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حقيقي سرالري
(د پښتو ژبې ادبيي سيرالري) د ښياليي سييا اريغر ها يمي د ليکيوال
پير الر ليومړي مييا دی چيې پيه يييو نيوي ېکيير سيره ييې پييه ز ه پيورې الي
ښاليو لوستوالو ته ورپه الس کړه.
د نومييو ي ا يير م تييوی پييه پښييتو ژبييه کييې هغييو ليکوالييو او يياورانو
ځانګړې وې ده ،چې په نومو ې الر کې ييې د ليومړي ځيپ لپياره پيه ييوه
برخه کې ما اخيستى دی.
د نومو ي ا ر نوښت په همياې کيې دی چيې د ييو الرښيود او کيييي پيه ب يه
هغييه ښيياليي راپ چنييي چييې تيير بييره برييياه بييه چييا ال تيير اوسييه پييه دې ب ييه نييه
پ چنال ،او دا دی د نومو ي ليکوال په برکت د دې سيرالرو ييوه ښايسيته
ګ ډۍ په دې ا ر کې را ټوله وې ده.
که څه هم نومو ی ا ر د تاليف ب ه ليري خيو د څ ړنيې مالګيه هيم ورسيره ييو
ځای وې ده او د نيميه څ ړنيې پيه يکپ را څرګويا يوی دی ،کيه هير څيه
وي په پښتو ادب کې يوه نوې زياتونه ده .
زه يې ليکوال ته مبارکي وايم او لوستوالو ته د لوست ،سَت.

په درنښت
پوهومپ م ما ابراهيم همکار
درونټه ،د پوهوتون م وه
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سريزه
اېغانستان د زرګونو کيونو اوږد ومر او له ويا ه ک تياري ليري ،پيه دې
اوږد زميياني واټيي کييې پييه ه ييواد کييې پييه زرګونييو نوميييالي  ،بريييالي،
نوګيالي ،توريالي ،ېرهوګيالي او وتيي کسان ت ر وي چيې د تياري پيه
اوږدو کې يې درانه او پاخه ګامونه ابښيي او تيپياتې نېښيې او ا يار تيرې
را پاتې دي.
د اريا نا په ل ږه کې ګڼ ادبي ،حربيي ،سياسيي  ،ېکيري او ويميي پوهيان
او مشيييران را پيييياا يييول او پيييه خپيييپ خپيييپ ځيييای کيييې ييييې کارنيييامې او
خامتونه وکړل د خپپ ه واد دېاع يې هيم وکيړه خپيپ ه يواد ييې ودان کيړ
او خپيييو نسيييونو تييه يييې خپييپ ا ييار او اېکييار هييم پييه ميييرا

