ېوله، د ده عز، النفس  ېېنجوم او رمل او حساب او هندسه 

ته یهې تهن نهه ایتهوده، مسهتغني د ود خپل وخت فضالو چېدومره قوي و 

 شجاعت او لوړ همت خاوند و 

انقهالب  چهېقندهار ته تللی و، نو ههر ېلهه  ېېدی د سقاو د انقالب په زمانه 

ادر شاه پاچا سو، ېابل ته راغهی او پهه خالص سو او اعلیحضر، شهید محمدن

وټاېهل سهو،  ېهېادبي انجمن تاسیس سو نو دی یې هم په غړو  چې ېېېابل 

شمسهي ېهال  7273د  ېېقمري ېال  7203ېالو په عمر په  15مرحوم مستغني د 

له دې جهانهه  ېېشفاخانه  کېد یکشنبې په ورځ په مل 37په  ،سره سم د حو

و، مرحوم مستغني په رشتیا سره یېهر لهوی او څخه سترګي پټي ېړې او مړ س

مقتدر شاعر و، ده په قصیده، غزل، مثنوي، قطعه، رباعي، مخمهس، مسهدس، 

طبع یې یېره روانهه  چېلوی الس درلود او ځکه  ېېب بند او ترجیع بند ېېتر

وه نو ځینو به دی د شعر ماشین باله، مستغني د وخت د تقاضا سهره سهم پهه 

ههم  ېهېویل او یېري مشهوري قصیدې لري، په پتتو  یېر اشعار ېېفارسي 
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یېهر نشهر سهوي  ېېښه اشعار لري، د ده اشعار د وطن په اخبارونو او جریدو 

د نمونې په یول سره وړاندي  نۍ قصیده یې موږ ګرانو ویونکو تهیدي، مګر الند

  ېوو

 د مستغني د ېالم نمونه: ۴-۹۴-۴

 خپله ژبه

 ژبههې خپلههېسههي ګویههان د  چههېهههر ملههت 

 ژبهههې خپلهههېمطالهههب یهههې سهههي آسهههان د 

 زده ېههړه هههر مطلههب پههه خپلههه ژبههه دیښههه 

 ژبهههې خپلهههېپتهههتانه سهههي ترجمهههان د 

 ګفتګههوی پههه پههردۍ ژبههه ېههړي تههر ېومههه

 ژبهههې خپلهههېمګهههر نهههه لهههري امکهههان د 

 دیتهههه افغهههان پهههه پهههردۍ ژبهههه دي تحریهههر 

 ژبهههې خپلهههېولهههي نهههه ېهههوې افغهههان د 

 پههه پههردۍ ژبههه تحریههر و تقریههر مههه ېههړه

 ژبهههې خپلهههېنوشهههت و خهههوان د زده ېههړه زده 

 صهههحت غهههواړي ژبهههې خپلهههېههههر ملهههت د 

 ژبهههې خپلهههېولهههي نهههه ېهههوې درمهههان د 

 ورېهههاوه بهههه شهههي پېغهههور پهههه ههههره ژبهههه

 ژبههې خپلههېنههه وي زبههان دان د  چههېڅههوک 

 پتههتو پتههتون یهههادېږي چهههېنههه پههوهېږې 

 ژبهههې خپلهههېولهههي نهههه یهههې نکتهههه دان د 

 پوښهههتنه ورنهههه وسهههي نهههه پهههوهېږي چهههې

 ژبهههې خپلهههېبیههها بهههه وېهههوي ارمهههان د 

 دیدا ېمههال  ژبههېېههه څههوک زده ېانههدي سههل 

 ژبهههې خپلهههېنقصهههان د  دیدا ېمهههال نهههه 

 دانهها یههې ژبههېپههه سههل  چههېښههه ده ښههه ده 

 ژبهههې خپلهههېولهههي مهههه ېېهههږي نهههادان د 

 پهههه ههههی  ژبهههه دا بیهههان ېهههوالی نهههه سهههم
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 ژبهههې خپلهههېېهههه ههههر څهههو ېهههوم بیهههان د 

 خههدای دي هېههره خپلههه ژبههه لههه چهها نههه ېههه

 بهههېژ خپلهههېرشهههتیا وایهههم جهههار قربهههان د 

 سهههودا مهههه ېهههړه ژبهههېپهههه بهههازار د پهههردۍ 

 ژبهههې خپلهههېسهههودا ښهههه ده پهههه دوېهههان د 

 ن مههه سهههچههېګل ژبههېپههه ګلههزار د پههردۍ 

 ژبهههې خپلهههېګلسهههتان د  دیرنګهههین  چهههې

 خپلهههه ژبهههه سهههود و زیهههان د ههههر سهههړي ده

 ژبههې خپلههېهههر څههوک مههومي سههود و زیههان د 

 

 نوټ :

 د مرحوم مستغني د سوانح مضمون ما ېټ مټ د ېابل مجلهې څخهه 

دیرانقل ېړی 
(7)
  

 

 

 بېنوم ۴-۹۱

وروسته به یې له شعر او شاعرۍ څخه ښه خبر سئ د یوې  چېدا معاصر ادیب 

، د دیلویي ېورنۍ یو مشهور فاضل او په قوم او ملت دردمن او غمجن پتتون 

لکه ،وطن او ملت او خصوصاً د اسالم له پاره د ده د والد مجاهدې او ېوششهونه

بېنوم تخلص غهوره ېهړی  ېېي، ده پخپل ېالم او شعر لمر څرګند او ښکاره د

 او موږ یې هم صر  په دې نامه یادوو   دی

، عزم، همت، صبر، حوصله، دیبېنوم د پاخه فکر، قوي ارادې، ښه تدبیر خاوند 

او دینداري، راستي او صداقت د ده غوره او ښکاره صفا، دي، سربېره پر  ېېپا

د وطن په یېرو داخلي او خارجي  چې، دیم دغه یو زړه ور او توریالی عسکر ه
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یې د یاد وړ خدمتونه او لویي ېارنامې ېهړي دي  د قهوم اصهالح او  ېېجګړو 

ېاله یې د ژوندانهه یېهري  04آرامي او قراري د ده د ژوند اوله آرزو ده، تقریباً 

تودې سړې لیدلي دي او یېري سختي پېتي یې د خپل فکر په مرسته فیصله 

، د ده علمي او دید پخې تجربې او رسا فکر خاوند  ېېولو چارو ېړي دي، په ټ

ي سهوي رله اوله د ده سره ملګ چېسیاسي معلوما، هم یېر ښه دي، څه شي 

 خپلهېاو همهدا شهی د  دیهغه د قوم درد  دیاو د ده زړه یې بې آرامه ېړی 

 -وایي : چېشاعرۍ د آغاز سبب بولي، لکه 

 د قام شومه ېېپه غهههههم  چې

 هومهزړګي بې آرام شهههههه په

 مي خوله چپ وه پورېاوسه 

 اوس شروع په ېالم شههههومه

 د شعر دېوان : ۴-۹۱-۴

ما د ده یو وړوېی دېوان لیدلی و، له هغه وخت څخه د ده  ېېش په آخر  7271د 

یې یو بل لوی دېوان موږ ولیهد  ېېش  7233، بیا په دید اشعارو اثر پر ما پرو، 

، دا دېهوان د مضهامینو او دیبیتهه  73555زیها، او تقریبهاً صفحو  155تر  چې

، ههر یول قهومي، ملهي، دیموضوعاتو په لحاظ د خوشحال دېوان تهه ورتهه 

سیاسي، تاریخي، عشقي، تصوفي، اجتماعي او اخالقي مضامین پکتهي بیهان 

سوي دي، دا رنګ د شعر اېثري نوعي هم پکتي سته، لکهه غزلهي، ربهاعي، 

شاعر له پخوانو  ېېوي، ترجیع بند او نور، مګر په دې برخه قطعه، قصیده، مثن

لي دي، دغه نهوي یاو په نوي طرز یې هم ځیني اشعار و دیپابندیو څخه وتلی 

وروسته بهه یهې څهه  چېطرزونه یې حقیقتاً یېر خواږه او خوندور دي ښایي 

پهه  چېنمونې وښودل سي، دا ېلیا، د بېنوم دېوان نومېږي، اصلي نسخه یې 

ځینو ملګرو لیدلې ده، او دوی  ټولنېله د ښاغلي بېنوم په خط ده، د پتتو خپ

 یې اشعار خوښ ېړي دي 
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 د ده اشعار او ېالم : ۴-۹۱-۱

ېه څه هم هر یول مضامین سهته، مګهر عمومهاً دا درې  ېېد بېنوم په اشعارو 

 :برخي لري

 عشقي او تصوفي  7

 اجتماعي او اخالقي  3

 سیاسي او قومي  2

مې یې د ېالم د نمونې په یول سره ګرانهو ویونکهو تهه نۍ دوې منظویالند

 لیکم:

 د بینوم د ېالم نمونه: ۴-۹۱-۹

 سههره مههور ېههه ېههېوړو چههې

 داسهههي ېهههړه لهههه غریبهههانو

 دیهههر غریههب لکههه ماشههوم 

 پههه خههدمت و هههر غریههب تههه

 دیهوښهههیاري شهههرافت نهههه 

 لههه انصهها  لههه عدلههه لیههري

 د هغههه زړګههی بههه خههوږ شههي

 

 یهها لههه وروره سههره ورور ېههه   

 هههر غریههب پههه اوږه سههور ېههه

 هر ماشهوم د سهترګو تهور ېهه

 ځههان لههه مههړ د آخههر اور ېههه

 لههوی زور ېههه چههېد وړوېههو 

 د ېونهدو سهر سهرتور ېهه چې

 خههور ېههه چههېد یتههیم زړګههی 

 

 غوښههي خورمههه د خپههل ورور

 راشههي چههېد عههز، خاونههد 

 مظلههوم عریضههه راېههړي چههې

 سهههالم ېلهههه د چههها اخلهههم

 اشهههاره پهههه سهههر ېومهههه

 ورمخپل عزیهز پهه سهپکه ګه

 پههه "بېنههوم" بههه لعنههت وایههي

 غهههال ېهههوم لهههه حکومتهههه  

 زه یهههې ېړمهههه بهههې عزتهههه

 وې وهمههههه څههههو لغتههههه

 بهه ېهم شهم لهه شهوېته چې

 لهههه سیاسهههته دیدا مهههي 

 ورتهههه یېهههر لهههه حقارتهههه

 ېههه شههي پههوه لههه حقیقتههه
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 -نوټ :

د بېنوم دغه پورتنۍ سوانح ښاغلي رښتین لیکلې او د ېابل مجلهې د  

دی یې د خواهش پهه اثهر لهه  چېه سوې ده، ځکه خپر ېېګڼه  1ېال په 7230

نامه څخه لیري سوی او په تخلص سرې اېتفا ېړېده، نو زه مجبوره یم او د پالر 

 د نامه له لیکلو څخه یې د نه معلوما، لرلو په نسبت معافي غواړم 

د دې تکړه ادیب نوم د ادبیاتو د تاریخ پهه حوالهه او د نهوابي د یهوه  

  دیفضل اېبر مکتوب په اثر سره 
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 تعلیقا، ۱

 آشنا ۱-۴

په ترېره ېې د پتتو لیکوال او شاعر عبدالباري آشنا پیژندنهه راغلهې چهې 

بشپړه نده، خو له دې  ترېرې څو ېاله وروسته مرحوم استاد عبدالروو  بینوا 

په اوسني لیکوال ېې د عبدالباري آشنا په باب ځینې  اضافي معلوما، لیکلي 

 د خبرو لنډیز راوړم چې زه د هغه 

ش ېال ېې په ېندهار ېې د هه  ۴۹۶۵په اوسني لیکوال ېې راغلي چې آشناپه 

باالېرز په سیمه ېې زیږیدلی دی، ،لومړنی زده ېړې یهې د میهرویس بابها پهه 

ش ېال ېې د احمد شاه بابا له لېسې څخه فارغ هه  ۴۹۱۷لېسه ېې ېړي او په 

ابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي لهه هه ش ېال ېال ېې د ې۴۹۹۱شوی دی، په 

پتتو څانګې څخه  فارغ شوی او د احمدشاه بابا په لیسه ېې د ښهوونکي پهه 

ههه ش ېهال د همهدې ښهوونځي  ۴۹۹۵توګه په دنده ګومارل شوی دی، پهه 

ش ېال ېې یهې د یهادې هه  ۴۹۹۰مرستیال دنده ورېړل شوې  او وروسته په 

ش ېال ېې د لیسهې د هه  ۴۹۹۷په شوې لیسې د مدیر په توګه ېارېړی دی  

ش ېال هه  ۴۹۹۳مدیریت سربیره د پوهنې دمدیر په توګه هم ېار ېړی دی،په 

ت ېې د پوهیهالي پهه ییېې د ېابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په تدریسي ه

ورېړل شوه، چې د شخصي ستونزو له امله یې دا ېار پریتود اوپه  وظیفهرتبه 

ودلو په فابریکه د مراقبت د مدیر په توګه په ېار همدې وخت ېې یې د وړیو د ا

 پیل وېړ 

د ) ادبیا، ت په  ېې ېالهه ش  ۴۹۹۰په اوسني لیکوال ېې راغلي چې آشنا په 

ځله دوه نامه یو ېتاب لیکلی او په طلوع افغان ېې خپورشوی چې وروسته بیا 
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ړی مستقل چاپ شوی دی او د مطبوعاتو ریاست له خوا یې د رحمن بابها لهوم

 جایزه ترالسه ېړې ده 

په اوسني لیکوال ېې بینوا د آشنا د نثر یوه نمونه هم راوړې او ویلهي یهې دي 

چې ده ) آشنات هی  شعر نه دی ویلی، له نجیب او بینهوا وروسهته سهرمحقق 

ش ېهال  هه ۴۹۵۰زلمي هیواد مل په فرهنګ زبان و ادبیا، پتتو ېې، چې په 

ې آشنا له لیکوالی سربیره شاعر هم و، د ده چاپ شوی، د آشنا په اړه لیکلي چ

د یوه شعر یو بیت یې هم راوړی او د  آشنا د مرګ ېال یې ههم ښهوودلی دی  

 ت۹۰: ۱۹) ش ېال  له نړۍ سترګې پټې ېړې دي:هه  ۴۹۱۷آشنا په 

 د آشنا یو بیت له فرهنګه : ۱-۴-۴

 ن غمویې ګرفتارېړمبرایي مې دا زخمي زړه ناقرار ېړم                 په جهان جها
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 محمد نجیم آریا ۱-۱

هه ش ېال ېهې پهه   ۴۱۳۱محمد نجیم آریا د مرحوم خان محمد خان زوی په 

 ګردیز ېې زیږیدلی دی 

هه ش ېال ېې ېابل ته راغی او پهه حبیبهې لیسهه ېهې  ۴۹۶۷ښاغلی آریا په 

ب شامل شو  نوموړی د مرحوم قلعه بیګي عبدالغني خان ګردیزي وراره اود نائ

ساالر غازي ببرک خان ځدران خوریه وه، چې د افغانستان د استقالل ترالسهه 

 ېولو په جنګونو ېې سهم درلود 

 د محمد نجیم آریا د ماموریت دوره:

له حبیبیې لیسې څخه تر فراغت وروسته  د انیس ورځپهاڼې د سهرمحرر پهه 

 حیث مقرر شو 

ېې یوڅه وخهت ېهار  له هغه وروسته یې په ییلي ېې د افغانستان په سفار،

هه ش ېال بیرته له مطبوعهاتو سهره یوځهای شهو او د انهیس ۴۹۱۳وېړ او په 

ورځپانې د مسوول مدیر په حیث وټاېل شو  ښهاغلی آریها یوڅهه وخهت پهه 

ېندهار ېې د طلوع افغان جریدې مسوول و،لهه هغهه وروسهته د ګرځنهدوی 

ان پیژنهدنې د ادارې د مسوول په توګه مقرر شو، لهه دې وروسهته د افغانسهت

عمومي مدیریت مسوولیت ور په غاړه شو، په همدې وخت ېې یې په اندونیزیا 

په لسم ېنفرانس ېې د افغانستان د استازي پهه توګهه  ګهډون  نګېې د باندو

وېړ، چې د ښه لیاقت له امله د دې ېنفرانس د ټولو ګډون ېوونکو هیوادونهو د 

 مطبوعاتي پالوي د ویاند په حیث وټاېل شو 

هه ش ېال د اطالعا، او ېلتور وزار،  د مرستیال په حیهث  ۴۹۱۱نوموړی په 

 مقرر شو 

محمد نجیم آریا د شهید میوندوال له نږدې دوستانو او همکارانو څخهه و او د 

په تاسیس ېې یې له میوندوال سره همکهاري وېهړه ،د  مترقي ګونددموېرا، 
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و وروسته بیها تهر وفها، مرستیال وه اګوند میوندوال تر شهاد، پورې د دې 

 مشري په غاړه درلوده  د دموېرا، مترقي ګوندپورې یې  

آریا وروسته زندانی شوی او په زندان ګې د جسمي او روحي شهکنجو النهدې 

هم راغلی دی، د زندان څخه له خالصیدو وروسته پیتور تهه مههاجر شهو او 

ترعنهوان هلته یې سیاسي فعالیت پیل ېړ، د جمعیت اخبهار یهې د مقاومهت 

  له هغه وروسته بیا امریکا ته مهاجرشو او په تکزاس ایالت ېهې وهالندې خپرا

 یې د افغانستان له آزادۍ څخه د دفاع لومړنۍ انجمن رامنځته ېړ 

  ی دیهه ش ېال ېې وفا، شو ۴۹۷۱محمد نجیم آریا په 

 چاپ شوې دي او  نهور ېې د مرحوم آریا ګ  شمیر مقالې په بیالبیلو اخبارونو

 په الندې یول دي یې آثار 

 آثار:د محمد نجیم آریا  ۱-۱-۴

 مبارزه در راه آزادیهه  ۴

 هه پشتونها  ېیستند از ېجاهستند باېې مربوطند  ۱

 ردیز گهه تاریخ مختصر  ۹

 هه افغانستان و تجاوز شوروي  ۱

 يت گهه میوند وال) شرح زنده  ۵

 هه خدا در قرآن)رساله تحقیقيت ۰

 است) ناتمامت شرح حال خودش زنده گی من  ه۷

 نوموړي اشعار هم ویلي دي

 نمونه: شعر دري د محمد نجیم آریا د ۱-۱-۱

 گرشتپیری رسید و مستی طبع جوان 

 فصل بهار رفت وگل ارغوان گنشت

 یک قطره آب خوردیم و دریا گریستیم

 خیراز جهان ندیده و عمر از جهان گرشت
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 پر مهال یې ویلی دی:د ناروغۍ  چې د مرحوم آریا وروستی شعر

 از لحدناله بر آرم من آوارهء ملک   

 خاک برسرتهء خاک دگران خفته ام   

 وطنم رفت زدست همتی ای نسل جوان   

 ت4: 7) چشم امید به نیروی شما دوخته ام   

 

 ارشادمحمد شاه  ۱-۹

ښاغلي نجیب په خپله  ترېره ېې دمحمد شاه ارشاد لنډه پیژندنه راوړې چهې 

ضروري خبرو سربیره د ده د ېالم نمونې هم نه لهري  لهه ده وروسهته  له نورو

عبدالرو  بینوا د ارشاد په باب په اوسني لیکوال ېې پهوره معلومها، لیکلهي 

ش ېال ېهې د پهروان  ۴۱۳۰چې لنډیز یې زه دلته راوړم،محمد شاه ارشاد په 

 والیت د بګرام په یوزباشی ېې زیږیدلی دی 

ېور ېې له خصوصي ښوونکو پهای تهه رسهولي دي او لومړنۍ زده ېړې یې په 

لهه ېهې ش ېهال  ۴۹۱۱ش ېال ېې د ېابل په دار العلوم ېې شامل او په  ۴۹۴۵

ش ېهال د عهدلیې وزار، د  ۴۹۱۷پهه  یدغه دارالعلوم څخه فارغ شهو نوموړ

ېال ېې د قندهار د مطبوعاتو لهوی  ش ۴۹۹۶مفتش په حیث ګومارل شوی په 

 ورځپاڼې مسوول چلوونکی وټاېل شو مدیر او د طلوع افغان 

ه ش هه ۴۹۹۰ېال ېې د پروان د ورځپاڼې مسوول مدیر او په ش هه  ۴۹۹۱په 

د هیواد د نشراتي موسسې د آمر او د هیواد ورځپاڼې د مسوول مهدیر  ېې ېال

 ت۵۱: ۵) په حیث وټاېل شو

په زندان خوړلي نومې ترېره ېې ښاغلي رفیع هم د ارشهاد بشهپړې سهوانح 

ې دي  محمد شاه ارشاد له پتتو سربیره په فارسي هم لیکنې ېړي او لهه  راوړ

یو اثر ژباړلی چې د "  اسالم په غرب ېې "عربي یې ییر آثار ترجمه ېړي دي، د

 افغان ادارې له خوا نشر شوی دی طلوع 
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او لهه زندانهه هه شت وروسته بندي شهو  ۴۹۵۷ښاغلی ارشاد د ثور له ېودتا )

 ت۱۴: ۴۳)ژوندی را ونه وو، 

د حبیب اهلل رفیع په بل اثر پتتو ېتاب ښود ېې د محمد شهاه ارشهاد النهدې 

 آثار یاد شوي دي 

 ارشاد آثار:محمد شاه د  ۱-۹-۴

ش ېهال، د  ۴۹۹۶هه د طلوع پلوشه ، ېندهار،ګ  ېسان، د طلوع افغان اداره، ۴

 طلوع افغان اداره 

ش ېهال،  ۴۹۱۱وزار،  هه د عشق جلوه ) د شعر مجموعه ت،ېابل د مطبوعاتو۱

 ت۹۴: ۱۶)دولتي مطبعه 

 

 نمونه: د ارشاد د شعر  ۱-۹-۱

 ېوشش

 ه زده ېهړهنه شیوه د سهعیې پهه ژونهد ېهې لهه دریهاب

 بههې ثبههاتي د دې جهههان هههم لههه حبابههه زده ېههړه

 په سرېې شور په زړه ېې اور سهترګې لهه اوښهکو یېهې

 رنههګ د طوفههان لههرل لههه موجههه د سههحابه زده ېههړه

 تبسههم لههه حههال د شههمعې ځنههېپههه سههوز ګههداز ېههې 

 د خههار او خههس پههه جفهها صههبر لههه ګالبههه زده ېههړه

 اسههره د ګههل ېانههدې هغههه چههه سههوز دعشههق نههه لههري

 مزه د مینې د پتنګ پهه جفها صهبر لهه ګالبهه زده ېهړه

 پېتههو تههه تههن ورېههول زړه، لکههه سههندان نیههولی

 سههرګرداني پههه دې جیحههون ېههې لههه ګردابههه زده ېههړه

 لمبههههه زیههههاتويژړا فریههههاد د دزړه لههههه اوره ال 

 پههه ښههه دقیههق نظههر دغههه راز لههه ېبابههه زده ېههړه
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 پههه ېوښهه  نشههي میسههر خههاورې د یههار د پتههو

 نارسهههایي دلتهههه د زلفهههو لهههه طنابهههه زده ېهههړه

 هلتههه بههه وصههل شههي مههراد تههه پههه اسههانه سههره

 ېههه تواضههع دې پههه رفعههت ېههې لههه رېابههه زده ېههړه

 چههه همههت لههوړوي وړوېتههوب مههانع دسههعیې نشههي

 یېرشههههتابه زده ېههههړه د اعههههتال راز د ذرې لههههه

 تنههههایي نهههه ګهههرزي مهههانع د ارتقههها دپهههاره

 په یک تنهها صهور، شهاهي پهاس لهه آفتابهه زده ېهړه

 صههحرا د غههم شههوه راحههت ګههاه د لیونههو د پههاره

 راحههت د ځههان همههیش دعقههل لههه ذهابههه زده ېههړه

 وی  توب په ژوند ېې شي بال راحهت لهه خلکهو یوسهي

 په دې جههان ېهې آسهایش راشهه لهه خوابهه زده ېهړه

 نیههاز د زړه د لفههظ لههه نههازه مسههتغني ښههکاریږي

 پههه پټههه خولههه راز د معنههاوو لههه ېتابههه زده ېههړه

 هههره خبههره چههې لههه زړه نههه وي اعجههاز ګاڼههه شههي

 اثهههر د شهههعر د وینههها لهههه آب و تابهههه زده ېهههړه
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 محمودشاه ابوالوفا ۱-۱