پربښييودل د

اريانييا د ژونييا پييه دې اوږده واټ ي کييې د ژونييا پييه هييره برخييه کييې نواب ي ،
لويان ،مشران  ،اوران او ليکيواالن راموتتيه يول  ،پيه خيکيو کيې يياد
او نو يې تيپاتې و چې م ر يې سيهاوو ته رس ږي.
اېغانستان د ويا ونو زبږنتای دی ،د اېغانسيتان پيه تياري کيې کيه ميوږ
وګورو نو که د اسال له راتګ څېه مېکيې وي کيه وروسيته زميوږ ګيران
ه ييواد د تيياري پييه هيير پ يير کييې خپييپ بيير او مقييا د نييړۍ د يييو باوميياره ،
ليرتي او د ښه کيتور او دستور لرونکى ه واد په توګه سياتيى  ،زميوږ د
ګران ه واد په هر دور او زمانه کيې زميوږ نوګيياليو او توريياليو اتالنيو د
خپيې تورې او مييم پيه ځيواک د خپيپ ه يواد پيت او نياموس سياتيى دلتيه
يوه خبره د يادونې و بولم چيې ليه بياه مرليه د اېغانيانو تياري پيه هير دور
کې د نا اهيو او نا انصاېو يرليګرو له خوا پټ سياتپ يوی ټوليو تير بيره
حاه دا کوښښ کړی چې زموږ هغه تاريېي او ويمي ا ار چې ميوږ تيه ييې
کييوالی ييول د خپييپ ماهييي پييه هکيييه م يومييا راکييړي او مييوږ د خپيييو
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ن کونو له کارنيامو څېيه خبير کيړي ليه موتيه و ي ليه چوګ يزه تير انګرييزه
پورې هر ييو يير ليګير دا کوښيښ کيړی چيې د اېغانيانو تياري  ،کيتيور او
ژبې ته زيان ورسوي يا يې ختم کړي.
مييوږ پييه خپييو ليکوييو کييې زييياتره ليکييو چييې لييه بيياه مرلييه د ېالنکييي ا ييار
ورک دي نو د دې وجه دا ده چې که هير دښيم دلتيه رالييى نيو ليومړی ييې
زمييوږ ويمييي موييابي لييه ميوتييه و ي کييه مييوږ د خپييپ ه ييواد يييا پښييتو ادب
تاري ته ځير و نو موږ ته به دا په اګه ي چې ييا خيو زميوږ د نوميياليو
تش نو پاتې دی يا ييې د ا يارو نيو او ييا ييې هيم پيه ا ه ليږ څيه م يوميا
لرو.
د ب يګيييې پيييه توګيييه د لرليييونې دورې زيييياترو ييياورانو او نوميييياليو د
ي رونو يييواځې يييو څييو ب يګييې پيياتې دي او همييااراز د سييييمان ميياکو
تذکرة االولييا ييواځې اووه( )٧مېيه مونيال يوي او د ها يم سيرواني د
سالو وږمه د ي کټه لرلونې پښيتانه د م ميا بي وييي البسيتي تياري
سييوري او داسييې نييورو نومييياليو ليکوالييو ا ييارو يييواځې نومونييه تيير مييوږ
رارس الي.
نو که دله ا ار د هماې ه واد اوس اونکو پيه همياې ه يواد کيې ليکييي
نيييو اوس وليييي نيييه يييته بييير داسيييې ارزښيييتواکه ا يييار اوس هيييم د بهرنييييو
ه وادونييو پييه کتييابتونونو کييې پراتييه دي او زييياتره يييې د خيياورو النيياې
وي دي.
د دلييييه کتيييياب دليکيييييو اهييييم مقصييييا داېغانسييييتان د هغييييه يييياورانو،
ليکواالنيو او نومييياليو لييه کارنييامو او خييامتونو څېييه د زلمييي کهييول او
ادب ميويييه واليييو خبيييرول دي ،پيييه دې کيييې ميييا د پښيييتو ادب تييياري هغيييه
ېصيتونه در م رېي کړي چې پښيتوادب کيې ييې د ليومړني ځيپ لپياره
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نوښتي کار کړی دی.
دد لييو تورييياليو اېغانييانو پييه هکيييه پييه سيييګونو کتابونييه د ېاهيييو او
نومياليو والمانو په ميم ليکپ وي دي چې په کتيابونو کيې موجيود دي
ماله همالو کتابونو نه پيه ګټيه اخيسيتوې سيره کوښيښ کيړی دی ،چيې د
نومياليو ژونا ليک په لوډ ه توګه وليکم.
زه د ښالييو استادانو او خپيو ټولو ز ه تيه نيږدې ميګيرو څېيه بيره موويه
کييو چييې د دې کتيياب پييه ترتيييي کولييو کييې يييې راسييره پييه څييه نييا څييه ول
مرسته او خواري کړې په ځانګړې توګه له م تر استاد پوهوميپ م ميا
ابراهيم همکار څېه يوه نړۍ مووه کو چې پر تشويق سرب ره يې هير رنګيه
همکيياري راسييره کييړې ،د خييان م مييا پيير ګوتييو دې هييم برکييت ييي چييې د
کمپيوټر چارو ته يې سره له برو بوختياو اوږه ورکړه.
څوګييه چييې دا زمييا لييومړن چيياپي ليکوييه ده نييو ک يياای ييي چييې بييرې
نيمګړتياوې او ت روتوې ولري نو ځکيه ليه تاسيو ګرانيو لوسيتونکو څېيه
بېښوه لوا  ،اهلل ت الى دې وکيړي چيې دليه نياچيزه ليکويه ستاسيې پيه
م يوماتو کې يو څه ګټور وګرځي او ستاسې ويمي سو يه لو ه کړي.
د يو پياو ي ،ځواکم ودان او خو

ال اېغانستان په هييه.

په درنښت
پوهيالى سيا ارغر(ها مي)
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د پښتو ژبې لومړنى اور
امييير کييرو  :امييير کييرو جهييان پهيييوان د امييير پييوالد سييوري زوی و.او دا
امير په جګړو کيې د ابيو مسييم خراسياني کييک او برييالى ميګيری و ،کيه
څه هم د امير کرو نيو نيور تاريېپوهيان نيه اخييي او موهيا سيرا تيش د
ومره وايي چې پس له امير پوالده دوه زامي ييې دليور واکيوال وو ،مګير
م ما ب ويي البستي چې په تاري سوري کې دامير پوالد ييو زوی چيې
امير کرو جهان پهيوان سيوري ليوري دی ،سيتايي او دده پښيتو ا ي ار
را نقيييوي او داسييې ښييکاري چييې امييير کييرو جهييان پهيييوان بيير ي اع،
اديي د تورې او ميم خاونا و ،امير کرو په ٩٣١هي کال د لور پيه مويابش
کييې امييير ييو او د جهييان پهيييوان يييې بالييه وايييي چييې د لييور کوټونييه،
بالشتان ،خ سار ،تمران او برکو ک يې ون ول.
اميييير کيييرو د سيييوريانو د کيييورن
کورن

مشيييهور ييياور دی ،د سيييوريانو

بر لښتيي پاچاييان او ياوران درليودل ،چيې اميير کيرو ليه

هغو اورانو ځيويې دی چيې د پښيتو ادبيياتو د ليکييي ي ر د السيته
راتيو ويا لري.
خو کيه چې موږ د امير کرو پيه ي ر لږبيږو او دهغيه د ي ر جو ښيت
ته نظر وکړو ،نو
دا چې د امير کرو

ر يې بير لښيتيى او پيه مييي وزن برابير ي ر دی،
ر لومړنى ي ر دی چيې زميوږ پيه واک کيې دی،

نو بر امکان يې ته چې تر دې مېکې

ر بر مراحپ طى کيړي وي

چيې دې مرحييې تييه رسي الى دی .بير امکييان ليري چيې دامييير کيرو نييه
مېکييې هييم پييه پښييتو ادبييياتو کييې ي ر بييه موجييود و خييو لييه مييوږ سييره
وجود نه لري نو زموږ لومړنى
د سوريانو په کورن

ر هماا د امير کرو

ر دی.

کې مشيهور ياهان او ليکيواالن يته چيې دوی
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په پښتونواله او م ړانه کې م يرو و د تياري ليه پياڼو څېيه ښيکاري
چې سوريانو تر اسال د مېه او بيا د اسال په لومړيو وختونو کې پر
ليييور او خراسيييان پاچييياهي کيييړې ده څيييو وروسيييته لزنيييى ،بامييييان،
تېارستان او زابيستان هم دوی ېيت کيړ او د ليور مشيهور او برييالي
سالطي له دله پيښته وه ،چې ختيځ ته يې د ګوګا تير ليا و او ليوديځ
ته يې د خراسان تر پايه او مال ته يې تر ا غر او پيام ره او سيوبپ تيه
ييې د وربيو تيير ب