د دې ترېرې بل لیکوال محمود شاه ابوالوفا دی د ده په باب هم ښاغلي نجیب 

ډ معلوما، راوړي، له ده  وروسته سرمحقق زلمي هیوادمل په فرهنګ زبهان لن

 تو ېې د ابوالوفا د ژوند او آثارو په باب معلوما، ورېړي دي تو ادبیاتو پ

ابوالوفا افغاني یا محمود شهاه مشههور پهه ابوالوفها االفغهاني د افغانسهتان د 

هه  ۴۹۵۱راغلی او په هه ش دنیا ته  ۴۱۰۳معاصرې دورې له ادیبانو څخه و، په 

 ش د هندوستان په د ېن ېې مړ شوی دی 

ابوالوفا یو دیني عالم او له اسالمي علومو د پوره مطالعې خاوندو، نومهوړي پهه 

المعار  نعمانیه په نامه یوه اء ق ېال ېې د حیدر آباد په د ېن ېې د احی ۴۹۱۱

جلهده  علمي موسسه جوړه ېړه او د دغې موسسې له الرې یې شهاوخوا شهل

ېتابونه تصحیح، تنظیم او خپاره ېړي دي مولوي ابوالوفا د تجوید علم په برخه 

ېې د ) دلیل القرآن بزبان پشتوت په نامه ېتاب لیکلی او همدارنګه  شعرونه یې 

 هم ویلي چې په طلوع افغان ېې خپاره شوي 

ه او پهه استاد ابوالوفا االفغاني په پتتو، اردو، پارسي، او عربي ژبو ښه پوهیهد

 ت۴۴: ۱۹)ژبویې د لیکلو پوره توان درلود دغو 

  

WWW.AEL.AF



91 

 ګل پاچا الفت ۱-۵

د پتتو ادبیاتو د معاصرې دورې لیکوال ګل پاچا الفت په باب هم په دې ترېره 

ییر ېم معلوما، راغلي دي  له نجیب وروسته په اوسني لیکوال ېې د ګل پاچا 

اهلل رفیهع ههم پهه پتهتو  الفت د ژوند او ېارنامو په باب او همدارنګه حبیهب

ېتابتود ېې د ښاغلي الفت ټول آثار معرفي ېړي دي، ګل پاچها الفهت د میهر 

ش  ېهال ېهې د لغمهان د  ۴۱۱۷سید پاچازوی د سید فقیهر پاچالمسهی پهه 

 عزیزخان په ې  ېې زیږیدلی دی 

علمي تحصیال، یې په غیر رسمي مدرسوېې ېهړي او د خپهل وخهت مهروج 

نطق، تفسیر، حدیث، معاني او بیان یهې د ننګرههار او علوم، لکه صر ، نحو، م

 ېابل له مشهورو استادانو څخه لوستي دي 

ورځپاڼې په اداره ېې د ېاتب په حیث مقررشو  په ش ېال ېې د انیس  ۴۹۴۱په 

ش ېال ېې د هغه وخت د انجمن ادبي ) چې بیا پتهتو ټولنهه شهوهت د   ۴۹۴۵

ش  ۴۹۴۱ري اخباریې هم چالوه، په تخلیا او ترجمې څانګې غړی شو، چې د زی

ش ېهال  ۴۹۴۳ېال ېې د پتتو ټولنې د صحافت د مدیریت مرستیال شو، پهه 

ش ېال ېې د  ۴۹۱۶ېې د پتتو ټولنې د لغاتو او قواعدو د څانګې مدیر شو  په 

پتتو ټولنې لوی اصالح ورځپاڼې د پتتو  برخې مشاور شو او په همدغه ېال د 

ش ېال ېې د ننګرهها د  ۴۹۱۵ونکی و ټاېل شو  په لې چلومبصر او د ېابل مج

ش ېال ېې د ننګرههار د قبهایلو  ۴۹۱۷اتحاد مشرقي د جریدې مدیر شو، په 

مهه دوره ېهې  ۷ش ېې د خلکو له خوا د ملي شورا پهه  ۴۹۱۱مدیر شو او په 

ش ېال ېې  ۴۹۹۴دوهم معین وټاېل شو  په ېیل وټاېل شو او بیا د ملي شورا و

یو د خلکو له خوا د ملي شورا د اتمې دورې په وېالهت و ټاېهل د لغمان د قرغ

ش ېال ېې د جالل آباد د خلکو له خوا د لویې جرګې وېیل شهو  ۴۹۹۱شو، په 

ش ېال ېې په لومړۍ رتبه د پتهتو ټهولنې مشهر وټاېهل شهو او  ۴۹۹۵او په 

 ترڅنګ یې د ېابل پوهنتون  ادبیاتو په فاېولته ېې د پتتو ژبې استاد هم و 
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ښاغلي الفت په پتتو او پاړسي ژبه هم نثرلیکلی او همدارنګه په عربي ژبه یې 

 هم مقالې لیکلي دي 

د ده شعر ییر سلیس، روان، خوږ او په عین حهال ېهې لهه ابتکهاره یک دی، 

او ییر زړو او لهه  یې په زړو ساده الفاظو ېې ځای ېړيییرنازک اونوي خیاال، 

  ړی دیند او رنګ ورېنوی خویې نظره لویدلو مضامینوته 

په نظم او نثر ېې د پوه استدالل خاوند دی، په تېره بیا د ده منثور اشهعار او د 

پهه دې ټوټهوېې اجتمهاعي  او ه هره حیثه زړه وړونکهې دينثر خوږې ټوټې ل

 ت۳۴: ۵)دردونه په ښو اغیزناېو الفاظو ېې بیانوي 

د حبیب اهلل رفیع  په )پتتو ېتابتود ت نومي اثر ېې د ګل پاچاالفت دغه آثهار 

 معرفي شوي:

 د الفت آثار:  ۱-۵-۴

 ش ېال، د ېابل عمومي مطبعه  ۴۹۹۱هه ادبي بحثونه، ېابل، پتتو ټولنه، ۴

 ش ېال، عمومي مطبعه  ۴۹۱۶هه بله ییوه، ېابل،پتتو ټولنه، ۱

 ش ېال، عمومي مطبعه  ۴۹۱۵نه، هه پتتو سندرې، ېابل، پتتو ټول۹

هه په افغانستان ېې د اسالم خپریدل،)ژباړهت لیکونکی میرغالم محمد غبار، ۱

 ش ېال، دولتي مطبعه  ۴۹۹۱ېابل، تاریخ ټولنه، 

ش ېهال، د  ۴۹۱۱هه څه لیکل یا لیهک پوهه،ننګرهار،داتحادمشهرقي اداره،۵

 اتحاد مشرقي مطبعه 

 د ېابل عمومي مطبعه هه  د آزادۍ  پیغام، ېابل، ن ،۰

 ش ېال، عمومي مطبعه  ۴۹۱۶ه د پسرلي نغمه،ېابل،پتتو ټولنه،۷

ش ېال، د پهوهنې مطبعهه، آفیسهټي  ۴۹۱۴هه د زړه وینا،ېابل، پتتوټولنه،۱

 چاپ 

ش ېهال، د اتحهاد  ۴۹۱۷هه عالي افکار، ننګرههار، د اتحهاد مشهرقي اداره، ۳

 مشرقي مطبعه 
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 ش ېال ، عمومي مطبعه  ۴۹۹۱لنه ، هه غوره اشعار، ېابل، پتتو ټو۴۶

 ش ېال، دولتي مطبعه  ۴۹۹۰هه غوره نثرونه، ېابل، پتتو ټولنه، ۴۴

 ش ېال، عمومي مطبعه  ۴۹۱۴هه لغوي څیړنه ، ېابل ، پتتوټولنه، ۴۱

هه لوړ خیالونه او ژور فکرونه ،) انتخاب، ترجمه، تخلیات، ېابل، پتتو ټولنه، ۴۹

 ش ېال، دولتي مطبعه  ۴۹۹۵

 ع ، دولتي مطبعه  ۴۳۰۴، ېابل ، پتتو ټولنه ،  اءاو انش ءهه لیکوالي امال۴۱

ش ېال، د پهوهني  ۴۹۱۱هه ملي قهرمان ، ېابل ، د قبایلو مستقل ریاست ، ۴۵

 مطبعه 

 ش ېال ، دولتي مطبعه  ۴۹۹۵هه منطق ، ېابل ، پتتو ټولنه،  ۴۰

ن ، دولتهي هه نوی سهبک او نهوی ادب ، ېابهل ، د مطبوعهاتو ریاسهت ،  ۴۷

 ت۹۱: ۱۶)مطبعه 

ي ېلیها، ښهاغلي د مرحوم الفت شعري ېلیا، ښاغلي شهر، ننګیال او نثهر

هیه ېړي دي  له ېلیاتو پاتې متفرق نثرونه یې سهرمحقق محمد اسمعیل یون ت

 عبداهلل بختانی ټول ېړي او چاپ ېړي دي 

مان د مه نیټه وفا، شو او د لغ ۱۱هه ش ېال د قوس په  ۴۹۵۰ ګل پاچا الفت د

 عزیز خان ې  ېې خاروته و سپارل شو 

 

 :د ګل پاچا الفت د نثر نمونه ۱-۵-۱

 يګناه بندېب

 ودیه دابې ګناه بندي پرېږ دیپرېږ      

فساد او شرار، لهه  -د ده په ازادولو ېې هی  خو  او خطر نشته -مه ویریږم

 ده نه پیدا ېیږي 

 دده بندي ېول لویه ګناه ده        

 یوسا دی چه د بې ګناهۍ په سبب په زندان ېې لویدلی دی دا هغه      
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ېه دی له زندانه راووزي ستاسې آینده سهنجولی شهي او ستاسهې دبلهې      

 ورځې غم خوري 

 ودیدابې ګناه بندي پرېږ -دیپرېږ

 ېه دی خالص شو ستاسو انتظام به په ییر ښه شان وېړي     

 ې مه غورځومتاسی دغه ښکلی موجود په تورو څاګانو ې     

 په زندانونو ېې یې مه اچوم      

 -په لیوانو او پړانګانو یې مه خورم    

 ودیدابې ګناه بندي پرېږ -دیپرېږ

 دی به ستاسې دګډویو او پریشانو خوبونو صحیح تعبیرونه وېړي     

ییرې سختې مبهمې او مجملې غوټې بهه پرانیهزي   دی دراتلهونکي حهال     

 پیشبیني ېولی شي  

 دطبیعت په رمزونو اواسرارو پوهیږي     

 دجوي اوفلکي اوضاعو اقتضاآ، ور معلوم دي     

 ودیدابې ګناه بندي پرېږ -دیپرېږ

 دده آزادۍ باندی علم او پوهه زیاتېږي وطن رڼا ېیږی، ړانده بینا ېیږی 

ییهر پیچهومي   دی  –دی له خپلو جفا ېارو وروڼو سره هم ښهه سهلوک ېهوي 

 یری ، ېږې الری سمولی شي او ییر مشکال، حل ېولی شي  اوارولې شی، ی

 ما خوب لیدلی چه دا بندي خالصېږي او د سلطنت په ېرسۍ ېتیني     

 ښه فکروېړم    

 دابندی څوک دی؟    

 پس له ییر فکره وایم :    

 ت۳۰: ۵) وو«فکر دی فکر »   
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 محمد انور ایوبي ۱-۰

ب مو هم د ښاغلي نجیهب پهه تهرېره ېهې دمحمد انور ایوبي د سوانحو په با

فرهنګیانوسره  له معلوما، ولوستل تر ېومه ځایه چې ما نورې پتتو ترېرې او

  و نه موندل نور معلوما،مې مصاحبې ېړي د نوموړي په هکله 

 

 غالم محی الدین ایوبی ۱-۷

پیژندنهه د غالم محی الدین ایوبي د دې تهرېرې بهل لیکهوال دی چهې د ده 

 د پتتو معاصر لیکوال پرتهه په بابنوموړي اصلي متن ېې راغلې د  ترېرې په

 په نورو پتتو ترېرو ېې معلوما، نه دي راغلي 
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 محمد نادر ایوبي ۱-۱

په دغه ترېره د محمد نادر ایوبي په باب ییر لنهډ معلومها، راغلهي، لهه دې 

وانح ترېرې وروسته استاد عبدالرو  بینوا په اوسني لیکوال ېې د نوموړي سه

ش ېال ېې په  ۴۹۶۱راوړي دي، محمد نادر ایوبي د محمد سرور ایوبي زوی په 

ېندهار ېې زیږیدلی، نوموړي خپلې لومړنۍ زدېهړې دېنهدهار پهه میهرویس 

پهه یې لیسې، حبیبیه او غازي لیسوېې ېړي او د ېا بل د تجار، لیسې څخه 

نتهون پهه اعلی درجه شهاد، نامه اخیستې او لوړې زدېړې یهې د ېابهل پوه

  دي حقوقو پوهنځي ېې سرته رسولې

ېهال ت پهورې پهه امریکها ېهې د  ۴۹۱۰ېال څخه تر  ۴۹۱۹ښاغلی ایوبي ) د 

افغانستان د شاهي دولت لوی سفار، اتشه وه په همدې وخت ېې نوموړي لهه 

رسمي ماموریت سربیره د واشنګټن ) هارورد پوهنتونت د سیاسهي علومهو او 

 نګه ېې د مافوق لیسانس درجه حاصله ېړه بین الملي مناسباتو په څا

د د ه مورنۍ ژبه پتتوده په فارسي، انګریزي او اردو ژبو ههم ښهه پوهیهده، د 

 پتتو ژبې تکړه نثر لیکونکی و او نظم یې هم ېله ېله لیکه 

د محمد نادر ایوبي آثار د ېندهار په طلوع افغان او د هلمند پهه جریهده ېهې 

دوه چاپ شوي اثار ، چې یو یې پهه دوه ټوېهه  زیا، خپاره شوي دي، نوموړی

ېې سیاسي نظریا، او بل یهې پهه درې ټوېهه ېهې اقتصهادي نظریها، دي، 

همدارنګه ده ځینې لنډې قیصې او ناولونه، لکه سپین او ملغلره او پاینا، ههم 

 ت۴۹۳۱: ۷)لیکلي دي 

 ي حبیب اهلل رفیع په پتتو ېتاب ښود د نوموړي دا الندې آثار معرفي ېړي د

 ایوبي آثار: محمد نادر د  ۱-۱-۴

ش، د ېنهدهار دولتهي  ۴۹۹۷هه اقتصادي نظریا،)لومړی ټوکت ، ېنهدهار،  ۴

 مطبعه 

 هه ق ،دوهم چاپ  ۴۱۱۱،الهورهه اقتصادي نظریا، )دوهم ټوکت،  ۱
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 هه اقتصادي نظریا، )دریم ټوکت ېندهار، ن ، د ېندهار دولتي مطبعه  ۹

ش  ۴۹۹۷کت، ېندهار، د طلهوع افغهان اداره،هه سیاسي نظریا، )لومړی ټو ۱

 ېال، د ېندهار دولتي مطبعه 

 ت۱۰: ۱۶)هه سیاسي نظریا، )دوهم ټوکت، هلمند، ن ، د ګرشک دولتي مطبعه  ۵

محمد نادر ایوبي دعرفان، فلسفې او روحیاتو په نامه نور ېتابونه هم  لیکلهي او 

 په وروستیو ېلونو ېې چاپ شوي دي 

)پتتوادبی داستان ت دېندهار والیت دطلوع افغان :  سپین اومرغلره  7

 . وی دیشپه ورځپاڼه ېې په پرله پسې توگه نشر

:چې پر پنځو برخو )حقوق ،سیاست ،اقتصاد،تصو  اوفلسفي ت  اسالم  3

 ی وی دشمشتمل دی په ېویټه ېې چاپ  باندې

تني داسهتانو او قصهو ت: د یوسلو پنځو تاریخي او ری ؟وودوی څوک   2

   یوی دشه ېویټه ېې چاپ مجموعه ده پ

  ویدیشپه الهورېي چاپ دا اثر هم :  عرفان  4

میالدی ېې په الهور ېهې چهاپ ۱۶۶۷روحیا، یا علم النفس په ېال   0

 . شوی دی

 ویدیشچاپ  ېمیالدی ېې ېویټه ې۱۶۶۰: په ېال  فلسفه  1

 ویدیشمیالدی ېې په الهور چاپ ۱۶۶۰: په ېال  حقوق  1

 تماعي مسایل )ناچاپتدافریقا جغرافیایي ،تاریخي او اج  1

 دانسان ستونزي )ناچاپت  1

 علم اوایمان )ناچاپت  75

 د حق او باطل تاریخی سیر )ناچاپت  77

 وي پاڼې )ناچاپتشدتاریخ ځینې هیرې   73

 هه ش ېال ېې د امریکا په متحده ایاالتو ېې وفا، شو  ۴۹محمد نادر ایوبي په 
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 :د محمد نادر ایوبي د نثر یوه بیلګه ۱-۱-۱

 ګټی : سوسیالزم عمومید

داقتصادیونو په عقیده دسوسیالزم یوه لویه ګټه داده چهه دټهولنې ګټهې تهه 

لومړی مقام ورېوي یعنې دټولنې ګټې په فرد دمخه بولي ېه داسي پیته سهي 

چې د جامعې او فرد ګټه سره متضاده سي هلته سوسیالزم دجامعې ګټهې تهه 

ته پهه درانهه رژیم ېې تل عمومي ګټو ترجیح ورېوي ځکه نو په سوسیالیزمي

نظر ېتل ېیږي او دهغه پراساس نقشې جوړیږي پرهمدې اساس دسوسهیالزم 

په برخه ېی شخصي انحصارا، له مینځهه ایسهته ېیهږي او ټولنهه د فهردي 

انحصاراتو دضرر څخه په امان پاته ېیږي او له بلې خوا څخهه پهه ټولنهه ېهې 

و لهه دي ېبلهه بیکاري نه پاته ېیږي ځکه چې عرضه دتقاضاء پراساس تولید ا

داضافي تولید مخ نیول ېیږي چه دغه موضوعګانې په سهرمایه داري اقتصهاد 

ېې دلوبو بحرانو سبب ېیهږي خهو پهه سوسهیالزم ېهې دغهه یول بحرانونهه 

ږي دخلکو په اجتماعي ژوند او د فکر په سویه ېې ښهکاره تهوپیر نهه هپیتی

ملکیت څخهه راځي هغه اخالقي معایب چه په ټولنه ېی دسرمایې او شخصي 

پیدا ېیږي له منځه وزي ځکه چې علت ورېیږی دخلکو ترمینځ درواغ ویل او 

یو بل ته په سهپکه ېتهل د دښهمنئ ېمبلهه ټهولیږي پهه سوسهیالیزم ېهې 

محرومیتونه نسته ځکه چې ټول خلهک دخپهل ېهار حاصهل او ثمهره اخلهي 

ا هیڅوک مفت خوره نه پاتی ېیږی جنایتونه چې دبیکارۍ او ملکیت څخه پید

ېیږي له منځه وزي همداسې له بل پلوه ملي عایدا، دیوه صحیح پروګهرام او 

پالن له مخې دخلکو دنماینده ګان له خوا څخه ېنتهرول او مملکهت دخلکهو 

ترمینځ په عادالنه یول توزیع ېیږي چه دغه موضوع هم افراط او تفریط چهې 

اس پهه یهوه په سرمایه داري نظام ېې موجود دی له منځه باسي او پردغه اسه

ټولنه ېې دطبقاتو توپیر او تضاد دمنځه څخه اخستل ېیږي ځکه چې هلته بیا 

سرمایه داره یله او اجوره خوړونکې یله نسته بلکهه هلتهه بهه یهوازې آزاد او 
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خوشحاله ېارېونکي موجود وي دخلکو صحي حالت سمیږي ځکه چه پرخلکو 

ۍ ته موقهع ونهه دومره فشار نسته چه دخپل ځان صحت غوښتني او خوشحال

لري ټول به د ټولووي هر څوک به ټولو ته ېارېوي هرڅوک به خپهل سهعاد، 

دټولو په سعاد، ېی لټوي دسپین سرو او ېوچنیهانو او نهورو معیوبینهو سهره 

له خوا څخه مرسته ېیږي دسوسیالستي پوهانو په عقیده د دوی ټهول  ټولنېد

عنوی ژوندون ته سمون ششونه ددې له پاره دی چه دنړۍ دخلکو مادی او موې

 ورېړي خلک د بدبختۍ او ذلت څخه ساتي 

دخلکو افکار او قواوې د دې په عوض چې رقابتونو او یود بل ددښمنۍ له پهاره  

په ېار واچول سي علمي او تربیتي چارو ته متوجه ېیږي هغه مضهر اجتمهاعي 

په حوادث چې دملکیت او سرمایه دارۍ دعلت له ېبله دزروېلودبشري تاریخ 

شاهدۍ پرانسانانوناوړه اثرا، اچولي وه پهه سوسهیالیزم ېهې اسهته ېیهږي 

دانسانانو په ټولو شئونو ېې د وحد، مساوا، له پاره نوې دروازې پرانیهزي او 

 ت۴۹۳۵: ۷)دانسان ښکلی مقام د خطر څخه ساتي 

 

 

 غالم فاروق ایوبي ۱-۳

سوانحو په باب  غالم فاروق ایوبې د دې ترېرې بل لیکوال دی د دې ښاغلي د 

هم یواځې استاد عبدالقدوس نجیب په )پتتو معاصر لیکوالت اثهر ېهې چهې 

تاسو ولوستل معلوما، راوړي په ګ  شمیر ېتابخانو ېې چې ما ېهومې پتهتو 

ترېرې ېتلي او یا مې د پتتنو لیکوالو او فرهنګیانو سره مرېې ېهړې د غهالم 

 فاروق ایوبي په باب مې معلوما، نه دي پیداېړې 
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 عبدالخالق اخالص ۱-۴۶

په دې ترېره مو د عبدالخالق اخالص په باب یوڅه ولوستل، په اوسني لیکوال 

ېې عبدالرو  بینوا د ده)اخالصتبشپړسوانح داسې را اخیسهتي، عبهدالخالق 

هه ق ېال ېې د رجب  ۴۹۴۳اخالص د مالجان آخند زاده زوی په خټه ساپی په 

ېونړ په دهوز ېلي ېې زیږیهدلی دی، د  المرجب په میاشت د جمعې په ورځ د

ده پالر یو ښه عالم او د فکر خاوند و، د خپل زوی له پاره یې داسې نوم و ټاېهه 

چې د رجب المرجب د حروفو په یوځای ېولو سره د جمل پهه حسهاب د ده د 

 تولد تاریخ جوړیږي 

ده په خصوصي یول زدېړې ېړي،عربي او فارسي ېتابونه یې لهه پهالر څخهه 

ستي دي، خو احادیث او تفاسیر یې یوځای بل ځای ویلهي دي،اخهالص لهه لو

 ېوچنیوالي څخه د پتتو لیکل او لوستل پیل ېړي 

ش ېال ېې د نظامي ېنډک ېاتب او بیا پسې د ېنډک  ۴۹۶۹ښاغلي اخالص په 

ش ېال ېې د قو م له خوا دملي شهورا وېیهل  ۴۹۴۶مشرۍ رتبې ته ورسید، په 

ش ېال ېې د پتتو ټولنې غړی شو چې له هغه  ځایه د  ۴۹۴۰وټاېل شو، بیا په 

مشرقي اتحاد د اخبار معاون مقررشو او څه موده وروسته بیرته د پتتو ټولنې 

 د لغاتو د څانګې د مدیر په توګه وټاېل شو 

عبدالخالق اخالص پرپتتو سربیره په فارسي ژبه هم نظم او نثرلیکالی شهو  د 

لو او د اتحاد مشرقي او د هیواد په نورو اخبارو ېې ده زیاتره آثار د ېابل په مج

 ت۱۱: ۵)خپاره شوي دي 

 حبیب اهلل رفیع په په پتتو ېتابتود ېې د اخالص یو اثر معرفی ېړی:

 اخالص آثار:عبدالخالق د  ۱-۴۶-۴

 ۴۳۱۷، پیتور، سهردارګهرک سنګههه ،ء، هه تصحیح التالو، فی علم القرا ۴

 ت۱۳: ۱۶)ع، رفیق عام پریس هه الهور 

 دا رساله یې د تجوید علم په باب په نظم ېې لیکلې 
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هه سیا االمان دا د اخالص صاحب یو بل منظوم اثر دی، په دغه اثهر ېهې د  ۱

لمریزېال بغاو، یې له پیله نه تر پایه پورې لیکلی   ۴۹۶۹ګوی مال او د منګلو د 

چاپ ېال د دې ېتاب په باب معلوما، د قلمي نسخې څخه اخیستل شوي او د 

 یې نه دی ښودل شوی 

هه نهضت پتهتو: دا د عبهدالخالق اخهالص یهوه دري منظومهه ده،چهې د  ۹

افغانستان د اوومې هجرې پیړۍ د نامتو شاعر ابونصر فراهي د نصاب ا لصبیان 

په طرزیې ویلې او پتتو ضروري نو مونه یې په فارسي پکې معرفي ېهړي دي  

الصبیان دعربي ژبې د زدېړې لپاره دي  دیادولو ده چې د ابونصر فراهي نصاب

او ورځنې عربي لغتونه په دري بیتونو ېې ترجمه ېوي او د اخالص دا اثر بیها د 

پتتو لغتونو دا یول معرفي ده، دا د ابونصر فراهي تر ېتاب وروسته د دې طرز 

دی چهې « پتتوهه دري نصهاب الصهبیان» دویم اثر دی او درېم اثر یې هم د 

 ي لیکلی او د اخالص له اثر سره همزولی دی عظیمي جوزجان

هه نورستان یا جدید االسالم، دا د ښاغلي اخالص بل اثر دی په دې اثر ېهې  ۱

یې د نورستان د خلکو ېلتوري ژوند څیړلی چې ییر جالهب او پهه زړه پهورې 

مواد لري،په دې منثور اثر ېې د دوی قومیت او له اسالم نهه وړانهدې احهوال، 

وسله،رنګ او قیافه، ېسهب اوګټهه وټهه،خوراک او جامې،میلمهه، میړنتوب او 

تعلیم او تربیه، ژبه او الفهاظ، رسهوم او عهادا،، واده د والد، رسهوم او نهوم 

ایتودل، د ښځې یا د څتتن مرګ، هی  ښځه د مړې ښځې لرګي نه سهېزي، 

طالق یا ښځه خرڅول، د مړي خرڅول، دمړي تجهیز، جرګې مرېې اودجګهړو 

پهالر،  ل او زنا، د قرض اصول او معهامال،، آشهنایي پالل،حمهایتيفیصلې، قت

لوتنظیم، اقتصادي او حکایت تر عناوینو النهدې رسمي دعوتونه، د یویۍ خوړ

  په زړه پورې مواد راغلي دي

 هه ش ېال په سالنامه ېابل ېې خپور شوی دی  ۴۹۴۱دا اثر د 
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افغان ههه انګلهیس پهه هه د استقال څلورمه جبه، د ښاغلي اخالص دا اثر د  ۵

دریمه جګړه لیکل شوی، ښاغلي حبیب اهلل رفیع د دې ېتاب د سمون، لمنې، 

 هه ېال چاپ شوی دی  ۴۹۰۵او نتلونې چارې ترسره ېړي او په 

ېال ېې د ورپېتې ناروغۍ له امله د پتتونخوا ش  ۴۹۰۷عبدالخالق اخالص په 

 ت۴۴۱: ۱۴)سپارل شو په صوابۍ ېې وفا، شو او مړی یې هم هلته خاورو ته و

 

 

 محمد اعظم ایازي ۱-۴۴

محمد اعظم ایازي هم د پتتو ژبې یو له هغو لیکواالنوڅخه دی چهې ښهاغلي 

نجیب په دې ترېره ېې د نوموړي د ژوند په هکله یو څه لیکلي، له ده وروسته 

د پتتو په نورو ترېرو او اثاروېې د ښاغلي محمد اعظم ایازي دژونهد او آثهارو 

 وره معلوما، راغلي چې لنډیز یې زه دلته راوړم په باب پ

ش ېال ېې په ېندهار ېهې  ۴۱۵۷ښاغلی محمد اعظم ایازي په قوم ځدراڼ په 

 ش ېال ېې وفا، شوی دی  ۴۹۹۵زیږیدلی او په 

د ایازي ېورنۍ د غازي سردار محمد ایوب خان سره له وطنه جالشوې وه ځکه 

 او هندوستان لیدلي وو  نو ده مختلا هیوادونه، لکه ایران، ترېیه

او آخر ته په ېوټه ېې یې ځای نیولی او هلته یې تر اعداد یې پورې تعلیم ېړی 

ش  ۴۹۶۹او د لسم جماعت فارغ التحصیل و، په اردو، انګریزي ښه پوهیده، په 

 ېال ېې بیرته افغانستان ته راغی 

ښهه زیهار ایسهتلی او ښهه الس یهې پکهې یې د پتتو په صر  او نحوه ېې 

محمهد درلود،ښاغلي ایازي شعر نه وایه خو په نثر ېې ښه پهوخ لیکهونکی و  

ایازي ییر صا ، ساده، حلیم بردبار او هرچاته تسلیم سړی وه، ېه هرڅو  اعظم

ییر تاوان به چا ور ورساوه خودی یې مقابلې ته تیار نه و او دچا سره یې شخړه 

 خوښه نه وه 
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امان اهلل خان قندهار ته تللی وه او  وایي چې په امانیه عصر ېې هغه وخت چې

د قندهار د خرقې په زیار، ېې یې وینا ېوله نو ایازي ورته ژړل، خو شهاوخوا 

 چې یې وېتل بل چانه ژړل نو ده په ییره جدي لهجه نارې ېړې:

 "؟م اې د غوایي قامه ولې نه ژاړ "

یس  پهه د ده مقالې او ترجمې په پتتو مجلهه او د  ېابهل  پهه مجلهه او د  انه

 ت۴۴۱: ۵)ورځپاڼه ېې ییرې خپرې شوي دي 

سرمحقق زلمي هیواد مل هم د محمداعظمایازي په هکله په فرهنهګ زبهان و 

ټه ېې خپل تحصیال، پایته رسولي ا، پشتوېې لیکلي چې نوموړي په ېوادبی

، د ېندهار او ېابل په ادبي ټولنو ېې یې ېار ېړی د نوموړي پارسهي، او ترېهي 

وې  او په پتتوګرامر ښه پوهیده، د پتتو لغاتو په راټولو ېې یهې ژبې  هم زده 

 ثار یې تالیا ېړي دي:آزحمتونو ګاللي او دغه 

 د محمد اعظم ایازي آثار:  ۱-۴۴-۴

ت د ۵ونه )تت لس زره لغ۱ت الفاروق )۹ت اصول مقاله نویسي )۱ت قواعد پتتو )۴) 

 ت۰۱: ۱۹)مکاتب  ت ریاضي و جغرافیه برای صنو  ابتدایي۰پتتو ګرامر )

حبیب اهلل رفیع بیا په پتتو ېتابتود ېهې د محمهد اعظهم ایهازي درې  اثهار 

 معرفي ېړي دي 

 ههپتتو نحو، ېابل، د انیس اداره، ن ، عمومي مطبعه ۴

 ش ېال، عمومي مطبعه  ۴۹۴۱هه قواعد پتتو، ېابل، پتتوټولنه، ۱

 ت۱۵: ۱۶)مي مطبعه ش ېال، عمو ۴۹۱۶هه لس زره لغتونه، ېابل، پتتو ټولنه، ۹
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 محمدیوسا ایازي ۱-۴۱

پهه نهورو وروسهته ، له نجیب د دې ترېرې بل لیکوال محمد یوسا ایازي دی

د نوموړي په باب معلوما، نه دي راغلي، ېوم معلوما، چې ما پتتو ترېرو ېې 

یازي په هکله ترالسه ېړي، هغهه د نهوراهلل اوریها د ماسهترۍ د محمدیوسا ا

ېال ېې یې بشپړېړی او همدارنګه د مرحوم ایازي د  ۴۹۳۶تیزس څخه چې په 

 ېورنۍ څخه دي 

محمد یوسا ایازی د محمد علم خان ایازي زوی او دمحمداعظم ایازي لمسهی 

ېال د ېندهارښار په یوه درنه علمهي ېهورنۍ ېهې زیږیهدلی هه ش ۴۱۱۹په 

 دی ځینې تحصیال، یې په خپله ېورنۍ ېې بشپړ ېړي او د نورو تحصیالتو په

م د ېورنۍ یهواځینی اړه یې بشپړ معلوما، په الس ېې نشته ځکه چې د مرحو

هغه سره هم ېهوم  لهه د مړینې پر وخت د پنځو میاشتو و،د ېشری زوی چې د

معلوما، نشته،دمحمد یوسا ایازي د دندو او ېار په هکله ېوم معلوما، چهې 

ښهارپه  ېال دېنهدهارد هه ش ۴۹۶۵په الس ېې لرو هغه دادي چې مرحوم په

 ۴۱ېال د ثور پهه هه ش  ۴۹۴۳یوه ښوونځي ېې دمعلم په ټوګه دنده درلوده،په 

نیټه په ېندهارېې د طلوع افغان د ورځپاڼې د مدیر مسلل په توګه وټاېل شهو 

ېال څخه  هه ش۴۹۱۳وروسته له ېال یې دا دنده پرمخ یوړه  هه ش ۴۹۱۳او تر 

وبیا د هلمندپه والیت ېهې ا په حیث وټاېل شو د ېندهاردښاروال د مرستیال

 ههه ش ۴۹۰۱په  يداطالعاتو اوفرهنګ د رییس په ټوګه مقرر شو، اروښاد ایاز

  ېال په ېندهار ېې ومړ 

 دمحمدیوسا ایازي آثار:  ۱-۴۱-۴

ل ېال پهه ېنهدهار ېهې ۴۹۷۴ېله چې په "د اروښاد ایازي د زوی په وینا        

دهار پهه نهوي ښهارېې ه لهه اوضاع ېړېیچنه شوه نو مونږ خپل ېور چې د ېن

درې  –هرڅه نه یک پرېتود او یوازې ځانونه مو یو امن ځای تهه ورسهول، دوه 

اونۍ وروسته چې خپل ېورته راستانه شوو نو زما د پالرټول آثار چهې تقریبهاً 
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، څهه یهې  ول شوي ووڅه یې سوځ  بونه او قلمي آثار ووڅلور بکس ېتا –درې 

او یهو څهه نهوریې ههم  ووت او پاشان پراته څیرې څیرې د ېورپه انګړ ېې تی

 :مرېهت۴)"را پریتي شی یې مونږته نه وواودېارووخلکوله ځانوسره وړي 

یواځې دې ده دوه اثره چې په ېندهار ېې چاپ شوي او زما السهته راغلهي      

 معرفي ېوم:

ه دېتاب نوم:) د بیت المقهدس سهاتنهت دخهارجي منهابعو څخهه د اروښهاد ۴

 هه ش   ۴۹۱۱ېال  زي ترجمه دترجمېمحمدیوسا ایا

 ش۴۹۱۰خپرندوی: سنځرخپرندویه ټولنه /ېندهارچاپ ېال: 

 ه دېتاب نوم : د انګریزانو پنجابی جاسوس۱

 ژباړن :  اروښاد محمد یوسا ایازی

 هه ش  ۴۹۱۷چاپ ېال ،خپرندوی: سنځرخپرندویه ټولنه /ېندهار

ېهال محمدیوسها  هه ش۴۹۱۴باغوان  د رابندرناتهه ټاګور اثر دی چې په  -۹

ل ۴۹۹۰ایازي ژباړلی او په همدغه ېال په طلوع افغان ېې چاپ شوی او بیا په 

بیالبیلو ګڼو ېې د دوهم ځل لپاره په طلوع افغان ېې خپهور شهوی  ۱۵ېال په 

 ت۵: ۱)دی 
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 محمد انور ایازي ۱-۴۹

ه باب چې د سوانحو پ یو بل معاصر لیکوال دی،محمد انور ایازي د  دې ترېرې 

یې یواځې استاد نجیب معلوما، راوړي، د نوموړي په هکله په هی  بلې پتتو 

 ترېره ېې معلوما، نه دي راغلي 

 

 

 لعل محمد احمدي ۱-۴۱

د ښاغلي نجیب په ترېره ېې مو د پتتو ژبې د یادشوي لیکوال په بهاب څهه 

څهه نهه دي  بیادونې ولوستې، خو له ده وروسته د لعل محمد احمدي پهه بها

 زما له نظره تېر شوي دي  نهیکلي شوي اول
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 نظر محمد اڅک ۱-۴۵

په دې ترېره ېې د نظرمحمد اڅک د ژوند په هکله یوڅه معلوما، راغلي، لهه 

ښاغلي نجیب څخه څوېاله وروسته عبدالروو  بینوا په اوسني لیکهوال ېهې 

ار د شهاهي هه ېال د ېنده ۴۹۶۳نظرمحمد اڅک د لعل محمد زوی په  :لیکلي

 طبیلې په ېوڅه ېې زیږیدلی دی 

ښه نثر لیکونکی تېرشوی او په پتتو ژبه یې هم ژبو نوموړی د پتتو او فارسي 

 شعرونه ویلي دي 

 د نوموړي آثار په اتفاق اسالم او طلوع افغان ېې زیا، خپاره شهوي دي خهو د

 اثارو نومونه یې نه دي ذېر شوي  مستقلو

په قبایلو او مطبوعهاتو ېهې تېهره شهوې ده او پهه د ماموریت دوره یې زیاته 

 وروستیو ېې یې د داخله وزار، دقلم مخصوص مدیر هم پاتې شوی 

 د نظر محمد اڅک  د نظم نمونه: ۱-۴۵-۴

 ساقي جام راوړه بهار سو            باغ وراغ ټول الله زار سو           

 هپه نڅیدو سو غوټۍ بیا په مسکیدو سوه            بلبالن          

 آبشار بیا وهي موجونه               بوراګان ېړي اتڼونه           

 تر تاجارشمه د مسازه   هله زما د زړه همرازه                         

 وروسته یېه پیمانه ېړه  راته خالصه میخانه ېړه                       

 غماز شته نه رویبار شتهنه خو غل شته نه غدار شته         نه           

 دا خمارحال ته می ګوره        زړه بې شوره ېوچی شونډ          

 ر ښاد ېړېخاط په خپل داد مې           ېنن دی وار دی ېه څه داد ېړ          

 خمار ېه ېره مله سرو   نورییل نه ښایې تلوار ېه

 ترتا وګرځم نثار شم  ستاتر سرو سترګو درجار شم

 له غمه دیچاوو زړه مې   اې زما د زړه همدمه و
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 ترتا وګرځم نثار شم  خوش مشربه خریدار یم

 نن له موږه یارانې ېړه   یېی یېی پیمانې ېړه

 واری شم ېستا ېرم ته د  ستا تر یک جام سپیلنی شم

 دوا شه يزړګ د زځمي    ترتا وګرځمه راشه

 ینهوپرې  چه مې یخه شي   ما ته راېه د تاک وینه

 افسانه شم  یوه نوې   له عالمه بیګانه شم

 ځانته نوی جهان ساز ېړم   له زاړه فکره پرواز ېړم

 په شرابو ېتی مستی وي  یو جنون اویو هستي وي

 تشه ږدم یېه را اخلم  دسرونا بو پیا له اخلم 

 زه به ېتینم ته به پاڅې  زه به خاندم ته به ناڅې

 زرغون واړه الله زار دی  ژرېوه بهار دی ساقي

 ت۴۹۶۴: ۷)په دې جهان شه يجنت  شهجام اوچت ېه مسلمان 
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 سید حسن اتم ۱-۴۰

شمیره لیکوال دی د ده د سوانحو او فرهنګي  ۴۰سید حسن اتم د دې ترېرې 

 فعالیتونو په باب هم په نورو ترېرو ېې معلوما، نه دي راغلي یهوازې ښهاغلي

 د ده سوانح راوړي دي  عبدالقدوس نجیب

 

 منشي احمد جان ۱-۴۷

لیکوال منشي احمدجان دی،د ده په باب هم پهه دې تهرېره د دې ترېرې بل 

ېې معلوما، راغلي خو بشپړ نه دي له نجیب وروسته د پتهتنو لیکوالهو پهه 

 بیالبیلو ترېرو ېې د منشي احمد جان په باب ییر معلوما، راغلي دي 

ع ېال په ییسمبر  ۴۱۱۱مشني احمد جان د قاضي عبدالرحمان په ېور ېې په 

 ېې زیږیدلی دی « فاطمه خیل»نو په مشهور ېليمیاشت ېې د ب

نوموړی د پتتو هنري نثر له موسسینو څخه دی منشي احمد جان په پیتهور 

ېې ژوند ېاوه، او انګریزانو ته یې پتتو ژبه ور زدېوله،چې د خان بهادري لقب 

 یې هم ورېړی و 

ار له دې سربیره یې د پیتور په یوې محکمه ېې د یوه افسر په توګهه ههم ېه

ېړی او په همدې وخت ېې یې په پتهتو ژبهه قیصهۍ، حکایها،، او مختلفهو 

 موضوعاتو مضامین لیکلي دي 

د منشي احمدجان ، د لیکلو طرز ساده، عهام فههم او روان دی  خهان بههادر 

هه ش ېال له نړۍ سترګې پټهې ېهړې، د ده آثهار  ۴۹۹۶منشي احمد جان په 

اړلی دیت، هغهه دغهه، او د قصهه تاریخ افغانستان، چې له )انګریزي څخه ژبه

 خوانی ګپ ښودل شوي 

 منشي احمد جان د اوو او الدونو، چې پنځه یې زامن او دوه لوڼې وې پالر وو 

نیټهه  ۴۳ع ېهال د اېتهوبر پهه  ۴۳۵۴او په پای ېې د ستوني سرطان له امله په 

 ت۴۱: ۱۹)وفا، شو او د پیتور صدر په هدیره ېې خاوروته وسپارل شو 
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 د منشي احمدجان آثار:  ۱-۴۷-۴

 ع، ن ۴۳۹۶هه تاریخ افغانستان،پیتور،ن،  ۴

 ع ، ېانپور ارټ  ۴۳۹۶هه د قصه خوانۍ ګپ، پېتور،بهاري الل، ۱

 ت۱۵: ۱۶)ع ، ن   ۴۳۱۳هه هغه دغه، پېتور، بهاري الل، ۹

همیش  خلیل هم د پتتانه لیکوال په لومړي ټوک ېې د منشهي احمهد جهان 

د ده د اووه آثارو نومونه یاد ېړي چې د بشپړ سوانح  بشپړ سوانح او همدارنګه

 او آثارو ذېر یې دلته راوړم 

د منشي احمدجان پالر قاضي عبدالرحمان په اصل ېې د غزنهي اوسهیدونکی 

وه، د قاضي عبدالرحمان د پالر نوم غالم قادر  خان و، د غالم قهادر خهان پهه 

 څلورو زامنوېې قاضي عبدالرحمان د ټولونه مشر و 

قاضي عبدالرحمان د خپل ېشر و رور خدای نظر سره د تعلیم  حاصهلولو پهه 

خاطر هندوستان ته والړ، د عربي او فارسي د علومو له حاصلولووروسته بنو ته 

راغلل، دغه وخت قاضي عبدالرحمان د بنو په یوه ښهوونځي ېهې د عربهۍ او 

مګهر قاضهي ښوونکی مقرر شو، خدای نظر بیرته غزنهي تهه والړ، ژبو فارسي 

 عبدالرحمان په بنوېې پاتې شو 

 همیش خلیل د منشي احمد جان الندې آثار معرفي ېړي دي:

 هه د قصه خوانۍ ګپ ۴

 هه هغه دغه ۱

 ت۱۱: ۴۰)هه د افغانستان تاریخ ) پتتو ژباړه ت ۹

 :نمونه د منشي احمد احمد جان د نثر ۱-۴۷-۱

 قیصې او ټقالې

دواړه پالر او زوی ښکارته وتهي وو، چهې  یو باد شاه او شهزاده :لومړی حکایت

ګرمې یې وشوه، نو خپلې چوغې یې د یو ټوقي په اوږه واچولې، بادشهاه ورتهه 
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مسکی شوه او ویې ویل چې ای ټوقماره و په تاخو د یوه خره بار جوړ شه، هغهه 

 ورته وویل چې نه قربان دې شم د دوو 

په مخ به یې څادراچاوه یو طبیب چې به چیرې هدیرې ته ته نو  دویم حکایت:

خلکو ترینه تپوس وېړ چې دا ولې ؟ هغه ورته وویل چې د دې قبرونو د مړونه 

 زه ییر شرمیږم ځکه چې دوی زما په دارو مړه شوي دي 

یوغریب شاعر یو دولتمند ته مالقا، د پاره الړ او هغه سره  څوارلسم حکایت :

لوېشت فهرق وو، دولهت داسې نږدې ېیناست چې د هغه او د ده مینځ ېې یو 

مند په دې خبره خفه شو، ویې ویل چې یار تاېې او خره ېې څومره فرق دی؟ 

هغه وویل چې یو لویشت، دولت مند په دې خبره خفه شه او معافي یهې تهرې 

 وغوښتله 
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 بابا رحمت اهلل ۱-۴۱

د رحمت اهلل بابا د ژوند  په باب هم په دې ترېره ېې عمومي معلوما، راغلهي 

خو په دې ترېره ېې د رحمت اهلل د زوېهړې، وفها، او همدارنګهه د ده د  دي 

په پتتانه شهعر  دریهم آثارو په باب څه نه دي راغلي، له نجیب څخه وروسته 

سرمحقق زلمي هیواد همدارنګه ټوک چې د پتتو ټولنې له خوا چاپ شوی او 

معلومها، ب مل په فرهنګ زبان و ادبیا، پشتو ېې د مالرحمت اهلل بابا په بها

 :راوړي دي

 ۴۱۵۹د عطا محمد لمسی په خټه پوپلزی مالرحمت اهلل د عبداهلل پوپلزي زوی

ېې زیږیهدلی دی  دی د پتهتو ژبهې د معاصهرې « بلده»د ېندهار په ش ېال 

دورې یو تکړه شاعر تیر شوی، رحمهت اهلل بابها مهروج علهوم، لکهه تصهو ، 

ر او د سیمې لهه نهورو علمهاوو فقه،منطق او د ادب او بالغت فنون له خپل پال

څخه زده ېړي  نوموړی د ېندهار د بزم او ادب پهه حلقهو ېهې اوس ههم پهه 

مالرحمت اهلل بابا مشهور دی  د ده د اشعارو دیوان هم راټهول شهوی او چهاپ 

 شوی دی  

د ده اشعار ییر ساده او نازک دي، د نازک خیالی په لحاظ، یو مخصوص سهبک 

 تمثیالتو او مناسبو تشبیهاتو خپل شعر خوندور ېړی په ییرو لطیفو  هلري، د

د نوموړی ییری اشعار په طلوع افغان اخبار ېهې خپهاره شهوي دي او د دغهه 

 اخبار مدیر هم پاتې شوی دی 

هه ش ېال د حج د فریضې د ادا ېولو د پاره حجاز تهه والړ  ۴۹۹۶په رحمت هلل 

نکې وفها، شهو او هلتهه او له حج نه د راستنیدو په الر د ېویټ پهه ریګسهتا

 ت۴۱۳: ۱۹)خاورته وسپارل شو 
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 نواېعبدالره  ب ۱-۴۳