يرې پييورې د سييهوت ليوا هسييکه وه،ماهيي موهييا

سرا چې د سوريانو د دربار مؤرخ دی دا سې وايي:
( ه اک دې په پښتو سيهاک ييا سيهک ليه اوالدې دوه ورونيه وه چيې
مشير يې سور او کشير يې سا نوم اه ،لومړی پاچيا او دوييم د لښيکر
مشيير (سييپه سيياالر) وه او تير اسييال بيير د مېييه د دوی کييورن

د لييور

اهي لرله دوی وسبانيان بولي ځکه لوی نيکه يې وسي نوم ياه،
داسييې نييورې تيياريېي خبييرې د سييوريانو د کييورن

پييه بيياره کييې بييرې

1

زياتې ته( )
په تاري سوري کې يې راو ي چې امير کرو له پ ړيو پيه ليور ،بالشيتان
او بسيت کييې و او د هغييه سيور نييومې لييه اوالدی څېيه و ،چييې د سييهاک لييه
2

پښته و( )
امييير کييرو برلښييتيى پهيييوان او پييه يييو ت ي لييه سيييو جوګييياليو سييره
جوګ اه ځکه يې نو کرو باله چې مانيا ييې ده کييک او سيېت ،واييي
چې امير کرو به په دوبي زميويااور کيې و او هيتيه ييې مياڼ

درليوده

 - 1حبيبيييي ،وبيييياال ى ،د پښييييتو ادبييييياتو تييياري  ،دانييييش خپرناويييييه ټولوييييه ،پ ښييييور٩٣٣١ ،ل
کال٩٣٧-٩٠١ ،مېونه.
 - 2م ما هوتک ب داود ،پټه خزانه ،مواهار٩٣٣١ ،ل کال٩٣ ،م .
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چې کټ مټ د موابش په ان و او په دله ځای کې يې ښيکار کياوه پيه
تاري سيوري کيې راو ي چيې اميير کيرو د سيهاک ليه پښيته دی اميير
پوالد په هغه دوو کې ريک و چې ابوال بياس سيحال ليه بويي امييه
سره جګړه کوله او امير ېوالد يې مالتړی و ي کټه ليه تياري سيوري
نقپ کوي چې امير کيرو وادل،هيابا او د ښيې و يويا خاونيا و ،ده بيه
هر کيه

رونه وبپ په ٩٥١هي کال د پو وج په جګړو کيې ميړ يو او تير
1

ده وروسته يې زوی امر نارر پاچا و( )
لکه څرنګه چې د هرې ژبې د ادب ابتاا له اورۍ او نظم نه يوې ده
دله ان د پښتو ادب ابتاا هم له اورۍ نه روع وې ده دا چيې د
ژبې له ميوځ تيه راتيګ سيره پيه ييوې ټيولوې کيې د ليومړي ځيپ لپياره پيه
نثري خبرو روع ک ږي ،بايا د نثر تياري پېيوانى وي نسيبتا نظيم تيه
دا چې په هغه وختونو کې خا ليکيى کپ نه درلود او په ذه کيې د
يوې موهوع د ساتيو لپاره د نثير نيه نظيم ښيه سياتپ ک ياه ،نيو هماليه
دی چې د پښيتو ژبيې نيه ويالوه پيه نيورو لرلونيو ژبيو (وباا،اوسيتااو
سانسګريت) چې برې پېوان

ژبې دي بوسټ يې پيه نظيم ابښيودلى

وی دی نه په نثر نو په هماې اساس د پښتو ژبيې نظيم نسيبتا تير نثير
2

پېوانى او خورا لرلونى دی چې بر لرلونى تاري لري( )
د امير کرو

ر بر پېوانى تاري لري کيه چې موږ د يو يي تياري

او ماامت ښکاره کوو وايو د امير کرو د وخته دی.
د امير کرو نه را پياتې د پښيتو ژبيې ليومړنى السيته رالييى ي ر چيې
 - 1حبيبيييي ،وبيييياال ى ،د پښييييتو ادب يييياتو تييياري  ،دانييييش خپرناويييييه ټولوييييه ،پ ښييييور٩٣٣١ ،ل
کال١١٠ ،م .
 - 2س ر ،س رګپ ،پښتو ادب پوهوه ،پښتو اکا مي ،پ ښور٩٣٣١ ،هي ش٣٣ ،م ..
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ويا نه يې بولي په الناې ول دی:
د ويييا نې پ چنانييه :پييه خپييپ دييي  ،مييو  ،ژبييه ،نيکونو،تييورې ،م ړانييې،
ز ورتيا او نورو اوچتو رحتونو ويا کولو ته ويا نيه واييي چيې ب يګيه ييې
د امير کرو

ر دی()1

ويا نه
زه ييييييييم زميييييييری پييييييير دې نيييييييړۍ ليييييييه ميييييييا اتيييييييپ نسيييييييته
پيييييييه هويييييييا و سيييييييوا پيييييييه تېيييييييار و پيييييييه کابيييييييپ نسيييييييته
بپ په زابپ نسته

ليييييه ميييييا اتيييييپ نسيييييته

لشيييييي د ميييي ميييييې ځيييييې بربښيييييوا پيييييه م رڅمويييييو بانييييياې
پيييييييه ژوبييييييييه ييييييييونم يرليييييييالم پييييييير تښيييييييت انو بانييييييياې
په مات اونو باناې

ليييييه ميييييا اتيييييپ نسيييييته

زميييا د برييييو پييير خيييول تييياوبږي هسيييک پيييه نميييوځ و پيييه وييييا
د اس لييييه سييييوو مييييې متکييييه ربييييږدي لرونييييه کانييييا لتييييا
کړ ابوادونه او جا

ليييييه ميييييا تيييييپ نسيييييته

زمييييييا د تييييييورې تيييييير ييييييپول النيييييياې دې هييييييرا وجييييييرو
ليييييير وباميييييييان و تېييييييار بييييييولي نييييييو زمييييييا پييييييه اودو
زه پ چناوی يم په رو

ليييييه ميييييا اتيييييپ نسيييييته

پيييييير مييييييروز مييييييا ليييييييشي لييييييوني ارې دښيييييي را څېييييييه
د هربيييييييرود پييييييير څويييييييډو ځيييييييم تښيييييييتي پيييييي ي را څېيييييييه
رپي ز ن را څېه

ليييييه ميييييا اتيييييپ نسيييييته

 - 1مسيم دوست ،وباالرحيم خوږه ژبه ،پ ښور و ٩٣٣٣ل کال ٩٩٣ ،م .
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د زرنييييييج سييييييوبه مييييييې د تييييييورې پييييييه ميييي ي سييييييور وکييييييړه
پيييييييه بيييييييادارۍ ميييييييې ليييييييو اوی د کيييييييول د سيييييييور وکيييييييړه
ستر مې تربور وکړه

ليييييه ميييييا اتيييييپ نسيييييته

خپييييييييييييو وګيييييييييييړو ليييييييييييره ليييييييييييور پ رزويويييييييييييه کيييييييييييو
دوی پييييييه ا يوييييييه ښييييييه بييييييامم ښييييييه يييييييې روزنييييييه کييييييو
تپ يې ودنه کو

ليييييه ميييييا اتيييييپ نسيييييته

پييير لوييييو ليييرو ميييې ويويييا دروميييي نيييه پيييه ځويييډو پيييه ټيييال
نييييييړۍ زمييييييا ده نييييييو مييييييې بييييييولي پيييييير دريييييييځ سييييييتايوال
په ورځو پو،ميا تو کال لييييييييه مييييييييا اتييييييييپ نسييييييييته()1