 لیکوال د پتتو ژبې د معاصرې دورې لیکوال عبدالره  بینوا د دې ترېرې بل

دی چې ښاغلي نجیب یې په باب معلوما، راوړي دي، د دې ترېرې له لیکلهو 

د خپله عبهدالره  ورا زیا، ېتابونه لیکلي چې زه وروسته ، عبدالره  بینوا خ

بینوا له خولې اوهمدارنګه د ځینو نورو پتتنو لیکوالو له آثارو چې د نوموړي د 

 معلوما، راوړي دلته راوړم:یې ژوند او اثارو په باب 

عبدالرو  بېنوا د مفتي عبداهلل، زوي او د مولوي عبدالحق اخنهدزاده، لمسهی 

 یلهو یي، چې بیها د دود ېندهار د معرو  له علیزو څخه د اصلهله  ی  دوید

او هلتهه د  یېال ولسوالۍ تهه تلله یخند د هلمند والیت موسآنیکه مال ګالب 

ېال په سربینه ېې، چې اوس یېر خلک ورته په اصطالحي یول سربېته  یموس

خنهدزاده آالحق دمولوي عبه یخند لمسآ  خو د مال ګالب یوایي، مړ او ښخ د

او د ېندهار ښار لهه  یدهار ته راغېال څخه بېرته ېن یچې له موس، شل ېلن و

واړول، هماغه  یې سره نږدې یې د سید حسن خان په ېوڅه ېې ېشریف ېخرق

او ه ېې د وږي پر لومړۍ نېټه وزېږېدېال لمریز  ۴۱۳۱و، چې استاد بېنوا هم په 

 .شو یهمدلته لو

خپل ورور مولوي عبهدالکریم  دوروسته  ېېړه ن ېریم تر زدآاستاد بېنوا د قر

ېړو ته دوام ورېړ او عربي صر  او نحو یهې ه ني تر استادۍ الندې خپلو زدحقا

چې مولوي ترې جوړ شو، تهر دغهو زدېهړو  هزده ېړل، بیا یې فقه ولوستل ېتر

لهومړني  چهېاو په شعر لیکلو یې پیل وېړ، مخه ېړه وروسته یې ادبي یګر ته 

او  تللی ېابل ته بیا   ،اره شوي ديشعرونه یې د ېندهار په طلوع افغان ېې خپ

ه زد و، په همدغه وخت ېې یې خپلو نورهد خپل ورور مولوي حقاني ېره اوسېد

ېړو ته دوام ورېړ او عربي ادبیا، یې په شخصي توګه زده ېړل، بدیع، بیهان او 

زده ېړل، چې بیا یې څو ېاله وروسته د ېابل پوهنتهون د ژبهو او هم ګرامر یې 

استاد بینوا   ېې وظیفه واخیستلهڅانګه په  ادبیاتو په پوهنځي ېې د ژبپوهنې

WWW.AEL.AF



114 

او په هغو ېې د پوره مطالعې څتتن  زده وېعربي، اردو ، دري او انګرېزي ژبې 

 .و

 :داستاد بینوا رسمي دندې ۱-۴۳-۴

یېهرې   په دولتي ارګانونو ېهې ههم  فعالیتونو سربیرهد ادبي   بېنوا عبدالره 

 واښاد په خپل قلم داسې بیانار خپله اجرا ېړې دي، چې وظیفېمهمې رسمي 

 :ېړي

 ېال لمریز ۴۹۴٨    ید ېابل د ادبي انجمن غړ  ه۴ 

 ېاللمریز  ۴۹۴۳     ه د ېابل د ادبي انجمن د نشراتو مرستیال۱

 ېاللمریز  ۴۹۴۳    مدیر  ه د پتتو ټولنې د صحافت۹

 ېاللمریز  ۴۹۱۶   ه دېابل مجلې مدیر۱

 ېاللمریز ۴۹۱۶ستیال د مطبوعاتو د ریاست د نشراتو مر  ه۵

 ېال لمریز ۴۹۱۹      ه د پتتو ټولنې مرستیال۰

 ېال لمریز ۴۹۱۵   ه د پتتو ټولنې عمومي مدیر۷

 ېاللمریز ۴۹۹۶   غړي انجمن د تاریخ د ه٨

 ېال لمریز ۴۹۹۴  ه د مطبوعاتو ریاست د داخلي نشراتو عمومي مدیر۳

 ېاللمریز  ۴۹۹۴   تشارپه ییلي ېې د افغانستان د سفار، مطبوعاتي مس  ه۴۶

 ېاللمریز  ۴۹۹۵       ه دېابل راییو رئیس۴۴

 ېاللمریز  ۴۹۹۰      یه د افغانستان او هند د دوستۍ د انجمن غړ۴۱  

 ېاللمریز  ۴۹۹۳     یه د افغانستان او شوروي د دوستۍ د انجمن غړ۴۹

لمریهز  ۴۹۱۱        ه په قاهره ېې د افغانستان د سفار، مطبوعاتي مستشار۴۱

 ېال

 ېاللمریز  ۴۹۱۱     ه د افغانستان راییو رئیس۴۵

 ېاللمریز  ۴۹۱۵   ه د قبایلو د مستقل ریاست مرستیال۴۰

 ېاللمریز  ۴۹۱۰    ه د اطالعاتو او ېلتور وزیر۴۷ 
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 ېال لمریز ۴۹۱٨    وېیل جرګې ولسي د ه۴٨

 ېال لمریز ۴۹۷۵  یه د پتتو د بین المللي تحقیقاتو د مرېز اجیر غړ۴۳

 ېاللمریز  ۴۹۵۷        یه د افغانستان اېایمۍ اجیر غړ۱۶

 ېال لمریز ۴۹۵٨            مشاور د فوق رتبه په حیث  ه د صدار،۱۴

 ېال لمریز ۴۹۵٨    ېې د افغانستان سفیر  ه په لیبیا۱۱

ېې د امریکا په متحده ایاالتو ېې سیاسهي  ېاللمریز ۴۹۰۱بېنوا په  عبدالره 

مهه  ۱۴د جدې پر   لمریز ېال ۴۹۰۹، او یو ېال وروسته یعني په پناه واخیسته

 وفا، شو  نېټه، د هغې ناروغۍ له امله چې ورپېته وه،

 د بینوا آثار:  ۱-۴۳-۱

 ش ، دېابل عمومي مطبعه  ۴۹۱۰هه ادبي فنون، ېابل، پتتو ټولنه،  ۴

 د هه اوسنی لیکوال)لومړۍ ټهوکت، ېابهل د مطبوعهاتو، مسهتقل ریاسهت، ۱

ش،  ۴۹۱۶لوی مدیریت، دجهوایزو او د ېتهاب چهاپولو څانګهه، نووخپر یوېورن

 دولتي مطبعه 

 ېورنیو د هه اوسنی لیکوال)دوهم ټوکت،ېابل د مطبوعاتو، مستقل ریاست، ۹

ش، دولتهي  ۴۹۱۴لوی مدیریت، دجوایزو او د ېتهاب چهاپولو څانګهه، نووخپر

 مطبعه 

 ېورنیو د ریاست، هه اوسنی لیکوال) دریم ټوک ت،ېابل د مطبوعاتو، مستقل ۱

ش، دولتهي  ۴۹۱۰لوی مدیریت، دجوایزو او د ېتهاب چهاپولو څانګهه،و خپرنو

 مطبعه 

 ش ، د ېابل مطبعه ۴۹۱۹،ېابل، پتتو ټولنه، «پتتنې میرمنې»هه  ۵

،ېابل، د مطبوعاتو، مسهتقل ریاسهت، د داخلهي نشهراتو «پتتونستان»هه  1

  ش، دېابل عمومي مطبعه ۴۹۹۶عمومي مدیریت دوهمه څانګه 

 ،ېابل، راییو افغانستان،ن، د ېابل عمومي مطبعه «چند آهنګ پتتو»هه  1
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هه خوشحال او پسرلی، ېابل ، د راییو افغانستان د پتهتون غهږ مهدیریت،  ۱

 ش، دولتي مطبعه  ۴۹۹۷

ش ، مطبعهه  ۴۹۱۷هه خوشحال خټک څه وایي؟، د بلخ د اتحاد یې شرېت،  ۳

 محمدي بمبیی 

 ش، عمومي مطبعه  ۴۹۱۳ بل چاپ :ېابل،پتتو ټولنه،

هه د افغانستان نومیالي)لومړی ټوکت، ېابل، د اطالعاتو او ېلتور وزار، هه   75

 ش، دولتي مطبعه  ۴۹۵۹د پتتو د انکشا  او تقویې آمریت، 

هد افغانستان نومیالي)دوهم ټوکت، ېابل، د اطالعاتو او ېلتور وزار، ههه د ۴۴

 ، دولتي مطبعه ش ۴۹۵۹پتتو د انکشا  او تقویې آمریت، 

هه د افغانسهتان نومیهالي)دریم ټوکت،ېابهل،د اطالعهاتو او ېلتهور وزار،  ۴۱

 ش، دولتي مطبعه  ۴۹۰۶دنشراتو ریاست،

 ش، دولتي مطبعه ۴۹۹۵ههد پیر محمد ېاېړ دیوان،ېابل، پتتو ټولنه،  ۴۹

 ش، عمومي مطبعه ۴۹۱۱هه د رحمان بابا دیوان، ېابل، پتتو ټولنه،  ۴۱

 ش ، دولتي مطبعه ۴۹۱۵ه خواله، ېابل، د ېتاب چاپولو ملسسه، هه د زړ ۴۵

 ش ، عمومي مطبعه  ۴۹۱۵هه د غنمو و ږی،ېابل، پتتو ټولنه،  ۴۰

ش ، د ېابل عمهومي  ۴۹۹۶هه د ېاظم خان شیدا دیوان، ېابل پتتو ټولنه،  ۴۷

 مطبعه 

 ش، دولتهي ۴۹۹۰هه ګیتاانجلي)رابندر اناتهه ټهاګورت، ېابهل، پتهتو ږغ،  ۴۱

 مطبعه 

هه ګیتا آنجلي) رابندر راناتهه ټاګور ت، سریزه د پوهاند  عبدالشکور رشهاد،  ۴۳

 ش ، دولتي مطبعه  ۴۹۵۱ېابل، پوهنتون د ادبیاتو پوهنځی،

 ش، عسکري مطبعه  ۴۹۹۷هه لنډۍ،ېابل،راییو افغانستان، ۱۶

 ش، عمومي مطبعه  ۴۹۱۵هه میرویس نیکه، ېابل، پتتو ټولنه،  3۴
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لیک یادښتونه یا د افغانستان تاریخي پېتهې ) لهومړی ټهوک ت ،  هه نیټه 3۱

 ش، دولتي مطبعه  ۴۹۵۱ېابل، د ادبیاتو پوهنځی، 

 ش، عمومي مطبعه  ۴۹۱۰هه وی  زلمیان، ېابل، پتتو ټولنه،  ۱۹

هه هوتکیان، پتتوېوونکی محمد یونس مراد، ېابل، د تاریخ او ادب ټولنه،  ۱۱

 ش ، دولتي مطبعه  ۴۹۱۵

 ۴۹۵۱د ښځې حقوق او مقام، ېا بل، د بیهقي ېتاب چهاپولو ملسسهه،  هه ۱۵

 ش، دولتي مطبعه 

 ۴۹۹۵هه د بینوا هه پریشانه افکار،ېابل، د پتتو ټولنې د ادبیهاتو څانګهه،  ۱۰

 ش، دولتي مطبعه 

ش، دولتهي  ۴۹۵۷هه پتتو روزنه،ېابل،د پتتو څیړنو بین المللهي مرېهز، ۱۷

 مطبعه 

ههه  ۴۹۵۱یالي،څلورم ټوک،د اطالعاتو او ېلتور وزار،،ه د افغانستان نوم ۱۱

 ش  

ه نیټه لیک یادښتونه یا د افغانسهتان تهاریخي پیتهې،دویم ټوک،ېابهل  ۱۳

 ت۵۰: ۱۶)هه ش   ۴۹۵۷پوهنتون 

د بینوا صاحب پورته یاد شوي او یو شمیرنور اثار هم  د اوسني لیکوال د دریم 

و اثارو یادونه ېوم چې ښهاغلې جلد په پای ېې معرفي شوي چې زه دلته د هغ

 رفیع په پتتو ېتابتود ېې نه دي راوړي:

ش ېال د پتهتو ټهولنې لخهوا د  ۴۹۱۶هه پتتو ېلي: هه څلورم جلد چې په  ۴

 درسي او تعلیمي ېتاب په حیث چاپ شوی دی 

نومي منظوم ېتاب په پتتو نظم « مسافر»هه پردیس : هه دا د عالمه اقبال د  ۱

 ش ېال د انیس په ورځپاڼه ېې نشر شوې ده  ۴۹۱۴ترجمه ده چې د 
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ېې د شاهانو له چې په  ده، هه پتتو د شاهانو په در بار ېې:هه دا یوه رساله ۹

ېې « ېابل ېالنۍ»ش ېال ېې په  ۴۹۱۱خوا پتتو پالنه یاده شویده، دا رساله د 

 نشرشوې ده 

هوتکهو  هه د هوتکو په دوره ېې پتتو :هه داهم یوه وړه رسهاله ده چهې د ۱

 مشرانو او شاعرانو توجه پکې ستایلې او څیړلې شوې ده 

ش  ۴۹۱۵ههه  ۱۰رنې :هه دا رسهاله د آریایي، پارسي، پتتو مرثیې او وی هه ۵

 ېې  نشر شوې ده « ېابل ېالنۍ»ېلو په 

 ههه د دار مستتر پتتو څیړنې :هه دا ېتاب فرانسهوي مشههور مستشهرق ۰

چې ښهاغلي سیدقاسهم رښهتیا پهه  )جیمس دار مستترت په فرانسوي لیکلي

ش ېهال  ۴۹۱۰پارسي ترجمه ېړی او ښاغلي حبیبي او بینوا پتتو اړولی او په 

 پتتو ټولنې چاپ ېړی دی 

 ۴۹۱۳ههنظرې به پتتونستان :هه دا په فارسي ژبه یوه رساله ده ،چهې پهه  ۷

 ش ېال په ېابل ېالنۍ ېې هم او ځانته  په مستقل شکل هم چاپ شوې ده 

ډران امروزي پتتونستان :هه دا د پتتونستان د اوسنیو ځینو مشرانو هه لی ۱

ش ېال په ېابل ېالنۍ ېې او ځانته  ۴۹۹۴او لیډرانو لنډه پیژند ګلوي ده، چې د 

 د رسالې په شکل چاپ شوېده 

ش ېا  ۴۹۹۱هه پاچا خان :هه دا ېتاب له اردو څخه په فارسي ژباړل شوی او  ۳

 له پسې چاپ شوې ده ل د انیس په ورځپاڼه ېې پر

هه پتتو قرائت :هه د پوهنې د وزار، په غوښتنه د ښوونځیو د لسم ټولګي  ۴۶

 ش ېال لیکل شوی  ۴۹۹۳د پاره په 

هه زوړ ګنهګار :هه دا یوه پتتو یرامه ده چې د قندهار په پوهنهه ننهدارې  ۴۴

 ېې خپره شوېده « پتتون ږغ » ېې  تمثیل شوې او هم د ېابل راییو په

ه ېابر اصل :هه دا یوه تنقیدي یرامه چې په فارسي لیکل شوې او د ېابهل ه ۴۱

 تمثیل شوې ده ېې په پوهنې نندارې 
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هه اشتباه :هه دا هم یوه اجتماعي یارمه ده چې د ېابل د جشن په  صهحنه  ۴۹

 ېې تمثیل شوې ده 

هه آشیانه عقاب :هه یوه تاریخي او حماسي یرامه ده چې په فارسي لیکهل  ۴۱

 او د ېابل په پوهنې ننداره ېې تمثیل شوې ده  شوې

هه زرنګ:هه یوه راییویي یرامه په پاړسي لیکل شوې او هماغه وخهت پهه  ۴۵

 ېابل راییوېې تمثیل شوې ده 

هه حکومت بیدار است :هه دا هم یوه راییهویي یرامهه ده چهې پهه ېابهل  ۴۰

 ت۴۵۴۶: ۷)په مجله ېې چاپ شوېده « پتتون ږغ»راییوېې تمثیل او 

 :د عبدالره  بینوا د نثر نمونه ۱-۴۳-۹

 ګرانه ملګریه:

و خت ېهې دي ، مګهر  ۍزه چې تاته څه لیکم داله بېکاریه نه دي ، خو د بېکار

ېږم چې ستا د ېار سره دومهره هپو زه بیکاره  ورته ویل به لږ ظلم غوندې وي 

پخپله به  ړې  د ېار وخت دې  په بېکاره خبرو تېرسي ، خو مینه ده، چې نه غوا

ېهار د ژونهد نتهه ده او د  د ېار په باب ېې د زړه خوالهه  ېهول ېهار نهه وي

یېر   پرېار والړ دی ، لیکن څنګه ېار ؟ او څنګه باید شروع سي ؟ دا تټ ژوندون

ېار تر شروع د مخهه  دېهار امکانها، سهنجول ، د    ددقت او سنجش غواړي 

او مشکال، په نظر ېې نیهول او  ېارپه سرېې د ېار پای  ته ېیدل ، د ېار موانع

د ېار خاوند د هوس او تظاهر له  چېخپل توان لیدل  هغه ضروري خبرې دي، 

الرې را ګرځوي، ېوم ېار چې د هوس او تظاهر له مخي شروع ېېږي ، هغه بهه 

ضرور نیمګړی پاته وي او هغه ېار چې نیمګړی پاته  او سرته نه رسهېږي ښهه 

ه و ینا : ترنیمګړې مستۍ به هوښیاري ده پهه شروع سي اود شاعر پ چېداده 

یبره چې له ځایه پورته ېوالی  نه سې له ځایه یې   پتتو ېي یو متل دی ، وایي:

هوس لهه الرې پهه ېهار الس  یېر ېسان سته چې تش د تظاهر  او مه خو ځوه

سنجش ور سره نه وي نو په نیمه الره ېې پهاتېږي ،  چېې ېوي، خوڅنګه پور
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 د ېهار بهل توان یې صر  سي خو بېځایه بې نتیجې او بې ګټي مالي او جسمي

هر چاته ېار سپارل د ېار اهلیت  چېدي ، ځکه  ارلپشرط  ېارد  ېار اهل ته س

ته اهمیت نه ور ېول دي  او چی دې  اهمیت ته په سپکه سترګه وېتل سي نهو 

،بلکی ګواېې له بیزو څخه د نجارۍ ېارغو ښتل دي او دا خو ېار پرمخ نه بیایي

یوه سړي  ته چې نه دیوه ېهار  چېېار شنډوي، البته دا خبره دا معنی نه لري 

نه خو باید ههر چاتهه  چېاهلیت لري ټول ېارونه و سپارل سي، نتیجه دا سوه 

هر ېار و سپارل سي او نه هم باید ټول ېارونه  یوه  سړي  ته پرېتهودل سهي، 

دا ېړه سهي ، نهه د بهې اهلیتهه  یاپه بل عبار، د ېار له پاره باید اهل سړی پی

نه ځي نو علت او سبب یې باید د ېار په رمخ پ او ېه بیاهم ېارسړي له پاره ېار

ښتیا هم د ېار انتظام  او حرېت د یوه ماشین د پهرزو   رماشین ېي ولټول سي

سره زیا، شباهت لري، په ماشین ېې  ېه ټولي پرزي روغې وي او ېار و ېهړي 

ه یې له ېاره  و لو ېږي ماشین سم  ېارنهه ېهوي د دې یوه حساسه پرز چېخو 

چاره د هغي بېکارې پرزې سمول یا الیشول دي، مګر ېه د ماشین زیاتي پرزې  

وراني وي او یوې یا څو پرزو ېار ېاوه، داېار بې له دې چی دا بېکاره پرزې هغه 

نې جه ورځیېار ګرې پرزې هم له ېاره وا چوي اویایې ېار ورسست ېړي بله نت

همد اشان اجتماعي او ادارې چارې په خپل منځ ېې   اخیستل مشکل ښکاري

سره ټینک ارتباط لري ځینې وختونه دا ارتباط څرګند او مسهتقیم وي اوېلهه 

په یوه اداره ېې پهه یېهرې  ییرې ادارې وي چې  مثال هم پټ او غیر مستقیم 

دارو پهه تېزۍ سره روانې وي خو څنګه چهې د دې چهارو پرمختهګ د نهورو ا

فعالیت هم اړه لري نو ېه هغه ادارې پخپل فعالیت ېهې  جهدي  وي د لهومړۍ 

نهو  دادارې ېامیابي  حتمي  ده او ېه هغه ادارو پخپلو چارو ېي فعالیت نه درلو

جه نه ورېوي دا چې پهه ځینهو یادارې جدیت او فعالیت هم مطلوبه نت مړۍدلو

د هغو ځهایو د اداري سیسهتم ځایو ېي فعالیت ولې لږېري ، د دې علت اېثره 

وراني  وي او یا د ېار ېوونکو عدم دلچسپي ، دعدم دلچسپۍ ، علت خو یها نها 
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علت یهې د  ضعیت پرېشاني ، چېپوهي او ناالیقي یا د ېارېوونکو د اقتصادي و

له دې  یترمنځ عدم مساوا، د  ېار غیر عادالنه شرایط ، او د ېار او دېار د اجر

ونکي  او ېارفرما ترمنځ پهه عادالنهه صهور، د روابطهو تېرسو دېار ېو چېنه 

تنظیم ، د ېار فرما دلچسپي ، د ېار فرما له خوا د ېار ېوونکو تشویق ، تقهدیر 

اوترغیب هم د ېار په پرمختګ ېي ښه اغېزه لري نو ګرانه ملګریهه   ېهه زه او 

 ته غواړو چې ېارونه مو پرمخ والړ سي نوباید دا ذېرسوي نکها، پهه نظرېهي

د ېار سر او پای ، خپل توان او اهلیت مو وسهنجاوه نهو  ېامیهابي  ېونیسواوچ

موحتمي ده ،ېه دانه وي تش د ېارپه فکر بېکاره ېتېناستل او بېکاره ورځهې 

  شپي تیرول نه ستا له پاره ګټه لري اونه د ملګري له پاره

 ت۴۵: ۱) زې ویلو ته ضرور، نه لري بلکي ېول هم غواړياوس دنیا یوا 

 

 عبدالشکور رشاد ۱-۱۶

رشاد د ښاغلي نجیب د ترېرې بل پتتون لیکهوال دی  د ده پهه عبدالشکور 

باب هم لکه د نورو په څیرمعلوما، راغلي دي البته د نورو په پرتلهه د ده پهه 

هکله یوڅه زیا، ویل شوي خو بیاهم د ده د ژوند، آثارو او د وفا، نیټهې پهه 

لیکوالو د ځینو نورو ترېرو په اساس یې  باب معلوما، نشته چې دا دې د پتتو

دلته راوړم: عبدالشکور رشهاد د عبهدالغفور خهان زوی، دحهاجي محمهد زه 

ایازخان لمسی په خټه بابړ د پتتو ژبې پوخ لیکوال او شاعر تیر شوی دی پهه 

هه ېال ېا ېې د قندهار ښار د بابړو د ېوڅې په یوه بډایهه ېهورنۍ ېهې  ۴۹۶۶

هه ېال ېې له ابتدایي ښوونځي څخه فارغ شوی نورې  ۴۹۴۱زېږیدلی دی او په 

 زدېړې یې په خصوصي توګه ېړي دي 

د پتتوژبې په ادب ېې ژورې ېتنې او عالمانه څیړنې ېهړي دي  رشاد ښاغلي 

ده د پتتو او پتتنو د تاریخ په روڼولو ېې ییهر زیهار ایسهتلی دی، برسهیره 

په اخبارو او ادبي مجلهو ېهې پرییرو مضامینو چې په دې الره ېې یې د هیواد 
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لیکلي دي ځینې ګټور تدریسي، ادبي او تاریخي مستقل آثار یهې پهه پتهتو 

تخلیا او یا ترجمه ېړي دي، چې دا ټول د ده د علمي څیړنې ذوق په تېره بیا د 

 پتتوژبې د ادب او پتتو د تاریخ سره د ده مینه ثابتوي  

ېې د پتتو ژبې سوچه او لرغوني ېه څه هم ده زیار ایستلی چې په نثر او نظم 

لغتونه او اصطالحا، راوړي چې له دې امله ېله ېله په خپله ههم مجبهوریږي 

چې د داسې لغاتو او اصطالحاتو شرح د خپلو لیکنو په پای )فهټ نهوټت ېهې 

ولیکي خو بیا یې هم له اشعارو د یو اغیز ناک پټ درد پته او څهرک لګهي پهه 

 ت۱۵۱: ۵)را، پکتې زیا، لیده شي تیره بیا د انساني مینې تخثی

د پتتو معاصرو لیکوالو په ترېرو ېې د ده د وفا، نیټې په باب څه نه دي ویل 

شوي خو د وفا، نیټه او همدارنګه د ده د آثارو پهه بهاب معلومها، مهې د ده 

 دمشر زوی یاېټر طارق رشاد له یوې مقالې څخه را اخیستي: 