- 1زبييييور ،زبوراليييياي  ،د پښييييتو ادبييييياتو تيييياري لرلييييونې دوره ،موموييييا خپرناويييييه ټولوييييه،
نوګرهار٩٣٣٣ ،ل کال٧٥-٧١ ،مېونه.
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د پښتو ژبې لومړن
زرلونه کاکړ :د پښتو

ښتيوه اوره

ر په تاري کې دا ليومړن

ښيته ده چيې ميوږ

يې پ چنو او د ښتيوه اورانو د لې سرالرې ده.
دا يياوره م ييرم د لرلييونې دورې يييوه پ چنييال ييوې يياوره ده چييې د
مواهار د پو وايي وه ،د پالر نيو ييې ميال ديي م ميا کياکړ و او د خپيپ
وخيييت ميييرو وييييو ييييې زده کيييړل ،د ېصييياحت احکيييا ييييې ولوسيييتپ او
دوالمييانو ا ي ار او ا ييار يييې ووبييپ ،زرلونييه د س ي ااهلل خييان نييورزي پييه
نکال کيې وه او د وييم او هوير خاونياان زامي ييې درليودل ،دې م رمويې د
خپپ وصر په اورانو کې هر درلود.
زرلونې په (١٠٣هي) د ي مصي الياي سي اي پارسيي بوسيتان پيه
پښتو

ر وژبا ه ،ي وې لومړن

هغه اوره چې

ر ييې ليه ېارسيي

ژبې نه ژبا لى دی هغه هم زرلونه کاکړ ده.
پر

ر او ادب سرب ره د ښه خيا خاونياه هيم وه او د خيا بير ولونيه ييې

ل کالی و ،داسې خوش خهه وه چيې کاتبيانو بيه ييې ليه خيا نيه زده کيړه
کوله.
زرلونې په خپپ ښه خا بوستان پښتو ته ترجميه کيړی و چيې مرلييرو
يې خا ته واجزي کوله.
د پټييې خزانييې پييه روايييت زرلييونې لزليييا او د ا ي ارو نييور امسييا هييم
درلييودل ،چييې پييه والمييانو او يياورانو کييې مشييهوره وه مګيير متاسييحانه د
زرلييونې د لزلييو کومييه نمونييه نييه لييرو ،يييواځې لييه هغييه پښييتو بوسييتانه يييو
حکايت د پټې خزانې مؤلف را نقيپ کيړي ،چيې د زرليونې د کيال سالسيت
او متانييت ځوييې ښييکاري.کييه مييوږ پييه پښييتو ادب کييې د اخالمييي يياورانو
لپاره يوه مېصوره له وموو نو به زرلونه له خپيپ بوسيتان سيره د هغيو پيه
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www.samsoor.com

سر کې وال ه وي ،ځکه چيې تير دې د مېيه ييو ا خالميي ياور چيې مسيتقپ
ا يير ولييري ،مييوږ تييه نييه دي م يييو او زرلونييه د ييي س ي اي د بوسييتان پييه
موظوميه ترجمييه د اخالمييي يياورانو لييه لييې څېييه بيييالی ييو .د زرلييونې د
بوستان ترجمه يوی ي ر د پويا او نصيي ت رنيګ ليري ،چيې ييوه پ چنيال
وې اخالمي اوره ده.
حکايت د پښتو( له بوستانه)
اورباليييييييييې ميييييييييې مصيييييييييه ده
چييييې لييييه يييياتو هييييم خييييوږه ده
داخييييييييييتر پيييييييييه ور سيييييييييهار
بايزييييييييييا چيييييييييې وه روبييييييييياار
ليييييييييييه حمامييييييييييييه راوتييييييييييييې
پييييييه کوڅييييييه کييييييې ت ربييييييالى
ابييييرې خييييياورې چييييا ليييييه باميييييه
راچپييييييييييه کړلييييييييييې ناپامييييييييييه
مييي ي او سييييير ييييييې سيييييو کييي ييکړ
پييييييه ايييييييرو پييييييه خيييييياورو خييييييړ
بايزيييييا پييييه ييييکر کښييييو سييييو
د خپييييپ ميي ي پييييه پاک يييياو سييييو
ليييييه ابيييييرو بيييييه څيييييه باو مييييييه
يابييييييييه لييييييييږ ييييييييکوه کومييييييييه
هييييو ،پوهييييانو ځييييان ابييييرې کييييړ
ليييه ليييويوې ييييې ځيييان پيييرې کيييړ
څييوک چيييې ځيييان تييه ګيييوري تيييپ
اهلل تييييه نييييه سييييې کييييړای کتييييپ
ليييييويي تيييييپ پيييييه ګحتيييييار نيييييه ده
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ليييييوی خبيييييره پيييييه کيييييار نيييييه ده
تواهييييي بييييه دې سيييير لييييو کييييا
تکبيييير بييييه دې تييييپ ځييييو کييييا()1

د پښتو ژبې لومړنى لزل ليکونکى
اکبر زميوااور :د پښيتو ليه نيو ورکيو ياورانو ځيويي دي ،د لرليونې
دورې بری اورانو د ژونا احوال او ا

ار په مکميپ ول ترميوږ نيه

دي رس الي ،د اکبر ا ار هم ورک دي ېقا ييو څيو پياڼې پيه زميويااور
کې حبيبي ريي ميوالې وې چې دا نيو ورکيى ياور د هغيو پياڼو پيه
مرسته وپ چنال و.
اکبرپييه داور کييې زبږبييالى دی ،دا يياور د مغيييو د دورې پييه پ ييپ کييې
ژونای و ،په پښتو ادبيياتو کيې اکبير زميويااوری ليومړنى ياور دی
چې لزل ييې وليکيه او پيه دې ېيور کيې ييې ييو ښيکيى ليزل ټيولوې تيه
و اناې کړ.
اکبر د ګو ت مور م ارر دی ،نو د ژوناانيه وصير ييې پيه ٧٣٠هيي حياودو
کې ټاکالی و ،ځکه چې امير ت مور په  ٣٠٠هي د اېغانسيتان بير ځايونيه
ېت کړل او له کابيه ييې د هويا خواتيه حرکيت وکيړ .د اکبير بير ليږ ا ي ار د
زمانې له انقالبه پاتې وي دي ،يواځې له څو ز و پياڼو څېيه ميوږ اټکيپ
کوالی و ،چې دې د دبوان خاونيا و او پيه ي ر کيې ييې ليزل او مثويوي
موږ ته پاتې دی.

 - 1حبيبيييي ،وبييياال ى ،د پښيييتو ادبيييياتو تييياري  ،پ ښيييور :دانيييش خپرناوييييه ټولويييه٩٣٣١ ،هيييي
کال-٥٧٩ ،څېه تر ٥٧١مېونه.
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دده لزليييا او مثوييوي سييييس او خييواږه دي ،پييه مثوييوي کييې اکبيير د
ميوييې د دنيييا بيير نييازک حالونييه او احساسييا تصييوير کييړي دي ،چييې
وا ق او م شومه دوا ه يو له بيه سر ه لوا ي ،يوه د ان ذاب ميوه پيه
ټولو کايواتو کيې سياری نيه ليري ،چيې هغيه ورېيا وشيق بيولي او نيور
پوهان يې د ان ذاب په نامه يادوي.اکبير پيه خپيپ مثويوي کيې داخبيره
چې وشق په حقيقت کې م ا قه او د جذب يوه م اذبه ده چې پيه ښيه
ول يييې ادا کييړې ده او د موليوييايې رو سييره هموييوا مثوييوي دی چييې
وايي:
زه چې ژا مراد مې دادی