 د نېټهه، یوولسهمه پهر میاشهتي د دۍلېن د ېال ل ۴۹٨۹عبدالشکور رشاد د 

د زړه د ناروغۍ له  ېېچهارشنبې په ورځ د ېابل په څلورسوه بستریز روغتون 

 .امله په حق ورسېد

ارواښاد استاد په پاړسي، عربي، اردو، هندي، روسي او انګریزي ژبو پوهېده او 

ربېره س ژبېمورنۍ  خپلېاو جاپاني ژبو څخه یې هم استفاده ېوله   پر  ېېله تر

هم ښه عروضي شاعري ېوله ، خو ده خپهل ټهول  ېېیې په پاړسي او اردو ژبو 

تېر ېړی دی ، علمي ، ادبي او  ېېژوند د پتتو ادب د پرمختگ او ودي په الره 

تاریخي اثار یې لیکلي ، د نړیوالو ادبیاتو ژباړي یې ېړي او زیا، شهعرونه یهې 

آثار له سلګونو مقالو سره چهاپ ت ۱۳زموږ شعري نړۍ ته یالۍ ېړي دي   د ده )

 : ږيېېپه الندي ترتیب سره ذېر  چېشوي دي او یو شمیر نور ناچاپه دې 
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 :چاپي آثارد عبدالشکور رشاد  ۱-۱۶-۴

 ېال م ۴۳۷٨د  چېملحد شاهي یا ېمونیست شاهي، شعري ټولګه ده   7

 غندنهه ېړنو د حکومت د وخت د پورې ېال م ۴۳۳۱ تر څخه ېودتا د

 .ده شوې کېپ

م  ۴۳۳۰م ېال څخهه تهر ۴۳۳۱د  چېتنظیم شاهي ، شعري ټولګه ده   3

 .شوی دی کېد هغه وخت د حاالتو ذېر پ پورېېال 

د طالبهانو لهه حکومهت څخهه  چهېطالب شاهي ، شعري ټولګه ده،   2

 .وروسته چاپ شوې ده

 . چاپ ېال م ۴۳۵٨، د ېېمخونو  ۱۱۶لودي پتتانه په   4

 . م ېال چاپ ۴۳۰۶یهلي د پتتنو په وخت ېې، سریزه، د   0

 . م ېال چاپ ۴۳۰۴د لیو تولستوی درې نکلونه، )پتتو ژباړهت د   1

 . م ېال چاپ ۴۳۰۴د یولسم ټولګي پتتوقرائت ، د   1

 . م ېال چاپ ۴۳۷۱د امیر خسرو دهلوي هندي شاعري، د   1

 . م ېال چاپ ۴۳۷۱مخونوېې، د  ۴۱۱د خیرالبیان لغتونه، سریزه، په   1

 . م ېال چاپ ۴۳۷۱مقالې، د درې  ېېد خیرالبیان په سریزه   75

 . م ېال چاپ ۴۳۷۱د دولت لواڼي د دېوان سریزه ، د   77

 . م ېال چاپ ۴۳۷۱د واصل روښاني دېوان، سریزه او سمون، د   73

م ېهال  ۴۳۷۵پتتو ېلمې، د  ېېد پاڼي ڼي، ارزښت ادهیای او په هغه   72

 . چاپ

 ۴۶۱ګیتا آنجلي )د رابندراناټ ټاګور اثرت د پتتو ژباړي سهریزه، پهه   74

 . م ېال چاپ ۴۳۷۵، د  ېېمخونو 

م ېهال  ۴۳۷۵تاج )د رابندراناټ ټاګور اثرت د پتتو ژباړې سهریزه، د   70

 . چاپ

 . م ېال چاپ ۴۳۷۷د ګولډن شتا، د فرهنګ سریزه، د   71
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 . م ېال چاپ ۴۳۷۷مخونو ېې، د  ۴۳۱د ګلشن روه سریزه په   71

 . چاپ م ېال ۴۳۷۷د احمدشاه بابا د پتتو اشعارو شرح او سریزه، د   71

 . چاپ ېال م ۴۳۷٨د احمدشاه بابا د دېوان غورچاڼ، د   71

 . چاپ ېال م ۴۳٨۶بدیع درسي ېتاب ، د دارالمعلمین له پاره، د   35

 . د ابن سینا مخارج الحرو  پتتو ژباړه  37

 . چاپ ېال م ۴۳٨۶مخونو ېې، د  ۷۱د پتتو تجویدونو تاریخچه په   33

 ېهال م ۴۳٨۶،، د د پتتو اسماء الحسنی سریزه، لغتنامهه او تعلیقها  32

 . چاپ

 . چاپ ېال م ۴۳٨۴دڅمکنو میا عمر، د   34

 ېهال م ۴۳٨۱د حاجي جمعه بارېزي د دېوان سهریزه او لغتنامهه، د   30

 . چاپ

 . چاپ ېال م ۴۳٨۱څو خبرې، د  باندېپر افغانستان او بریتانوي هند   31

 هه ش ېال  ۴۹۰۱خزانې فرهنګ، لومړی چاپ  پټېد   31

 . چاپ ېال م ۴۳٨۰آن، د  در بارۀ ظفرنامۀ اېبري و ناظم  31

 . چاپ ېال م ۴۳٨٨د قصه خوانۍ خونړۍ پېته، د   31

 . چاپ ېال م ۴۳٨٨لس مقالې، د   25

 . چاپ ېال م ۴۳٨۳سوبهاش چندربوس، د   27

 . م ېال چاپ ۴۳۳۴)شعري ټولګهت، د  د زړه وینې  23

 . م ېال چاپ ۴۳۳۱ورځې )شعري ټولګهت، د  ېد افغانستان بد  22

 . م ېال چاپ ۴۳۳۵د لولپه پېغله )شعري ټولګهت ،   24

 . م ېال چاپ ۱۶۶۶ېوروش خون آشام، ) پاړسي نظمت ، د   20

 . م ېال چاپ ۱۶۶۴د پتتنو غمیزه )شعري ټولګهت، د   21

 . م ېال چاپ ۱۶۶۱ختمېدلې امریکا )شعري ټولګهت، د   21

 . م ېال چاپ ۱۶۶۹د واده ېلی ېربال سو )شعري ټولګهت ، د   21
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 .م ېال چاپ ۱۶۶۹لګهت، د د تودو وینو حمام افغانستان سو )شعري ټو  21

د افغانستان د تاریخي جغرافیې په اړه د عالمه رشهاد سهره د مرېهو   45

 . م ېال چاپ ۱۶۶۱ټولګه، )لومړۍ برخهت، د 

 . م ېال چاپ ۱۶۶۱)تاریخي او ادبيت لومړۍ برخه، د  ېتېروتن  47

 . م ېال چاپ ۱۶۶۱بې السو ښځه )د لیو تولستوی د اثر ژباړهت، د   43

و له نظره ، ) د افغانستان د اېاییمۍ له خوات، ا د خلکلوی احمدشاه باب  42

 . م ېال چاپ ۴۳۳۴د 

 . م ېال چاپ ۱۶۶۵، د ېېمخونو  ۴۱۶)شعري ټولګهت په  ېروڼې اوښک  44

 . م ېال چاپ ۱۶۶۵، د ېېمخونو  ۱۰د ګالنو ګېډۍ )شعري ټولګهت، په   40

 . م ېال چاپ ۱۶۶۵مخونو ېې ، د  ۱۵د بېنوا یاد، په   41

 . م ېال چاپ ۱۶۶۵مخونو ېې ، د  ۰۴ه ادبي نثرونه، پ  41

 . چاپ ېال م ۱۶۶۵ د ، ېې مخونو ۰٨د ېارنامو مېرمني، په   41

 . چاپ ېال م ۴۳٨۱نصاب الصبیان، سریزه،   41

 . چاپ ېال م ۴۳٨۶فواید فقیراهلل، لغتنامه او تعلیقا،،   05

 . جاپاني قاموس په باب -د پتتو   07

 .د حیا، افغاني پر پتتو ژباړي تعلیق، دریم ټوک  03

 . د حالنامې سریزه، تعلیقا، او لغتنامه  02

 . د پټي خزانې عروضي اړخ  04

 . د تاریخ سیاح مسیحي ېتنه او نظر  00

 . د زمانشاه او سلطان ټیپو سریزه  01

شاعرانو د احوالو او اثهارو پېژندنهه،  ۱۷پتتانه شعراء )دریم ټوکت د   01

 . تصحیح او تنقیح

 . د مالعبدالباقي د تبیین الواجبا، سریزه  01
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 :آثار ناچاپعبدالشکور رشاد د ۱-۱۶-۱

هغه پتهتانه معرفهي  ېېپه دغه اثر ،  ېېپتتانه شعراء په اردو ژبه  .  7

 ۹٨۹ یې شعرونه ویلي دي، په دغه اثر ېېپه اردو ژبه  وي دي چېش

 . لري مخونه ٨۵۶ ، دي راغلي شاعران تنه

هغه پتتانه معرفي پتتانه شعراء په پاړسي ژبه ېې ، په دغه اثر ېې  .  3

 ۱۶۶ې په پاړسي ژبه یې شاعري ېړې ده ، په دغه اثر ې ي چېشوي د

 . مخونه لري ۷۶وي دي ، تنه شاعران معرفي ش

 ۴۳۶غالب جنگ غازي نواب احمهدخان بهنګ  او د هغهه ېهورنۍ،  .  2

 .مخونه لري

 ېوي چهشهغه تېروتني او تېر ایستني په ګوته  ېېآیا؟ په دغه اثر  .  4

 ۵۶۶د پهاملرنې وړ دي ،  ېهېریخ هغه په پتتو او پاړسي ادبیاتو او تا

 . مخونه لري

 . مخونه لري ۰۷۶د قومو او قبیلو په باب یاداښتونه،  .  0

تنه ختیځ پوهان چې د افغانستان،  ۱۶۶مستشرقین، په دغه اثر ېې  .  1

 ۵۱۶وي دي ، شهپتتو او پاړسي ژبو په باب یې څېړنې ېړي ، معرفي 

 . مخونه لري

د  ېل بابړ او د هغه ېهورنۍ چهامین الملک ګل محمدخان غوریاخې .  1

 . مخونه لري ۱۱۶استاد له نیکونو څخه دی ، 

 . مخونه لري ۱۹۶ملي قهرمان غازي محمداېبرخان ،  .  1

 . مخونه لري ۱۶۶سوري پتتانه،  .  1

 . مخونه لري ۱۶۶د ېندهار د مدرسو تدریسي نصاب،  .  75

 . مخونه لري ۱۹۶حضر، ابوبکر صدیق،  .  77

 . لري مخونه ۹٨۶پتتو ېلمې،  ېېاویستا  په زړه پاړسي ، پهلوي او .  73

 . مخونوېې چاپ شوی دی ۷۶۶د ېندهار زیارتونه، په  .  72
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مخونهه،  ۴۱۶۶ادبي قاموس، دغه اثر شپږ ټوېهه دی ، لهومړی ټهوک  .  74

مخونهه، څلهورم ټهوک  ۴۱۵۶مخونهه، دریهم ټهوک ۰۹۶دوهم ټوک 

 . مخونه لري ۴۱۶مخونه او شپږم ټوک ۰۵۶مخونه، پنځم ټوک ۰۶۶

مخونهه،  ۴۶۶۶انه مصنفین، دغه اثر درې ټوېه دی، لومړی ټهوک پتت .  70

 . لري مخونه۵٨۶مخونه او دریم ټوک  ۷۰۶دوهم ټوک 

 ٨۶۶جغرافیایي یاداشتونه، دغه اثهر دوه ټوېهه دی ، لهومړی ټهوک  .  71

 . لري مخونه ۹۰۶ ټوک دوهم او مخونه

ک د ېندهار تاریخي یاداښتونه، دغه اثر دوه ټوېه دی ، په لومړي ټو .  71

مخونهه لهري او پهه ۳۷۶تر مغلو حاال، بیان سوي دي او  کېمخ ېې

 ۴۶۱۶ چهېوروسته تر مغلو حهاال، بیهان سهوي دي  ېېدوهم ټوک 

 . مخونه لري

د احمدشاهي عصر نومیالي، دغه اثر هم دوه ټوېه دی، لومړی ټهوک  .  71

مخونو او دا برخه د احمدشاهي شاهنامې د تعلیقاتو پهه نامهه ۵۶۶په 

مخونهوېې چهې لهه احمدشهاهي  ۱۱۶دوهم ټوک پهه  راغلې ده  او

شاهنامې پرته د نورو نومیالیو ذېر هم په ېې راغلی دی چاپ شهوی 

 دی 

مخونهه ، دوههم  ۴۵۶پتتانه مشاهیر، درې ټوېه دی ، لومړی ټهوک  .  71

 . مخونه او دریم ټوک یې تر الس الندي و لږ لیکل شوی دی ۱۶۶ټوک 

په افغانستان او پتهتنو  چېب د طریقت شجرې ، د هغو طریقو په با .  35

 . مخونه لري ۱۶۶مشهورې دي ،  ېې

نسبي شجرې، دغه شهجرې پنځهه ټوېهه دي، لهومړی ټهوک پهه  .  37

مخونه  ۱۷۶هندوستان ېې د پتتنو نوابیو او نامتو ېورنیو په اړه دی، 

لري، دوهم ټوک د سدوزو پاچاهانو، شهزاده گانو او سردارانو پهه اړه 

م ټوک د محمدزیو پاچاهانو ، شهزاده ګانو او مخونه لري، دری ۳۶دی ، 
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 د ټوېونهه پهنځم او څلهورم ، لهري مخونه ۴٨۵سردارانو په اړه دی، 

 ټهوک څلهورم چې دي، شجرې عمومي اړه په قبیلو او قومونو پتتنو

 . لري مخونه ۴۱۶ ټوک پنځم او مخونه ۹۱۶

ي دپتهتو، پاړسه ېېسل متله په اوو ژبو، دغه اثر په څلورو ټوېونو  .  33

 . ژبو ورته متلونه راوړي دي ېېعربي، انګریزي، روسي، اردو او تر

دوه زره روسي متله په پتتو ژبه ، دغه اثر څلهور ټوېهه دی، لهومړی   32

مخونهه او ۱۱۶مخونه، دریم ټوک  ۱۵۶مخونه ، دوهم ټوک  ۹۰۵ټوک 

 . مخونه لري ۱۱۵څلورم ټوک 

نامهه د خوشال فرهنګ، دغه اثر اووه ټوېه دی، لهومړی ټهوک طهب   34

مخونه، دریهم ټهوک رباعیها، او  ۱۰۶مخونه، دوهم ټوک بازنامه ۱۶۶

 ټهوک پنځم مخونه، ۱٨۶ دستارنامه ټوک څلورم مخونه،۱٨۶قطعا، 

 ۹۱۶ قصهاید او غزلیها، ټهوک شهپږم مخونه،۵۱۶ قصاید او غزلیا،

 . لري مخونه۹۰۶ قصاید او غزلیا، ټوک اووم مخونه،

 . ونه لريمخ ۱۶۶د پټي خزانې فرهنګ، دوهم ټوک،   30

 . لري مخونه ٨۶۶د ګلشن روه لغتنامه ،   31

نواب حافظ رحمت خان بړیڅی او د هغه ېورنۍ د افغانستان د علومو   31

 .اېاییمۍ چاپ 

په ختیځ  چېهغه ټول فرهنګونه  ېېد فرهنګونو په باب، په دغه اثر   31

  : ېې لیکل سوي ، معرفي سوي دي ، ترتیب یې په الندي یول دی

o  الفبا په ترتیبتپتتو فرهنګونه )د. 

o پاړسي فرهنګونه )د الفبا په ترتیبت 

o عربي فرهنګونه )د الفبا په ترتیبت 

o فرهنګونه )د الفبا په ترتیبت ېېتر 

o هندي فرهنګونه )د الفبا په ترتیبت 
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 . مخونه لري ۷۵۶بدیع،   31

 . مخونه لري ۵۶۶بیان،   25

 . مخونه لري ۰۵۶قافیه،   27

مخونه، دوهم ټوک  ۴۴۹۶عروض، دغه اثر څلور ټوېه دی، لومړی ټوک   23

 .لري مخونه ۳۵ ټوک څلورم او مخونه ۱۱۶ ټوک دریم ، مخونه۹۰٨

 . مخونه لري ۰۵۶معاني،   22

، ېهېنقد، د پتتو، پاړسي ، او عربي ادبیاتو په تاریخي او علمي برخو   24

 . مخونه لري ۵۶۶

تونهه الغ ۰۶۶۶د ښهوونځیو د ېتهابونو ېېر مکتبي قاموس، په دغه اث  20

 هه ش   ۴۹۳۱اپ ېال وي دي، د چشتشریح 

د بابو جان منتخبا، نثرونه دي، )د پوهانهدۍ اثهرت  ېېپه ګلشن روه   21

 . مخونه لري ۱۱۶

 . مخونه لري ۴۵۶الله )شعري ټولګهت،   21

 . چاپ شوي څلوېتت حدیثه  21

 . مخونه لري ۴۵۶د محبت نغمې، )شعري ټولګهت،   21

 . نیم دید، )شعري ټولګهت  45

مخونهه، دوهمهه ټولګهه  ۰۱د شعرونو پنځه ټولګې، لهومړۍ ټولګهه   47

مخونهه او  ۰۱مخونهه، څلورمهه ټولګهه  ۴۱۰مخونه، دریمه ټولګه ۵۶

 . لري مخونه۴٨۶پنځمه ټولګه 

مخونهه  ۴۶۵شمس الکفا، خواجۀ بزرګ احمد بن حسن میمنهدي ،   43

 لري ، )نیمګړی اثرت

 . ګړی اثرتنیم) ، لري مخونه ۴٨۶شهید سردار محمدداود،   42

 . امان اهلل شاه غازي  44

 .ړه لغاتونهتزا (۴۶۶  40
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 . مخونه لري ۷۱۶د سنسکریت ژبې ګرامر،   41

د جاپاني ژبې ګرامر او معلوما،، دغه اثر دوه ټوېه دی، لومړی ټهوک   41

 . مخونه لري ۴۰۵مخونه او دوهم ټوک ۴۹۶

 ۴۰۶د روسي ژبې ګرامر، دغه اثر ههم دوه ټوېهه دی، لهومړی ټهوک   41

 . مخونه لري ۴۷۶مخونه او دوهم ټوک 

 .مخونه لري ۷۵، مناظرې ېېپه پتتو   41

 .لري مخونه ٨۵الفنامې،   05

 . مخونه لري ۱۵۶د پتتو نظم عروضي سیستم،   07

 . مخونه لري ۱۳۶په پتتو ېې د نظم یولونه،   03

 . مخونه لري ۱۶۶سبک پېژندنه،   02

 . تېروتني ېېد یورن په پتتو یېشنري   04

 . تېروتنې او تېر ایستنې، په پتتو، دري او عربي ېتابونو ېې  00

 . سېېېپتتو پتتو نکلونه او   01

 . مخونه لري ۱۶۶ځیني ادبي خبري،   01

 . مخونه لري ۳۶د جاپان سفرنامه )یون لیکت،   01

 . مخونه لري ۴۶۶د امریکا سفرنامه )یون لیکت،   01

 . مخونه لري ۴۹۵د یمن سفرنامه )یون لیکت،   15

 . مخونه لري ۴۱۶بړیڅي پتتانه،   17

 غازي ایوب خان، )نیمګړی اثرت  13

 . ړی اثرتمخونه لري )نیمګ ۱۱ان، کېبرم  12

 . مخونه لري ۵۶زړه پاړسي )فهُهرس قدیمت،   14

 . مخونه لري ۴۱۶د سوسیالوجۍ په اړه یاداښتونه،   10

 ، )نیمګړی اثرتېېپتتانه شعراء په عربي ژبه   11

 . مخونه لري ۴۱۶د پتتو ېتابو ېاتبان،   11
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 . مخونه لري ۰۶تعلیقا، ،   11

 . مخونه لري ۱۶سریاني قصیده،   11

 . لريمخونه  ۴۶۶د خوشال خان یاد،   15

 . مخونه لري ۴۱۶عربي ګرامر،   17

 . مخونه لري ۴۱۶شیخ قاسم سلیماني،   13

 . القاسمي په اړه نیمګړې لیکنه فۀد تح  12

 . دخوستي، تڼي، ګوربزي لهجو ځیني ېلما،  14

 . رقوم نویسي  10

 . مخونه لري ۰۶۶پنځه ېتابونه،    11

 . د محاربۀ ېابل په اړه نیمګړي تعلیقا،  11

 . مخونه لري ۱۶پردي دودونه،   11

 . مخونه لري۴۵۶واید دوا لغتونه، د ف  11

 . مخونه لري۱۶، وحدة الوجود  15

 

 د عالمه رشاد د نثر نمونه: ۱-۱۶-۹

 ت :Awdgirاودګیر)

مغولو بریدونه د اېبر په پاچهي ېې پیهل شهول او د  پردېن باندې د ګورګاني  

مغولو د پاچهۍ سرحد له نربدا روده څخه د ېرشنا رود تر برنیو برخهو پهورې 

ورسید او د برار عماد شاهي پاچهي د اېبر په زمانه ېې له منځه والړه، مګهر د 

احمدنګر د نظام شاهیانو پاچهي د ملک عنبر د مختار الملکهۍ پهه دوره ېهې 

ګه شوه او آب وتاب یې و موند  د بیجاپور عهادل شهاهیانو او د ګولګنهډي ټین

قطب شاهیانو د نظام شاهۍ ځینې هغه سهیمې، چهې دوی تهه ور څرمهه وې، 

خپلې ېړلې او یا د خپلولو په خیال ېې وو  شاه جهان چې خبهر شهو پخپلهه 

لکنډې د غه ځایه څخه یې درې پوځه د بیجاپور او ګوددولت آباد ته و الړ او له 
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لو له پاره وګومارل چې له شمال شرقي، غربي او جنهوب غربهي پپاچاهیو د ځ

خواوو څخه برید پروېړي څلورم پوځ یې د ښایسته خان په مشهرۍ، د نظهام 

شاهي ېالوو د نیولو له پاره وګوماره  د ګولکنډې قطب شاهیانو اطهاعتو مانهه، 

، پای ته په سهوله راضهي بیجاپور شاهیانو جنګ وېړ،خو ماته پرماته پرشا تلل

 شول 

د سیواجي پالر ساهوجي هم په دغو وختو ېې پورته شو  د خان جهان لودي او 

خان زمان شخړې هم په دغه وخت ېې وې، مګر ټولې د شاه جهان پهه ګټهه، 

مهه د  ۱۱ع ېال د سپتمبر پهه  ۴۰۹۴پای ته ورسیدلې، په دغه ګیرو دار ېې د 

ه، د اودګیر ېوټوال سدي مفتاح د شاه جههان اودګیر ېال د مغولو لتکرو ونیول

مونهد  درې زری منصهبدار شهو، د ېري ومنله او د حبش خان خطاب یهې ونو

 ت۱۰: ۴۱)اودګیر ېال د زین خان ېوېه زوی، مغل خان ته و سپارله شوه 
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 محمد ابراهیم خواخوږی ۱-۱۴

ې د د دې  ترېرې بل لیکوال محمد ابراهیم خواخوږی دی  پهه دې تهرېره ېه

ښاغلي خواخوږي د زوېړې نیټې، سیمې او زدېړو په باب خبهرې راغلهي دي  

خو له نجیب وروسته بینوا صاحب  د ابرهیم خواخوږي بشپړه معرفي ېړیهده  

 زه دلته هغه ټکي راوړم چې ښاغلي نجیب په دې ترېره ېې نه دي یاد ېړي:

ی پهه هه ېال له ښوونځي څخهه فهارغ شهو۴۹۴۷محمد ابراهیم خواخوږی په 

هه ېال ېې  ۴۹۹۵قندهار او ېابل ېې د ښوونکي په توګه له وظیفو وروسته په 

هه ېال ېې د ېابل راییو د نشهراتو  ۴۹۹۰د پتتو ټولنې غړی شو  وروسته په 

ریاست د مراقبت د څانګې مدیر او ور پسهې د ېابهل راییهو د ریاسهت اداري 

مرستیال په توګهه پهه هه ېال  د پوهنې نندارې د  ۴۹۹۳مرستیال مقرر او په 

 ېار وګومارل شو 

هه ېال د طلوع افغان په اخبهار ېهې خپهور  ۴۹۴۹د خواخوږي لومړنۍ شعر په 

شوی دی او ترهغه وروسته یې یېر اشعار او مقالي د هیواد په نهورو اخبهارو او 

 ت۹۹۷: ۵)مجلو ېې نشر شوي دي 

ولګې اثر په په نوم شعري ټ« مینې وږمې»د ښاغلي محمد ابراهیم خواخوږي د 

پای ېې د ده د ژوند او اثارو په باب ځینې معلوما، راغلي چې په نورو تهرېرو 

 زما نه دي ترسترګو شوي:

ع ېال ېې د تعلیم او تربیې ېورس او  ۴۳۱۱استاد محمد ابراهیم خواخوږی په 

ع ېال ېې د افغهان  ۴۳۰۴ع ېال د ژورنالیزم ېورس سرته ورساوه، په  ۴۳۰۱په 

ع ېال ېې په افغانستان ېې  د یونسهکو د  ۴۳۰۳د ټولنې او په چین د دوستۍ 

ملي ېمیسیون دغړي په حیث وټاېل شو  مرحهوم خواخهوږي د افغانسهتان د 

 ۴۳۱۰فرهنګ ستایلی ېارمند ) پوهنپالت عالي درجه ترالسه ېړه  مرحوم پهه 

ع ېال ېې یې په شعر ېې  ۴۳۵۳ع ېال ېې د پتتو اوله درجه ادبي جایزه او په 

ع ېهال ېهې د  ۴۳۰۵رحمان بابا جایزه واخیسته، ښاغلي خواخوږي ته د په  د
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اعلیحضر، محمد ظاهر شاه د حضور له خوا د مینه پال دوهمه  درجه نشان او 

 ع ېال د مینه پال  د سروزرو نتان ورېړل شو  ۴۳۰۳په 

ع ېال ېې د سعودي عرب د بادشهاه اعلیحضهر،  ۴۳۷۹مرحوم خواخوږی په 

 دعو، حج ته والړ ملک فیصل په 

ع ېهال  ۴۳۳۱د  چېنیټه  ۹هه ل ېال د لړم د میاشتي په  ۴۹۷۴او په پای ېې د 

نیټي سره سمون خوري د زړه د ناروغۍ له املهه پهه  ۱۱د اېتوبر د میاشتي د 

 ت۴۱۳: ۴۵).ېلونو په عمر وفا، شو۷۴ېابل ېې ښار ېې د 

 :د خواخوږي آثار ۱-۱۴-۴

 ولګهتهه د مینې وږمه) د اشعارو ټ ۴

 هه حکایت نه دی حقیقت او درد دی  ۱

 هه یوه ژړوونکې منظره  ۹

 هه مرغلره او تور خان  ۱

 هه شین خالۍ او ګاللۍ  ۵

 هه د ګوستالوبون لڼدې خبرې  ۰

 هه دوه ځواني مرګ مینان  ۷

 هه د اشعارو دوهمه ټولګه  ۱

 هه د اشعارو دریمه ټولګه  ۳

 م نمونه:د محمد ابراهیم خواخوږي د ېال  ۱-۱۴-۱

 زمان ګناه یې ده په غاړه

 چې ځواني ېې یې فقیرېړم

 چرس،چلم، منکرا، واړه

 بې توښې پتن زهیر ېړم

 وچه سوه د شر  ناړه

 ت۱۷:  ۴۵)ژبه یې تعبیر ېړم ېوم په
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 سید حسین سید ۱-۱۱

چهې پهه دې  ،سید حسین سید هم د پتتو ژبې له معاصرو لیکوالو څخهه دی

ېړو خبرې شوې،له دې ترېرې وروسته په اوسهني ترېره ېې یې پرژوند او زد

او همدارنګهه پهه  ء چې د پتتو ټولنې له خوا چاپ شوی ، پتتانه شعرالیکوال

د  د سهوانحواوادبیا، پشتو ېې هم د ښهاغلي سهید حسهین زبان وفرهنګ 

 په محتوا خبرې شوې دي  ۍلیکوال

د هار ېې ېې په ېن په حدودو هه ېالق  ۴۹۴۵ دد سید مبین زوی سید حسین 

زده ېړې یې په خصوصي توګه ېهړې دي، د او هملته لوی شوی دی، زیږیدلی،

ده  نظم په ساده او روانه پتتو لیکل شهوی دی اوییهر اجتمهاعي او اخالقهي 

مسایل یې په ېې بیان ېړي، د ولس په ناوړه دودونو او خرافاتي رواجونهو یهې 

پهه طلهوع افغهان نیوېې ېړي، د ښاغلي سید حسین د نظمونو زیاتهه برخهه 

ورځپاڼه، د ېندهار د ادبي انجمن په پتتو مجله او د ېابل په مجله ېهې خپهره 

 شوې ده 

په خپل وخت ېې د ده خطاطي شهر، درلود په نستعلیق ېې یې زیا، مهار، 

 په درجه خلک ورته قائل وو  ۍستایل ېیده او د استاد

وعاتو په مدیریت سید حسین سید تقریبخ شل ېاله پرله پسې د ېندهار د مطب

  ېې ېله د مطبعې د منتظم او ېله د طلوع افغان د مرستیال په حیث ېار ېړی

ش ېال د حو، په میاشت ېې په ېندهار ېهې وفها، شهو او  ۴۹۱۱نوموړی د 

  خاوروته وسپارل شوپخپله پلرنۍ هدیره ېې 

ښاغلي سید حسین د هغو ېسانو په باب چې ناحقه دعوه په قسم خوړلو ګټې 

 ی له خولې وایي:د دو
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 د نظم نمونه: سید حسین سیدد   ۱-۱۱-۴

                         

 دعوه مې وګټله

 زه هر مشکل تېروم             او هر عاقل تېروم               

 شاهدان تل تېروم                 دوه او درې شل تیروم               

 پرخپل تېروم یېل           پربل تېروم    یېل                

 زه څه پروا نه لرم              لحاظ د چا نه لرم              

 منم خاطر د قرآن               باک د بابا نه لرم             

 ت۷۶۷: ۰)دعوه مې وګټله                   مالمتیا نه لرم             

 

 مال محمد شریا جانان ېاېړ ۱-۱۹

د شریا جانان ېاېړ، د ېندهار د مال عبدالعزیز)چې په صهوفي ېاېها مال محم

مشهور وت زوی، د مال عبدالسالم لمسی، د مال مهربان ېړوسی، د مهال راحهت 

 ېوسی او د مال اخترېودی دی 

مال اختر د سهدو، سهدو، د سهیدو، سهیدو اختهرزی، ابهراهیم زی، علهی زی 

 سنځرخیل ېاېړ دی 

هه ق ېال ېهې زیږیهدلی او د  ۴۹۴۱ېوڅه ېې په  په ېندهار ېې د اسحقزو په

ېاېړو په ېوڅه ېې لوی شوی او هلته یې استوګنه ېوله  مرهبي او دینهي زده 

ېړې، ریاضیا،، صر ،نحو، تفاسیر، فقه او نور علوم یې د خپل ورور مالمحمد 

 هه قت څخه ترالسه ېړل  ۴۹۰۷هه ش/ ۴۹۱۰شفیع )وفا، 

ارتي ښوونځی لومړی وار په ېنهدهار ېهې هه ش ېال ېې تج ۴۹۶۶ېله چې په 

تاسیس شو ښاغلی مال جان هلته په ښوونه او روزنه مقررشو  قر ،، دینیها،، 

 فارسي،پتتو،عربي،حساب، تاریخ، جغرافیه او نور مضامین یې درس ور ېاوه 

ههه ش ېهال د  ۴۹۶۴مالجانان آخوند پهه اني دورې د یوې ترېرې له مخې د ام

 د شلو ېالو زلمی ښوول شوی دی مکتب تجار ښوونکی او 
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وروسته په احمدشاهي او تیمور شاهي ښوونځیوېې ښوونکی مقررشو  یهو وار 

 ېندهار ته نږدې د ېدې په سیمه ېې د سر ښوونکي په حیث مقرر شوی دی 

شماره د ېندهار د پیاوړي او سابقه دار ښوونکي  ۴۷او  ۴۰، ۴۵د ښوونکي مجله 

لسم مخ د مالجانان ېاېړ ېندهاري په باب داسهې د پیژندګلوی په لړېې پر اته 

لیکي: ښاغلی جانان تر دغه وروسته د ښې او پخې لیکنې په سوب د ېنهدهار 

د طلوع افغان په اداره ېې    محرر وټاېل شو، خو هلته هم د ښهوونځي څخهه 

د لیرې نه دی پاتې شوی او د پتتو درسو ښوونکی و، د ییرو ېلونو د پاره یهې 

هه ش ېال ېې بیرته د زرغونې آنا په  ۴۹۹۵پرمخ بیولی، په لوست پتتو قر ، 

 ښوونځي ېې ښوونکی مقرر شو 

په افغانستان ېې د ثور د خوني ېودتا، او تاریخي ېش و بګیر له سببه نوموړی 

 د نبوي)صت

ههه ش ېهال  ۴۹۰۱عمل په تکمیل هجر، ته اړشو، او د خپلې ېورنۍ سره په 

هه ش ېهال د اسهد  ۴۹۰۱شتې ناروغه و، او د ېې چمن ته مهاجرشو څلور میا

نیټه په حق ورسیده او د چمن په زړه ههدیره ېهې خاوروتهه و  ۱۱میاشتې په 

 سپارل شو 

 جانان آثارمحمد شریا د مال   ۱-۱۹-۴

مالجانان ېندهاری یو لوی لیکوال او شاعر، تکړه مفسر،فصیح او بلیغ خطیهب 

ه او نثرونه یې وار په وار د ېندهار په و  اېثر اجتماعی، انتقادي، اصالحي نظمون

طلوع افغان اخبار ېې نشر شوي دي او د یو شمیر علمي او ادبي ېتابونو مللا 

 چې ځینې مهم آثار یې په دې یول دي  ،او مصنا و

هه ش ېال یې پیل ېړی د قرآن  ۴۹۵۶هه حسن البیان من تفسیر القرآن، په  ۴

قا لکهم فالتجعلهواهلل انهداد و انهتم "رزشریا تفسیر دی  د سوره البقره آیهه

 پورې په زړه پورې ژباړه او تفسیر لري  تعلمون"

هه ش ېال ېهې ۴۹۱۰هه ق/  ۴۹۱۷هه زین البیان من تفسیر القرآن، چې په  ۱

 خطبې په ېې دي  ۴۹۳مخونه لري او  ۱۹۱یې پیل ېړی خطي نسخه یې 
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بشپړ اثر چهې  هه د حج شریا احکام، د حج د مناسکو په باب په پتتو ېې ۹

 ۹۳۳م ېال په فبروری میاشت ېې د حبیبي اېادمۍ چمن له خوا پهه  ۴۳۳۰د  

 مخونو باندې چاپ شو 

هه ق ېال ېې یې تخلیا ېړی خطهي  ۴۹۱۱هه ش /  ۴۹۶۱هه بهار جانان، په  ۱

شهعري  یمخونه لري، دېندهار دبیالبیلو پتتو شاعرانو لرغهون ۱۷۱نسخه یې 

 و څو واره له چاپ راوتلې دي جونګ دی چې ځینې برخې یې څ

 م ېال  چاپ  ۱۶۴۴هه اېبرنامه)ژباړهت د  ۵

هه ارمان جانان، د حاجي مالجانان آخوند مرد  دیوان دی چې خو را په زړه  ۰

 پورې اشعار پکې دي 

د ههه ش ېهال ېهې یهې لیکلهې، ۴۹۹۱نقلونه لري، په  ۹۹هه عبر، نامه،  ۷

بیایې نتیجه په درو شعرونو ېهې ګلستان سعدي په یول لومړی یوقصه راوړي 

 راوړي 

هه یادداښتونه، بیالبیل یادداښتونه دي چهې ځینهې پکهې بیخهي مههم او  ۱

 تاریخي یا دداښتونه دي 

 حال دی چې په خوره بڼه پراته دي  نوهه سفرنامې، د حج او ځینو نورو ځایو ۳

 :د مالجانان د نظم یوه نمونه  ۱-۱۹-۱

 رض دیپس له حمد ه له صلواه د غه ع

 پتتنو وروڼو ته ېاندمه وینا

 ېه څوک زما څخه یوپوښتنه دېتاب ېړي

 چې دا څرنګه ېتاب جوړ ېړی چا

 دا ېتاب اېبر نامه نومیږي یاره

 په نامه د اېبر خان سو مسمی

 اېبر هغه سړی چې نر زمری و

 ت۴۱: ۴۴)دی و زوی د دوست ماد خان غوندې پاچا
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 عبدالخالق واسعی ۱-۱۱

لیکوال موالنا عبدالخالقی واسعی دی له نجیب وروسته په ځینو  د دې ترېر بل

 پتتو ترېرو ېې د نوموړي د سوانحو په هکله هم معلوما، راغلي دي 

هه ق ېال د روژې د میاشتې پهه شهلمه د ېنهدهار  ۴۹۴۳عبدالخالق واسعی د 

ښار د بامیزو په ېوڅه ېې زیږیدلی او د مرحوم حبو آخهونزاده پهه مشههوره 

 ورنۍ ېې لوی شوی او روزل شوی دی علمي ې

نوموړی د ېندهار له پوهو او مشهورو عالمانو او لیکوالو څخه دی، په تیره بیها 

 شرقي او عربي علومو ېې یې لوی الس در لود  هپ

د ده مرحوم پالر مولوي عبدالواسع، نیکه یې مولوي عبدالره  او ور نیکه یهې 

حبهو "ونزاده مشهور په آخبیب اهلل عبدالرحیم آخونزداد چې د نامتو عالمه ح

 زوی دی هم له خورا نامتو پوهانوڅخه تیر شوی دی  "آخونزاده 

ېال د حو، میاشتې په وروستۍ نیټه د ور پیتهې  ۴۹۰۶عبدالخالق واسعي د 

 په ابن سینا روغتون ېې وفا، شو له امله ناروغۍ 

 د عبدالخالق واسعي د ماموریت دوره: ۱-۱۱-۴

ه ش ېال څخه ماموریت پیل ېړی لهومړی ماموریهت یهې د ه ۴۹۶۶نوموړي د 

و او بیها دوه ېالهه  ي او ور پسې د )مرېهه پتهتوت غهړیقضاتو د مکتب معلم

ېال هلتهه د هه ش ۴۹۶۰وروسته د ېندهار د ګنج په مکتب ېې او وروسته په 

 متوسطه مکتب معلم و 

ټولنهه  پهه نامهه یهوه "د پتتو انجمهن"ېال په ېندهار ېې د ش هه  ۴۹۴۱په 

ېال ېې د انیس د هفته وار ش هه  ۴۹۴۱تخسیس شوه، یوغړی یې دی هم و  په 

ېال ېهې د راییهو د ریاسهت د پتهتو ش هه  ۴۹۱۶اخبار د تحریر غړی و، په 

تراجمو آمر او وروسته د مطبوعاتو د مستقل ریاست د آژانهس پهه مهدیریت  

ش ههه  ۴۹۱۱په پورې مربوط د پتتو د دار الترجمی د مدیر په حیث مقرشو  

ېال ېې د پتتو ټولنې د عضو په نامه ېندهار ته والړ او په عین حال ېې یې د 
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ېندهار په مطبوعاتو ېې د معاون په حیث او ېله به یې د مدیر په غیاب ېهې د 

ېفیل په حیث وظیفه اجراېوله او په همدغو ورځوېې د احمد شاه بابا په لیسه 

ېال د جهدي ش هه  ۴۹۹۶معلم هم و  د  ېې د دولسم صنا د منطق او ادبیاتو

سلسله ېهې د )ورور ږغت د مجلهې  په میاشت ېې د پتتونستان د تحریک په

هه ېال دیخوا د پتتو ټولنې  ۴۹۹۵ل چلوونکی او مدیر هم وټاېل شو  د مسوو

د عضو په توګه په دغه ټولنه ېې د لغاتو د مدیر په حیث مصرو  و او له  هغهه 

 ه ېې سناتور شو وروسته په مشرانو جرګ

 ترجمې او تالیفا،: ښاغلي واسعيد  ۱-۱۱-۱

ه  د تخلیا په نامه د ده لومړی اثر د پتتو د متعدي مصادرو مجموعه ده چهې ۴

د پتتو مرېې د عضویت په زمانه ده ټول پتتو مصادر ټول ېړي او د مصهدر د 

ی پتتو مرېې د نورو آثارو سره ورک دي او بیایي څهه نهوم او نتهان چانهه د

 لیدلی 

د متلو برخه  "پتتو خود آموز "ه بل اثر یې چې باید تخلیا ورته وویل شي د ۱

ده، داېتاب د پتتو د زده ېړې د پاره دی  او د جمعیت له خوا تخلیا شو چهې 

برخه د ده ده او د طلوع افغان پهه  نومتلوهم و او د پتتو په ېمیسیون ېې دی 

 مطبعه ېې چاپ شوی دی 

د پتتني دودونو د ېتاب د ېندهار د پتتنو دودونهو برخهه ده ه د ده بل اثر ۹

چې ده لیکلې ده او د ېتاب مهمه برخه هم هغه ده  داېتاب پتتو تولنې چهاپ 

 ېړی دی 

ترجمه ېړو آثارو ېې یو ېتاب د ) بشپړه ویناوېت په نامه دی چې د په هد ده ۱

تر اوسه نه دی مصري مشهور لیډر سعد زغلول د ) جوامع الکلمت ترجمه ده او 

 چاپ شوی 

ههه د ) روح االجتمههاعت ترجمههه ده چههې د فرانسههوي اجتمههاعي عههالم او ۵

فیلسو )ګوستاولوبونت د فرانسوي تخلیا د عربي ترجمې څخه پتهتو شهوی 
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ېال  په تراجمهوېې هه ش ۴۹۱۶دی  دې دواړو ېتابونو د مطبوعاتو د ریاست د 

 جایزه اخیستې ده 

پتهتو ترجمهه ده چهې د   ت۱۶۶۶العالم فی عام ه نړۍ په دو زرم ېال ېې د )۰

 پتتو ټولنې له خوا نشر شوی دی 

ه شخصیت څنګه وده ېوي؟ د )ېیا تتکامل الشخصیهت پتتو ترجمه چې د ۷

 پتتو ټولنې له خوا نشر شوی دی 

ه روح التربیه چې د مصر د یوه لوی لیکوال تخلیا دی او له عربي څخه پتتو ۱

 شوی دی 

چې په فرانسوي تخلیا شوی او بیا په انګلیسي ترجمه شوی ه روح االعندال ۳

 او وروسته عربي ته را اړول شوی او بیا په پتتو ترجمه شوی دی 

ه )علم النفس او د هغه اغیزې په ښوونه او روزنه ېېت دا ېتاب د مصر د یهو ۴۶

 علمي شخصیت فکري تخلیا دی چې له عربي څخه پتتو شوی دی 

سمهاني مصري تخلیا چې له عربي څخه پهه پتهتو   ه )الصحافهت د محمود۴۴

 ترجمه شوی دی 

ه )د حصون حمیدیهت پتتو ترجمه داېتاب د یوه مشهور ترېي عالم تهخلیا ۴۱

دی او موضوع یې اسالمي عقاید او معتقدا، دي ېتاب اصأل په عربهي تهخلیا 

 شوی دی 

 د نظم نمونه: ده د  ۱-۱۱-۹

 تیاره او ښکال

 او ښهههکال تهههل یهههې ګهههوره چهههې تیهههاره

 دوه عنوانونهههههه د غهههههروب پرېتهههههاب

 ځیههر ورتههه ګههوره چههې ښههکال هههر ماښههام

 لهههه تهههابیلیږي د تیهههارو پهههه حجهههاب

 ټولهههه نهههړۍ بانهههدې آرام شهههي حهههاېم
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 چې لمر پتهه ېیتهیږدي د غهروب پهر رېهاب

 څههوچې سهارشههي تیههارې مههخ ونیسههي

 بیرتههه عههالم د ژونههدون اورېههړي ېبههاب

 لمهههر د افهههق پهههرژۍ جلهههي ولیکهههل

 هههم مغههرور هههم خطهها چههې عههالم ړونههد دی

 آیههها د ژونهههد فنههها زوال نهههه وینهههي؟

 لکههه تیههارو چههې زمهها رڼهها ېههړه تههاال

 ېشههکي لمههر خپههل تههاریخ لههیکالی همههیش

 چهههې څهههه پیهههړۍ دې رژیهههدلي پخهههوا؟

 د لمههر نظههام تههه یههو  حیههر، اخیسههتی

 ت۴۹۹۷: ۷)ختو،لویدو یهې سهودایي ېهړه دنیها

 

لق واسعي د دوه له اوسني لیکوال وروسته په پتتو ېتابتود ېې هم د عبدالخا

 آثارو یادونه شوې ده:

ش ېهال ،دولتهي  ۴۹۱۶ه شخصیت څنګه وده ېوي)ژباړهت ، ېابل،پتتو ټولنه،۴

 مطبعه 

ش ېهال،دولتي  ۴۹۹۰زرم ېال ېې)ژباړهت،ېابل پتهتو ټولنهه،  هه نړۍ په دو۱

 ت۱۰۴: ۱۶) مطبعه
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 قاضی عبدالصمد ۱-۱۵

باب هم یوڅهه  معلومها،  د دې ترېرې بل لیکوال عبدالصمد دی چې د ده په

ې د دې ترېرې له لیکهوال وروسهته یهوازراغلي دي، زما د معلوماتو له مخې 

سرمحقق زلمي هیواد مل په خپل ېتاب فرهنګ زبان و ادبیها، پشهتو ېهې د 

 قاضی عبدالصمد په باب نور معلوما، راوړي 

 هه ش ېال ېې په ېندهار ېې زیږیدلی دی،په پتتو ۴۱۰۰قاضی عبدالصمد په 

او فارسي ژبو یې نظم او نثر لیکلی نوموړی د وی  زلمیانو د ملي نهضت غهړی 

 هه ش ېال ېې وفا، شو  ۴۹۹۱و او په 

 :د د نظم نمونهد قاضی عبدالصم ۱-۱۵-۴

 چې محیط یې ټوله ګوږوي څوک به یې ناېا په فریاد سم

 ت۹۴۶: ۱۹)ابل وي ېوږ اساس نه سي په باد سمېه معمار هرڅو ق
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 مسلمرسول  محمد ۱-۱۰

د دې ترېرې بل لیکوال ښاغلی مسلم دی چې د ده په باب همپوره معلومها، 

 نه دي ورېړل شوي 

له نجیب وروسته په ځینو پتتو ترېرو ېهې د مسهلم د سهوانحو پهه بهاب دا 

 معلوما، راغلي دي 

محمد رسول مسلم دمیرزا محمداعلم زوی، د محمد ېرم نمسی په خټه ېهاېړ 

 ږیدلی دی او په ېندهار ېې زی

نوموړي خپل تحصیال، په خصوصی یول له خپل پالر څخه پای ته رسولي دي 

چې د خپل وخت ښه عالم، مشهور خطاط او په انګریزي او اردو ژبو پوه سهړی 

 وه 

هه ېهال پهورې د  ېنهدهار پهه  ۴۹۶۷هه ېال څخه تر  ۴۹۶۱ښاغلی مسلم له 

د ښهاروالۍ د  ههه ېهال ېهې  ۴۹۶۱لومړني ښوونځي ېې ښهوونکی وه او پهه 

هه ېال ېې د ګمرک  ۴۹۶۳مصارفاتو په څانګه ېې لومړی ېاتب وټاېل شو او په 

هه ېال د ملکي شفاخانې د مهدیر  ۴۹۴۴د مدیریت د لیکنې لومړی ېاتب و، په 

هه ېهال ېهې د ههرا، د پتهتو د ېهورس لهوی  ۴۹۴۱په حیث ېار ېاوه او په 

 ښوونکی د مدیر په رتبه وټاېل شو 

هه ېال پورې د ېندهار د تجار، په اتهاق ېهې  ۴۹۱۴ال څخه تر هه ې ۴۹۴۳له 

 منشي و 

د )وطنت شرېت د پر یس فابریکې د څانګې د مهامور یې هه ېال ېې  ۴۹۱۱په 

 په حیث وظیفه واخیسته 

په اوسني لیکوال ېې د محمد رسول مسلم له خولې د طبیعي خصوصیاتو پهه 

 باب داسې راغلي:

 عي خصوصیا،"زما طبی

 ترینګلي سړي څخه مې بد راځي، ځکه چې پخپله ترینګلی نه یم ه له ۴
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ه له هغه چا څخه چې لکه مچ په هره ېاسه ېې بې سته لویږي بد وړم، ځکهه ۱

 چې په خپله هرځای نه یم 

ه له هغه چا څخه چې له خلکو څخه د خیرانې او قلمانې یا بله توګه پیسهې ۹

 ېې دا جک نه دي وهلي  اخلي ییر نفر، لرم، ځکه چې پخپله مې په عمر

هډیر شاېی سړی مې نه دی خوښ، ځکه چې پخپله ېه لږوي ېهه ییهره وي ۱

قناعت پرلرم ېه لنده را ورسیږي خوښه ېه نه په وچه مې هم خوانهه بهدیږي، 

 ښه لباس مې ییر خوښ دی مګر په معمولي لباس هم نه شرمیږم 

 " عملي نه یم ه په دخانیاتو او نشه را وستونکو شیانو ېې د هی  شي ۵

ښاغلی مسلم د پتتو ژبې لیکونکی او اجتماعي شاعر دی، خو شعر یې تر نثهر 

 ییر دی  په عربي او اردو ژبو هم پوهیده او ښه د مطالعې څتتن دی 

د ښاغلي مسلم اجتماعي او تنقیدي شعرونه د هیواد په جرایدو ېې پهه تېهره 

 ي بیا د طلوع افغان په ورځپاڼه ېې یېر خپاره شوي د

 مسلم د شعر نمونه: محمد رسول د  ۱-۱۰-۴

 د محمد رسول مسلم د نظم یوه نمونه:

 زمهههها وروره سههههې بههههه وی  پههههه دوران ېلههههه

 خلقو خپلې چهارې وېهړې تهه چهاره ېهې د ځهان ېلهه؟

 سههه بیههداره سههر اوچههت ېههړه قافلههه واړه رهههي سههوه

 په یوه سهر سهفرېیږي چهې رههي سهې ېهاروان ېلهه؟

 ه ههههدایت دیاتفهههاق ېهههه دیانهههت دی لهههه قرآنههه

 مسلمان و ځان تهه وایهي عمهل ېهړې پهه قهرآن ېلهه؟

 فلههک ورېههړه وهرچاتههه پرقههدر بانههدې یههې برخههه

 پرمقصههد د پتههتانه بههه و څرخیههږي آسههمان ېلههه؟

 نه شکوه سته لهه آسهمانه نهه لهه بهل چاګیلهه مهن یهم

 لههه خپههل السههه را رسههیږي پربههل چههادی تههاوان ېلههه؟
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 پههه ېوښهه  سههره رسههیږي د انسههان مقصههد ترپایههه

 د پخهوده دی حهل سهوی مشهکل امهر آسهان ېلهه؟خو

 لههوی نقصههان دی پههه وطههن ېههې خیانههت او نفههاق وروره

 چې ورک نه سي لهه مابینهه یهوزړه ېیهږي افغهان ېلهه؟

 ته چا داسې رښهتیا ګهوی ېهړې "مسلمه"خوله درونیسه 

 ت۴۱۹۵: ۷)اوس عالم خوشحاله ېیږي د رښتیا په بیهان ېلهه؟
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 نومیالیمحمد انور  ۱-۱۷

انور نومیالی د دې ترېرې یو بل لیکوال دی چې مرحوم نجیب یهې پهه محمد 

باب ییر لږ معلوما، راوړي د ترېرې له معلوماتو ښکاري چې ښاغلی نومیهالی 

د دې ترېرې د لیکلو پرمهال ځوان او د فرهنګ میدان ته یې تازه مخه ېهړې 

لیکوال  ییر خدمتونه ېړي دي چې ما د اوسني پتتو ادب تهوروسته یې بیا وه 

او تر ییره بیا د ېندهار له یو شمیر فرهنګیانو څخه  د ده په هلکهه معلومها، 

 راټول ېړي چې دلته یې راوړم:

محمد انور نومیالی د حاجي مال محمد نعیم اخوند زوی،د غهالم محهی الهدین 

لمسی په خټه الیزی، د ېندهار ښار ېې د معرو  ولسهوالۍ د الیهزو پهه یهوه 

 ړۍ ته سترگې پرانیستې دي روحاني ېورنۍ ېې ن

خپله پالره، محمد انور نومیالي د وخت د متداوله او مروجه علومو زده ېړې له 

او همدارنگه د سهیمې لهه نهورو اسهتادانو څخهه او د  چې مال طبیعته سړی و

جنوبي پتتونخوا په مدرسو ېې تر سره ېړې دي   ځواني یې په طالب العلمهۍ 

وخت داستبداد ناسم چلند او دغه راڼه سهتوري او مالیۍ ېې تېره شوې ده  د 

ته ، د ېومې تعلیمي هه تحصیلي موسسې د فراغت د سند چې لهه دوسهتانو 

سره به یې په مجلسو ېې په هکله ورته د ))ېاغرتت خطاب ېاوه ، د دغه ېاغهر 

د نه درلودلو بهانه نیوله ، او د تورتمپالو له خوا د ده د پرمختگ مخنیوی د دې 

ې د څه مهال لپاره د انزوا او گوښه نشینۍ حالت اختیهار ېهړي   د سبب شو چ

علمي القابو د وېش پر مهال د ېاندید اېایمیسین پر لقب نومول شوی   محمد 

انور نومیالي د ژبو د زده ېړې په برخه ېې ښه وړتیا درلوده، پر پتتو او فارسي 

ې هم ښې زده وې او ژب ېېژبو سربېره یې اردو، عربي، انگرېزي، روسي او ینمار

 . د دغو ژبو له اخرونو څخه یې ښه استفاده ېوالی شوه

استاد نومیالي د ېندهار ښار په بیالبېلو ښوونځیو او لېسو ېې د اد ب او منطق 

د استادۍ وظیفه درلوده   وروسته ېابل ښار ته په راتگ سره یې څه موده پهه 
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رېز سره یهې همکهاري گمرک ېې وظیفه واخیسته، د پتتو څېړنو د نړیوال م

ېال د غویي میاشتې تر پاڅون وروسهته د بیهقهي د ېتهاب  ۴۹۵۷درلوده، د 

خپرونې موسسې د ریاست دنده ور په غاړه شوه  نوموړی د افغانستان د علومو 

اېایمۍ غړی هم پاتې شوی، څېړنو یې رسمي بڼه نیولې وه او د علومو اېهایمۍ 

مشر وټاېهل شهو   د تېهرې پېهړۍ د د ختیځ پېژندنې انسټیټیوټ غړی او بیا 

وروستۍ لسیزې په لومړیو ېهې یهې د نهورو څېړنهو لپهاره د منځنهۍ اسهیا 

 لکههه ازبکسههتان او تاجکسههتان تههه سههفرونه ېههړي دي   دا چههې د،هېوادونو

حالت یو له بله په سیالۍ ېې ېم نه وو، نو له  تاجکستان حالت او زموږ د هیواد

و بیا د مسکو ښار ته مسهافر شهو   پهه مجبورې ورځې د روسیې د پتر بورګ ا

مسکو ېې یې څو ځله خواره واره افغان فرهنگیهان راټهول ېهړل او د افغهان 

 فرهنگي ټولنو بنسټ یې ېیتود   

 .هم مهاجر شوی دیز ېال ینمارک ته  ۱۶۶۶پر نوموړی 

محمد انور نومیالي د انساني ژوندانه په اړه خپل ځانگړی فلسفي ههه اخالقهي 

و دریځ درلود، په رښتینولۍ او سپېڅلتیا مهین و، د فکهري اسهتغنا لید لوری ا

څتتن و   د انسان لپاره د انساني فکر او په انسانستان ېې د اوسهېدو ټینهگ 

پلوی و   هویمن و، خوځنده و، استراحت طلب نه و، آن په دغسې عمر ېې چې 

وانیو، د یېر نور خلک د راحت غوښتونکي شي، ده په نورو څېړنو او د خپلو پخ

زلمیتوب د نیمگړو او نابشپړو څېړنو په بشپړېدو پسې  مټې رانغتتې وې   ده 

د خپل ژوند په اوږدو ېې د هېواد د یهو شهمېر یېهرو ویهاړمنو فرهنګیهانو د 

استادۍ ویاړ درلود   خپل یېر اثار یې د ټایپي هه طباعتي غلطیهو لهه خطهره 

، چې د پوره حوصهلې او ساتلي او خپله یې په الس په ښکلي لیک ېتلي دي

 . ښه ذوق څرگندونه یې ېوي

ه له افغان مطبوعاتو سره په ځانگړي توگه د ېندهار د طلوع افغانه سره یهې له

هه   د علومو اېاییمۍ په چوېاټ ېې د څېړنیزو هماغه ځوانۍ راهیسې ښه پالل
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  پهه  پرژو سربېره یې پتتو ژبه په نورو یېرو ښو او ارزښتمنو اثارو وپسوللههه

ژانهر د رامنځتهه ېولهو « چستوشکو»پتتو ژبه ېې د تخونو یا د روسي ادب د 

پلوی وو   د هېواد په دننه او بهر ېې یې د مطبوعاتو له الرې د چاپ شوو لیکنو 

او څېړنو شمېر ښایي سلگونو ته ورسیږي   د ژوند په وروستیو ېې یې لیکنهې 

سایټونو ته به یې د خپراوي لپاره پخپله په ېمپیوټر ېمپوزولې او بېالبېلو وېب 

 استولې   د محمد انور نومیالي سیاسي لوری د ېی  السو له لوري سره یو وو 

 ۱ز ېال د اېتوبر د میاشتي پهر  ۱۶۶۰ېاندید اېایمیسین محمد انور نومیالي د 

ېالو په عمر په ینمارک ېې د زړه د درېدو  ۷۳ دت ۴۱ پر تلې د ېال ل ۴۹٨۵د )

نړۍ سترگې پټې ېړې   د ده جنازه لومړی لهه ینمهارک څخهه د المله له دې 

اسالم اباد له الرې د افغانستان پالزمېنې ېابل او بیا ېندهار ته ولېږدول شوه او 

د ېندهار پوهنتون پهه سهاحه ېهې خهاورو تهه  ۴۷ز ېال د اېټوبر پر  ۱۶۶۰د 

 . وسپارل شوه

 : آثار محمد انور نومیالي  چاپ شويد  ۱-۱۷-۴

 . انسان او تکامل )ژباړهت، د ېابل چاپههه ۴

 . ههه هند د لومړي ېمیونیزم څخه تر مر ئیتوب پورې ) ژباړه ت۱

 . هه د پتتو ادبیاتو د تاریخ یوه تیوریکه طرحه ) څېړنیز اثر ، ېابل ت۹

 . هه د وېش سیسټم ) څېړنیز اثر ، گستتنر ، ېابل ت۱

 . لیقا، ، ېابل تهه د افغانستان توېمونه )ژباړه، سریزه او تع۵

 . تاریخ ) ژباړه، سریزه، لمنلیکونه او تعلیقا، ، ېابل ت هه  میتودولوژي۰

 . ز تاریخ مبادي ) څېړنیز اثر ، مسکو تټولنېهه د پتتنو د ۷

 . هه د ېویو سرنوشت د علمي پلټنې په رڼا ېې ) څېړنیز اثر ، مسکو ت۱

سهو ېېختیځ د نهامتو ولسهي هه الپې لیال یا زر او یوه شپه ، لومړی ټوک ) د ۳

 . ژباړه ، مسکوت
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هه الپې لیال یا زر او یوه شپه ، دوهم ټوک ) د همدغو نکلونهو د ژبهاړې بلهه ۴۶

 . برخه ، مسکوت

 آثار هځینې ناچاپد ښاغلي نومیالي  ۱-۱۷-۱

سو د ژباړې پاتې برخې په ېېهه الپې لیال یا زر او یوه شپه ، ) د همدغو ولسي ۴

 . تشوې دهچاپ  دریم ټوک ېې

خهوا پهه پتهتو ژبهه ېهې د تخونهو یها ه هه بانډار لومړۍ مجموعه ) د ده ل۱

 . چستوشکو د نوي ژانر په قالب ېې د خوندور نظمونو ټولگه ت

 . هه بانډار دوهمه مجموعه ) د همدغه تخونو دوهمه ټولگه دهت۹

 تد تخونو یوه بله ټولگه ده  هه هزار ویک قتقتک ) ۱

 ال ) یوه سفر نامه ده   تهه هغه پال او دا پ۵

هه زما د پوهنې حدود د حقیقت په مخ ېې ) د ژوندانه په باب د ده د فلسفي ۰

 ز ېال ېتل شوې وه  ت ۴۳۵۰نظریو یوه ټولگه ده چې پر 

 .هه د افغانستان د ایتنوگرافۍ په باب یوه پلټنه۷

 هه د مختلفو موضوعاتو په باب یو شمېر نا چاپه مقالې۱

 الي د نثر نمونه:د نومی ۱-۱۷-۹

 انسانستان

ممکنه ده چې انګلستان به مو ییر اوریدلی وي، هندوستان دغسې، عربستان 

هم دغسې خو نن زموږ خوښه ده چې تاسې لهه  "ستان  " هم دغسې، او یو بل

)انسانستانت څخه هم خبر سئ او د یوې مختصرې جغرافیې په سهاحه ېهې د 

 هغه حدود و وینئ 

فیه البته داسې نه ده چې د ملتو، نژادو اوبو، غرو خطوطهو د )انسانستانت جغرا

او ملکیوتو په توسط تشکیلیږي بلکې دغه جغرافیه هغه فاصهلې تشهکلیلوي 

 چې انسان او د طبیعت عالم یې سره جال ېړی دی 
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)انسانستانت په ټولو اصولو ېې له دا نورو )ستانوت سره فرق لري مثأل انګلستان 

انو منافع په ېې ساتلې وي او بل چاته ېهه یهې ضهرر هغه چې یوازې د انګلس

خو واوا، ېه نه ګټه خویې په هی  یول نه وررسیږي مګر انسانسهتان  دیورسی

 هغه دی چې په ده ېې د ټولو انسانانو او د ګرده بشر منافع خوندي ېیږي 

په دا نورو)ستانوت ېې خو ژوند د یوې دعوی نهوم دی لهه بلهه سهره او د یهوه 

دی له ځانه سره خو په )انسانستانت ېې نه څوک پرچها د تعهرض  جنجال نوم

فکر لري او نه څوک د چا په مقابل ېې ځان حمایه ېوي  هلته په هرځای ېې و 

هیچاته هیڅوک خارجي نه ایسي بلکې هرځای د سړي خپل ېور دی  ېه دچا 

  سره د )انسانستانت اراده وي نو په دې خبره پوهیده هم ورته په ېار دي چهې

ځینې عادا، چې په دا نورو )ستانوت ېې د خلکو شخصیت تشکیلوي هلته ییر 

قیمت نلري او نه د چا په درد خوري بلکې ېه له چا څخه صادرسهي نوښهایي 

چې د )انسانستانت په شفاخانو ېې تر معالجې الندې سې ځکه ېه د چا خیهال 

وږغهوي خهو پهر  ېوي چې هلته یو انسان پربل یوه بابایي وېړي او آغهایې د

داسې ېار هلته ېورټ ممکن نه دی او ېه یو انسان د بل په مقابهل ېهې ځهان 

اصیل ګڼي او هغه بل بدل ورته ایسي نو داسې بدل خلک هم هلته ژوند نسهي 

ېوالی او ېه څوک د بل په اذیت ېې قدر، ږغوي خو داسې همه غرض خلهک 

سهاهوګان ههم    هم یو انسان غواړي چې بل یو د ځان مریي وساتي نو داسې  

هلته نسي چلیدای او ېه څوک غواړي چې د بل د الس په حاصهلو ېهې ځهان 

چاغ ېړي نو داسې تجار، هم هلته په )انسانستانت ېې ېور نلري اوېه څهوک 

غواړي چې پربل باندې سرلوړ ونیسي داسهې ناقابهل سهرونه ههم هلتهه نهه 

اسهې تیهټ پیداېیږي او ېه څوک میل لري چې بل ته ځان ټیټ ېهړي  خهو د

هغه جری چې ژوند "ېسان هم هلته څوک نه پیژني لنډه داچې د دانورو ستانو

  "یې تریخ ېړی دی هلته پریوه مخ درک نلري
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د )انسانستانت ټوله بشري ادراېا، او انساني ملکا، داسې ېارنه ورېوي لکهه 

ېې چې آموخت ورسره نیول سوی دی بلکهې هلتهه د فکهر  "ستانو"په دانورو

قي جریان، د عمل سلوک او د غرائزو میل په داسې ترتیب چلیهږي طرز، دسلی

ېې تصنیا سوي روحیا، د هغو معرفي نسي ېوالی  او  "ستانو"چې په دا نورو 

نه د )انسانستانت انسان دې موجوده روحیاتو تراوسه پورې لیهدلی دی  هغهه 

انسان بیخي د دې انسان تصور نسي ېوالی ځکه تعدي، حرص،غضب، تجهاوز، 

ستعماریت، خود خواهي، قتل، غار،، تعصب او نور د دې انسهان الزم صهفا، ا

 ېورټ نه پیژني او نه ورسره آشنا دی 

لنډه داچې د )انسانستانت اوسیدونکي بیل روحیا، لري او بیل استدالل  ېهه 

نو ښایي چې موجوده سهړیتوب وژحیوانیهت وایسهي  دیچا هغه انسانیت ولی

ون دی او د ژوند د جمال د پاره بشري جریهان ځکه هلته ژوند یو محترم مضم

 شروع دی چې ژوند د ژوند د پاره په خپله طبیعي ساحه ېې وپالل سي 

په )انسانستانت ېې هی  داسې چارې نسته چې په ژوند ېې بې ګټې وي بلکې 

د ژوند عملي نظام یې د ګردو پرنفعه والړ دی او علم یې لهه طبیعهي حقیقهي 

 دی  احساسه څخه ترېیب سوی

هرهغه شان چې یو انسان له بله څخه جال ساتي او یهایې پهه جنهګ ورسهره 

اچوي داسې عوامل د )انسانستانت د ښمنان دي او هر هغه ایجابها، چهې یهو 

 انسان پربل ګرانه وي او ور نیژدي ېوي یې هغه د )انسانستانت دوستان دي 

ي ذهنیت د تکامل )انسانستانت په خپل ځان ېې د انسانیت د ارتقاء او د انسان

 هغه مرحله بلله ېیږي چې د ژوند تکفل ېوي د ژوند په معنیو

 ت۴۹۹۵: ۷) نو ژوندی دې وي انسانستان
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 میرحیدر حیدری ۱-۱۱

میرحیدر حیدری د دې ترېرې بل لیکهوال دی چهې ښهاغلي نجیهب یهې د 

تحصیل دورې، د ده د ېورنۍ، د ماموریهت دورې او د مطبوعهاتو سهره د ده د 

ګلوی تر عنوانونو الندې معلوما، راوړي دي، ترېومه چې مها د ښهاغلي پیژند

حیدري پسې ېومې ترېرې او آثار ېتلي دي د ده په باب مې معلوما، نهه دي 

پیداېړي له همدې امله د نوموړي په باب د ترېرې په اصلي متن ېې په راغلهو 

 معلوما، بسنه ېوم 

 

 محمد رسول پتتون ۱-۱۳

باب مو د پتتو معاصر لیکوال ترېرې په اصلي مهتن  د محمدرسول پتتون په

ېې معلوما، ولوستل ، په نورو پتتو ترېروېې د پتتون د سهوانحو پهه بهاب 

 معلوما، نه دي راغلي 
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 مستغني يعبدالعل ۱-۹۶

د پتتو ادبیاتو د معاصرې دورې لیکوال د عبدالغني مسهتغني د سهوانحو پهه 

ت زیها، معلومها، راوړي دي د ده د باب د دې ترېرې د نورو لیکوالو په نسب

زوېړې او وفا، تاریخ او همدرانګه د نوموړي  د ماموریت په هکلهه معلومها، 

راوړل شوي دي  دلته زه غواړم هغه معلوما، وړاندې ېړم چې ښاغلي نجیهب 

په دې ترېره ېې ورته اشاره نه ده ېړې او په نورو پتتو ترېرو ېهې د ده بهاب 

 راوړل شوي دي 

هه ق ېال څخه شهروع شهوې او بیها د  ۴۹۴۵لی مستغنی شاعري له د عبدالع

مړینې تر وخته یې راز راز مطالب او مضامین په قصیده او غزل شکل ېې ځای 

ېړي دي چې یوه برخه  یې اجتماعي او اخالقي او نور عشقي او ادبهي دي د ده 

 ېې چاپ شوي دي  "ېابل مجله "او  "سراج االخبار "اشعار زیاتره په 

اغلي مستغني د پتتو او پتتونولۍ سره زیاته مینه در لوده، په تیهره بیها د ښ

پتتو ژبې لوړتیا سره یې زیاته مینه او خاصه عالقه درلوده او خپلهه داعالقهه 

 ت۴۱۱۹: ۷)یې څو ځلي پخپلو اشعارو ېتې ښکاره ېړې ده 

سرمحقق زلمي هیوادمل هم په خپل اثر فرهنګ زبان و ادبیا، پتهتو ېهې د 

 تغني په باب لیکلي:مس

عبدالعلی مستغني د سراج االخبار افغانیه د ادبي برخې محهرر وه د حبیبیهې 

مکتب معلم او په وروستیو ېې د ېابل ادبی انجمن غړی شو د ده متفرق اشعار 

د هیواد په اخبارونو ېې نشر شوي دي همدارنګه د مسهتغني د پتهتو او دري 

د نوموړي لیکلهي موضهوعا،، ملهي،  غزلیاتو او قصایدو دیوان چاپ شوی دی

 ت۱۷۴: ۱۹)اجتماعي، اخالقي او عشقي رنګ لري 

همدارنګه استاد حبیب اهلل رفیع هم پخپل اثر پتتو ېتابتود ېې د مسهتغني 

 دوه آثار معرفي ېړي دي:
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 د مستغني آثار: ۱-۹۶-۴

ه د عبهدالعلی مسهتغنی دیوان)پتهتو او دريت، ېابهل، د پهوهنې وزار، ه ۴

 ش ېال  ۴۹۹۱یا ریاست،ددارالتخل

ه قصاید مستغني )پتتو او دريت، عبدالکریم مستغني، د ملي دفهاع وزار، ۱

 ت۱۹۴: ۱۶)ش ېال  ۴۹۱۱مطبعه ،

 

 د عبدالعلی مستغني د نظم نمونه:  ۱-۹۶-۱

 خپههل ځانونههه بههه قربههان ېههړو نههه دیههار خپههل

 ههههر د یهههار دیهههار ېوڅهههه بولهههو دیهههار خپهههل

 شههي چههې د خپههل دیههن و دولههت پههه الر مههړ نههه

 څههه ژونههدون دی هغههه بولههو ننههگ و عههار خپههل

 هههر میههدان چههې د خپههل ځههان پههه وینههو رنههگ ېههړو

 پهههه قهههانون یهههې د نظهههام بولهههو گلهههزار خپهههل

 پههههه دنیهههها و آخههههر، بههههه سههههرفراز وي

 نظهههامي چهههې وي محکومهههه د سهههاالر خپهههل

 سههههپاهي دې د خپههههل سههههر بههههها خههههوړلې

 د مههوږ سههر او مههال قربههان دی تههر سههرېار خپههل

 نهههه دی ناصهههحه نصهههیحت مهههوږ تهههه پهههه ېهههار

 تههه پههه ېههار خپههل دانهها تههر یههې مههوږ پههه ېههار خپههل

 مسههتغني بههه ځههان قربههان تههر خپههل ملههت ېهها

 موافهههق بهههه د گفتهههار ېانهههدي ېهههردار خپهههل
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 نومېبفضل اېبر  ۱-۹۴

د د پتتو معاصر لیکوا اثر وروستی لیکوال بینوم دی د دې ښاغلي په باب ههم 

ړل لږ معلوما، راوېې ترېره استاد عبدالقدوس نجیب په) پتتو معاصرلیکوالت

له دې ترېرې وروسته ترېومه ځایه چې ما پتهتو تهرېرې ېتلهې ، شودي دي

 یواځې په اوسني لیکوال ېې مې د نوموړي په باب معلوما، وموندل:

ښاغلی فضل اېبر بینوم مشهورپه حضر، پاچاګل صاحب دپتتونستان دلوی 

غر دمشههور بهزرګ او ستر مجاهد دترنګزو دحاجی صاحب مشرزوی او داشن

ترنګزو ېې زیږیدلی دی او وروسته  ېال پخپل ېلي ز۴۱۱۷بودلي بابا نمسی په 

تر هغه چه دهغه وخت متداوله دیني تحصیل یې پخپل ېور او نورو ځایو ېهې 

په خصوصي توګه سرته ورساوه ، د خپل مجاهد پالر په پیهروۍ یهې دجههاد 

 میدان ته ودانګل 

پر خال  جهاد ېاوه او وروسته  دپاېسهتاني  راهغه وخت یی د انګریزي استعم

استعمار او تجاوز په مقابل په مبارزه بوخت شو، شپه او ورځ یهې پرځهان یهوه 

ېړې وه، دخپل قوم او خپل وطن د آزادۍ دسهاتلو دپهاره یهې د پاېسهتان د 

حکومت ګولیو،بمونو او توپونوته ټټرسپر ېړی و او دپتتو نستان په باجوړ ېهې 

 نو او آزادۍ غوښتونکو الرښوونه یې ېوله دملي مجاهدی

ښاغلي همیش خلیل پخپل ېتاب ېې  دبینوم دپخوانیو جهادونوداسې یادونهه 

فوځ دغه عالقې ته  یېوي: پیرنګیانو چې دبونیر فتح ېولو په غرض هندوستان

ولیږلو نو حضر، بادشاه ګل صاحب فضل اېبر بینوم دخپل پالر پهه ههدایت د 

دینو یو لتکر داستعماري طاقت دمقابلی په غهرض خپهل آزادو قبایلو دمجاه

دجوالی میاشت وه چې  پهه سهر ېهاوۍ او  ېالز۴۳۴۱قیاد، ېتې واخستو د 

WWW.AEL.AF



157 

ملندرۍ د ړومبۍ او دویمې معرېې دمسلسل جههاد نهه پهس یهې انګریهزي 

 فوځونه په شا ېړل 

ېال پورې مجاهدینو دخارجي طاقهت ز۴۳۱۶نه تر   ۴۳۴۵آزادو قبایلو ېتی له 

  خپل جنګونه جاري وساتل، دغهه دوران ېتهی یهوه بلهه لویهه غهزا د خال

انګریزانو خال  په شبقدر وشوه، دغه غزا ېتې هم لکهه ړومبهۍ مجاههدین 

 سرخ رویه او ېامیاب شول 

ېال ېهې چهې حهاجي صهاحب د ترنګهزو وفها، شهو نهو دآزادو ز ۴۳۹۷په 

ل خپهل روحهاني قباییلومجاهدینو او نمایندګانو په یوه خوله حضر، بادشاه ګ

 پیشوا تعین ېړ 

ېال پورې بادشاه ګل صاحب غهازي آبهاد ېهې پهه  ۴۳۱۷ېال نه تر  ز۴۳۹۷د  

ېهال ېهې ز ۴۳۱۰خانقاه معلی ناست وو ، او دمهمندو قیاد، به یې ېولهو  پهه 

 دحکومت افغانستان په دعو، ېابل ته راغی 

سهالم ېال په فبروری میاشت ېې چې په ېراچۍ ېې دمهوتمر عهالم ا ز۴۳۱۳د

غونډه ېیدله نو بینوم صاحب دپتتونستان دقبایلو د نماینده په حیث په هغې 

اسالم سرحد مشهر ههم ی غونډه ېې ګډون درلود او یو وخت د جمیعت العلما

 ټاېلی شوی و 

ښاغلی بینوم دسیاسي مرهبي او قومي الرښودنو او مصروفیتونو سره دپتهتو 

دشعرونو دیهو بشهپړدیوان  تتو ېېم ییره مینه لرله او په پژبې د ادب سره ه

 خاوند دی  

 ښاغلی همیش خلیل دده د شعري مقصد په باب ېی داسی لیکي:

دیوسیاسي رهنما او مرهبي پیشوا نه عالو بادشاه ګل صاحب په حیثیت دیهو "

، دا اولوالعزم شهاعر لکهه د اېثهرو قهومي ويشاعر هم دملک اوملت خدمت ې

ارماني دی   خپلو نظمونو ېې  راتلونکيده شعراوو د خپل وطن او قوم دیو ځالن

ین سره سره دمیرڅمنو د ناپا ېهو ققوم ته د وطن ساتلو اودفاع ېوښتونو دتل

WWW.AEL.AF



158 

ارادو خبرداری هم ورېوي او د خپل عالی عظمت شان او ناموس دساتلو پیغام 

 ت12: 71)"هم 

سرمحقق عبداهلل بختاني خدمتګار په پتتانه شعرا پنځم ټهوک ېهې د فضهل 

 بینوم د وفا، ېال او د ده د آثارو په باب معلوما، وړاندي ېړي:اېبر 

فضل اېبر بینوم چې په )پاچاګل صاحبت مشهور وه د ژوند وروستی ېلونه یې 

 په افغانستان ېې تیرېړل  

هه ش ېال د مرغومی په دوهمه نیټه په ېابل ېې وفا، شو او  ۴۹۵۱نوموړی د 

والۍ د نوآباد ېلي پهه ههدیره ېهې جنازه یې د ېاپیسا والیت دېوهستان ولس

 خاورو ته وسپارل شوه 

د اشهعارو یهو  لس دولس ېاله د مخهه چې  "سرمحقق بختانی خدمتګار لیکی

 "لیدلی دی  مادیوان یې 

هه ش ېال په آخره ېې ما د ده یو  ۴۹۴۳چې د "همدارنګه پوهاند رښتین لیکي 

ل لوی دیوان مو ولیهد هه ش ېال ېې یو ب ۴۹۱۱په وه بیا وړوېی د یوان لیدلی 

مخونو زیا، و او نژدې دولس زرو بیتونو ته رسیږي  په دې دیهوان  ۰۶۶چې تر 

ېې قومي،ملي،سیاسي، تاریخي، عشقي، تصوفي،اجتماعي او خالقي مضهامین 

او د پتتو شعر اېثرې نمونې لکه، غزل، رباعي، قطعه، قصیده، مثنوي، ترجیهع 

 ت7001: 72)"بند او نور راغلي دي 

 

 نمونه:ېالم دبینوم د ۱-۹۴-۴

 وطن وایی

 زه خوستاعزیز وطن یم

 چه مې خر  نکړې په بل

 ګوره ما چې بربنډه نکړې

 چې زه ستا ېړم پټول
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 هر نعمت چې زما ستادی

 څه به خورې چې شم دبل

 څه فایده به درله وېړې؟

 بیا په تیر ساعت ژړل

 دخپل باغ میوې هغه خوري

 چې دبل ېړي ترې شړل

 ارمان به وېړېېه زه نه وم 

 وي به تا له شرمیدل

 تر بیت دی ستا په ماېې

 زما تا باندی ېول

 مشترک په دې مفاد یو

 مه ېوه دې ېې خلل

 دا ېول دلیونو دي

 په خپل ځان توره وهل

 ېوم پتتون دی چې ېړی ګورې

 خپل ېا له نه غیر بلل

 تا ته چا ویلي دا دي

 چې پتتون داسې ېول

 پتتون تا باندې مین دی

 ن تا باندې دی تلقربا

 دغماز خبرې مه اوره

 بینوم دا تا ته ویل
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 پایله

د دې تیزس په بشپړولو سره ما وېوالی شول چې د پتتو شاعرانو او لیکوالهو 

یوه داسې ترېره خپلو فرهنګي حلقوته وړاندې ېړم چې تراوسه نه وه پژنهدل 

مې یهو لهړ الزم  تنو شاعرانو او لیکوالو په باب ۹۴شوې  په ترېره ېې د راغلیو 

معلوما، ترېومه ځایه چې مقدور وم سره راټول ېړل او د ترېرې لیکهوال پهه 

 باب مې هم په مقدمه ېې مواد راوړل 

په افغانستان ېې د پتتو ادبیاتو پهه معاصهره دوره ېهې دا )د پتهتو معاصهر 

لیکوالت دریمه ترېره ده البته باید ووایم چې د معاصرې دورې قدیمه تهرېره 

هه ش ېلونو ېې لیکل شوې ده، نهوم یهې دی  د پتهتو ننهي ۴۹۴۷او ۴۹۴۰په 

لیکوال دا ترېره استاد خادم او استاد رشتین دواړو په ګډه جوړه ېهړې، د دې 

هه ش ېال په ګڼهه ېهې  ۴۹۴۱ترېرې څه برخې مرحوم خادم د ېابل ېالنۍ د 

 ههه ۴۹۴۷او  ۴۹۴۰چاپ ېړې دي د دې ترېرې لومړنۍ برخې د ېابل ېهالنۍ د 

ش ېلونو په ېڼو ېې خپرې شوې دي   بله ترېره عبدالرزاق زهیر لیکلهې د ده 

ترېره په فارسي ژبه ده او نوم یې دی،شعرای معاصر پتتو چې تراوسه نهه ده 

چاپ شې او خطې نسخه یې د افغانستان په ملي آرشهیا ېهې خونهدي ده او 

 دریمه همدا ترېره ده 

عالوه د ترېرې مخخهر، د تهرېرې  په مقدمه ېې همدارنګه د ترېرې د معرفۍ

لیکوال، د ترېرې د تدوین هد ، دېار میتهود او د موضهوع شهالید پهه بهاب 

 معلوما، راغلي دي 

 ورپسې د ترېرې اصلي متن راغلی او وروسته تعلیقا، راوړل شوي دي 

رخانو لپاره ېهار آمهد لدا تیزس به د ادبي محققانو او د معاصر دوران د ادبي م

 وي 
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 شهمناق

پدې برخه ېې هڅه ېوو، ټولو هغو احتمالي پوښتنو ته لنډځوابونه  ومومهو،  

چې دمناقشې یا له  تیزس نه د دفاع پرمهال ناستو ممتحنه غړو ته پیداېیږي   

د تدوین اهمیهت  ته پوښتنه پیداشي، چې د دې ترېرې ښایي ځینو دوستانو

؟ دغهه تهرېره  څه دی؟ په دې ترېره ېې د ېومې سیمې شاعران معرفي شوي

 په ېوم وخت ېې لیکل شوې ده؟

آیها پهه آیا دا ترېره تراوسه چاپ شوې یانه؟ د ترېرې لیکوال څهوک دی؟ 

لیکواالن او شاعران د الفبا په ترتیب سره راغلي ېه نه؟ په تعلیقاتو ېې ترېره 

 په څه یول معرفي شوي دي؟ ېې شاعران او لیکواالن

 ب سره ځوابونه وایو اوس نو پورتینو پوښتنو ته په ترتی

د دې ترېرې له تدوینه زمونږ ههد  دادی، چهې د پتهتو د معاصهرې دورې 

ترېرې لیکنې ټولې ورېې ېړۍ سره یوځهای شهي او دا سلسهله زمهونږ پهه 

 فرهنګي تاریخ ېې خوندي شي 

دې ترېرې ځینې  ما په همدې خاطر دا ترېره تدوین ېړه، سره له دې چې د

د مخه په نورو پتتو ترېرو ېې معرفي شهوي دي ،  او شاعران تر دې نلیکواال

او شاعران پکې شته چې تراوسه بل ځای نهه  نخو بیا هم ځینې داسې لیکواال

 دي معرفي شوي 

د افغانستان د مختلفو سیمو د شاعرانو شهرح حهال راغلهی  ېې په دې ترېره 

 دي  اشخاصچې ییری د ېندهار سیمې اوسیدونکي دي او د لیکوال هم عصر 

 دیرشمو ېلونو په جریان ېې لیکل شوې ده  پتتو معاصر لیکوال دا ترېره د د

تراوسه په مستقل یول چاپ شوې نه ده اما په طلوع افغهان ترېره یاده شوې 

 اخبار ېې په مسلسل یول نشر شوې ده 
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ههه ش ېهال  ۴۹۶۱د ترېرې لیکوال عبدالقدوس  نجیهب نهومیږي چهې پهه 

ږیدلی او د پتتو ژبې یهو تکهړه لیکهوال تیهر دېندهار د بابړو په ېوڅه ېې زی

 ۴۹٨۱د او شوی چې د دې ترېرې عالوه ګ  شمیر نور آثار یې هم لیکلهي دي

 د دسهرطان عمهر په ېلنۍ ٨۱ېال دچنګاښ دمیاشتي پر شپاړسمه د هه ش 

 د) ریکا د متحده ایاالتو د ېلفورنیا ایالت د الس انجلس ښارام د امله له ناروغۍ

Wephill وفا، شول په روغتون ېی ویپ هیت . 

تهر شاعران او لیکهواالن  ۹۴ترېره ېې راغلي دې همدارنګه باید وویل چې په 

پورې د دوی د تخلص د هجا پراساس معرفهي شهوي دي، مګهر  شخصاولسم 

مها ههم د   معرفهي شهويپه دې ترتیب نهه دي پاتې شاعران او لیکواالن بیا 

قاتو ېې هر شاعر ته نمبر ورېهړی په تعلیترتیب په نظر ېې نیولو سره ترېرې 

  سوانح مې ورته بشپړې ېړي دي او
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 پایله ېلي

ې دي، اصلی ههد  یهې لپاره تر سره شو یوه هد  هم د  ېد لیک چارې تیزس د د

دادی چې عبدالقدوس نجیب په نامه لیکوال چې د ېندهار والیت اوسیدونکی دی د 

نه لې ده او تر دې دمه په  مستقل یول دا ترېره لیک یې دیرشمو ېلونو په جریان ېې

اما په طلوع افغان اخبارېې په مسلسل یول نشهر شهوې ده پهه دې  ده چاپ شوې ،

خاطر چې په ترېره ېې د معرفي شویو شاعرانو او لیکوالهو سهوانح بشهپړې نهه وې 

اړتیاوه څو د دوی سوانح بشپړې اوپتتو فرهنګي حلقو ته وړاندې شي دا یو هد  او 

یې دا دی چې د ماسترۍ تحصیلې دورې په پای ېې د تیهزس لهه بشهپړلو بل هد  

امتیازاتوڅخهه اسهتفاده ترالسه ېولو سره د دې سند له وروسته د ماسترۍ سند په 

  وېړم

دغهه  تنه شاعران اولیکواالن  معرفي ېهړي دي، ۹۴مرحوم نجیب په دې ترېره ېې  

پهه  تهازه هغهه وخهت غهوشاعران د ښاغلي نجیب د زمانې خلک وو چې ییری له د

ېې یادو شویو فرهنګیانو د پهام وړ ه وروسته ېلونو، پفرهنګي فعالیتونو پیل ېړی وو

، پهه دي فرهنګي فعالیتونه ېړي، ېتابونه یې لیکلي اوګ  شمیر آثار یې تخلیا ېهړي

دې ترېرې د بشپړلو لپاره تصمیم و نیوه چهې تیهزس پهه بانهدې د همدې خاطر ما 

ې له فهرست سره یوځای د ېابهل پوهنتهون دژبهو او ادبیهاتو ولیکم، دغه موضوع م

د او  مې ېار پیلتیزس  په ه،پوهنځي ته وړاندې ېړه وروسته د بورد له خوا و منل شو

پهه درې برخو)مقدمهه،متن او استاد سرمحقق زلمي هیوادمل تر الرښونې الندې مې 

  بشپړ ېړتعلیقاتوت ېې 

موضوع اهمیهت، د ېهار میتهود ، د موضهوع  ېې دلومړۍ برخه )مقدمه ت په د تیزس 

تعلیقا،  د ترېرې اصلی متن او ورپسېد ترېرې لیکوال په باب معلوما، ،  شالید او

 راوړل شوي دي  
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 وړاندیزونه او سپارښتنې

د دې ترېرې له متن څخه معلومیږي چې د هیواد په بیالبیلو پتتنو سهیمو ه ۴

هی  پتتو تهرېره په شوي وي، چې ېې ښایي داسې لیکواالن او شاعران تیر 

ېې د هغوی شرح حال نه وي راغلي ېه پهه دې هکلهه ههم محصهلینو تهه د 

و پهه او لیکواالن وشاعراند دغوشي او  ېمونوګرا  یا تیزس موضوع ګانې ورېړل

 د پتتو ژبې د ادبیاتو په غنامندۍ ېې به ګټور تمام شي  باب څیړنه وېړي

لقدوس  نجیب ځینې نور ناچاپ آثار هم شته ه د دې اثرعالوه د ښاغلي عبدا ۱

 چې تدوین ته اړتیالري ېه ېار په باندې وشې ییره ښه ده 

لکه څرنګه چې مخکې مو وویل  دا ترېره تراوسه په مسهتقل یول چهاپ ه ۹

 ده، دا ترېره باید چاپ شي  نه شوې

معرفهي نهه دي د هغو لیکوالو په باب چې په نورو ترېرو ېې ېې ه په ترېره ۱

مونوګرافونهه ته محصلینو ېه د دوی د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب شوي 

 ورېړل شي ښه ده 

ورته نورې تهرېرې ههم موجهودې وي او د ته ه په پتتو ادب ېې ښایې دې ۵

او  د تدوین لړۍ یې پیل شې امله ناچاپ پاتې وي ېه پیدا شي ، ځینو دالیلو له

 ادبیاتو تاریخ به ال بډایه شي  د پتتو ،پتتو فرهنګي حلقوته معرفي شي
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 خرونهخم

 

  ېابل:میونهد محمهد هاشهم میونهدوال  تهه ش۴۹۷۱)  هه آریا،محمد نجیم ۴

  نشراتي مرېز

 : دېابهلېابهل  ن)د ماسهتری تیهزستباغوا  تهه ش  ۴۹۳۶)  نوراهللهه اوریا، ۱

 پوهنتون 

 ېرم پریس ا  الهور:اقتصادي نظریا،ت  هه ق ۴۱۱۱)  هه ایوبی،محمد نادر ۹

 اېرم پریس    الهور:سیاسي نظریا،  تهه ق ۴۱۱۳)  هه ایوبی،محمد نادر ۱

  تلههومړی ټههوک)اوسههنی لیکههوال هههه ش ت  ۴۹۱۶)  بینوا،عبههدالروو  –۵

 ېابل:دمطبوعاتو مستقل ریاست دولتي مطبعه 

  تدوهههم ټههوک)اوسههنی لیکههوال  هههه شت ۴۹۱۴)  هههه بینوا،عبههدالروو  ۰

  ریاست دولتي مطبعهېابل:دمطبوعاتو مستقل 

  تدریههم ټههوک)اوسههنی لیکههوالشت  هههه ۴۹۱۰)  هههه بینوا،عبههدالروو  ۷

 دولتي مطبعه  دمطبوعاتو مستقل ریاستېابل:

د سرحدونو قومونو  ېابل:د زړه خواله  ش تهه   ۴۹۱۱)  هه بینوا،عبدالروو  ۱

 او قبایلو چارو وزار، 

د اطالعهاتو  ېابل:ان نومیاليد افغانست ت  ش هه  ۴۹۰۶)  هه بینوا،عبدالروو  ۳

  اتو ریاستاو ېلتور وزار، د نشر

 ېابهل: د علومهو تدریم ټوک) پتتانه شعراء شت هه  ۴۹۱۱)  ټولنه،پتتوهه  ۴۶

  اېایمۍ

  : چمن پرسېوټه  اېبرنامه ز ت  ۱۶۴۴)  هه جانان،محمد شریا ۴۴

ه رشهاد   ېندهار:د عالمپتتانه شعراء  هه شت  ۴۹۳۴) هه حبیبي،عبدالحی  ۴۱

 ه ټولنه یخپرندو
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  تټههوک مپههنځ) پتههتانه شههعراءشت   هههه ۴۹۰۷)  ههه خههدمتګار،بختانۍ ۴۹

 دافغانستان دعلومو اېاییمي ېابل:

  تڅلهورم ټهوک) پتهتانه شهعراء  شتههه  ۴۹۵۷)  هه خهدمتګار،بختانۍ ۴۱

 دافغانستان دعلومو اېاییمي ېابل:

د   ېابهل:وږمهېد مینهې  شت ههه  ۴۹۱۰)  خهوږی، محمهدابراهیماهه خو ۴۵

 خواخوږي ادبي او ېلتوري ټولنه 

  یونیورسټي پبلشرزپیتور:  پتتانه لیکوال ت ز ۱۶۴۶ ) یل،همیش لهه خ ۴۰

افغانستان د  ېابل: د  مخارج الحرو  شت  هه۴۹۵۳)  هه رشاد،عبدالشکور ۴۷

 و، ید ژبو اوادبیاتو انستیت علومو اېایمي

  فیهههایي یاداښهههتونهغراج شت ههههه ۴۹۱۳)  ههههه رشاد،عبدالشهههکور ۴۱

 دعالمه رشاد اېایمي ېندهار:

  ي ادیبههانلنههدان خههوړز شت  هههه ۴۹۱۵)  حبیههب اهلل ،هههه رفیههع ۴۳

 دافغانستان قلم ټولنه ېابل:

د بیهقي ېتاب   ېابل:پتتو ېتاب ښود شت هه  ۴۹۵۰)  حبیب اهلل هه رفیع، ۱۶

 خپرولو موسسه 

:د امان ېابل څلورمه جبهه د استقاللهه ش ت   ۴۹۰۶هه رفیع، حبیب اهلل  ) ۱۴

   ېتاب خپرولو موسسه 

 ېابهل پوهنتهون ېابهل:   )مرېههتههه ش ت   ۴۹۳۱)هه روهیال، مطیع اهلل  ۱۱

  نیټه شلمه قربشنبه د عچهار

د  ېابل:ان و ادبیهاتو پتهتوفرهنګ زبه شت هه  ۴۹۵۰)  هه هیوادمل،زلمی ۱۹

  پوهنې وزار، د تخلیا او ترجمې ریاست

ېابل:  ت جلد دوم)فرهنګ ادبیا، پتتو شت هه  ۴۹۰۵)  میهه هیوادمل،زل ۱۱

 دولتي مطبعه 
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 یمننه او کور ودان

 شخصتت  هېتتداد لتتا  اه ف هل  تتا    لتت د افغانستتنام ي تتر ک   تت   

( څخت  د ړه  لت  ک ت  يللت  چتدي دت  د د        يي   حمته  اتاي ه  ) راغ ښ

  ه اهي دت  د ل متر اثتاره د     اث  داپ ک     اهږ  هرچړ . ي ر ک  

دتاپ لتتړې  تت  ل تته چتړ  د . دا لتتړې يتت  دهاه لتت ي. يتدږ لتت   دلتتد درنتتد    

هېدادهالد څخ  ل  ختدرا درنتت  ه  ت  چتده دت  لت  خ ته ي لتدي اه         

 يادي هس د چنايدند د داپ دا لړې ال لس  هغځدي.

څخت  د ړه  لت  ک ت  يللت       راه دتالدهنک  ل کتدا   د ځه ي ا دد  اثت  لت    

 اه دالدلد جدګ  شد . ل ک دد  دد  اث  د  چده

 ل  ف هل ر ي ل 

 د افغانسنام ي ر ک    
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