چې ا وا له ما جال دی

ځکه چې موالنا هم هره ژ ا او نياره پيه (ازجياايي هيا يکايت م کويا)
ت بير کړی دی ،اکبر له حياته او احواله موږ نه يو خبر ،خيو ييواځې ليه
يو څو ا

ارو څېه دده د ېکر ول م ييوم ږي ،چيې د خپيپ وصيير پيه

ادب پوه س ړی و او هغيه ادبيي تميايال او ذومونيه چيې د ده پيه وصيير
کې وو ،ده تيه ښيکاره يوي و او پيه ويي دليو ادبيي جرييانونو کيې ده
مېصورا د پښتو اورانو د روحيې ميالن او ذوق هم ساتيى وه.
د لرلونې دورې دله نيامتو او پ چنيال يوی ياور نيور م يوميا ليه
موږ سره نه ته خو زموږ د پښتو ټولوې يو تکړه او لزل بول ياور و،
اکبيير د پښييتو ادبييياتو لييومړنى لييزل ويييونکى دی ،را ځييو د لييزل پييه
1

ت ريف لږبږو) (.
د لزل پ چنانيه :ليزل پيه لغيت کيې د ځوانيو هيکيانو او جوکيو خبيرو ،د

 - 1حبيبيييي ،وبييياال ى ،د پښيييتو ادبيييياتو تييياري  ،پ ښيييور :دانيييش خپرناوييييه ټولويييه٩٣٣١ ،هيييي
کال ٥٥٧ -٥٥٩ ،مېونه.
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م بوب د لړو ستايوې او د ميوو( د وا ق او م شيومې) تيرموځ ګيډو
و و ،خبرو او ښتو سره لوبو ته وبپ ک ږي او پيه اريهالل کيې ليزل د
ر هغه ول دي چې سر تر پايه يو وزن او يوه ماېيه وليري کيه ردييف
ولري ،نو هم د ټولو يو رديف وي او که نيه نيو ماېييه او وزن خيو بيه ارو
مييرو پکييې وي ،پييه يييو بيييت کييې دوه مسييرې وي او د ټولييو بيتونييو د
دويمې مسرې ماېيه يو ان وي د لزل او ل بييت تيه مهييي وبيپ ک يږي
چې په لغت کې د ختيو او ښکاره ک او ځای ته وبپ ک ږي اور هم ليه
هماې الرې نه راخ چي او ښکاره ک ږي ،لزل لږ تر لږه پوته بيتونيه او
زيا يې پوتيس بيتونه وي()1
يا لزل هغه کيحيت دی چې په مېاطي ا ير کيوي او هغيه د احسياس او
2

جذبې په حالت کې له ظاهري او نمايشي دنيا څېه په بيه خوا و ي( )
مثووي
زه وا ييييق يييييم يييييار هييييم ن ييييز
نورڅييييييه نييييييه لييييييرو تميييييييز!
ييييييو پييييير بييييييه وا يييييقان ييييييو
په خپپ وشق کې رادمان يو
ييييو پيييه بيييپ پسيييې رنتيييور ييييو
چييې نييږدې نييه يييو مه ييور يييو
وشييق کييه ښييه دی کييه بييال دی
پيييياا کيييړی زميييوږ ميييولى دی
 - 1مسيم دوست ،وباالرحيم ،خوږه ژبه ،څيور وار٩٣٣٣ ،ل کال٩٣٣-٩٣٩ ،مېونه.
 - 2همکييييار ،م مييييا ابييييراهيم ،د ميييياېيې ېيي ي  ،دانييييش ،پ ښييييور ،دربيييييم وار٩٣٣١ ،ل کييييال١٧ ،
م .
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کييه ږن نييه کييا وا ييقان څييوک
ميييړه سيييي دوی پييير دا جهيييان
څيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوک
خوبييييييه دوا و ييييييهياان وي
کيييييه رښيييييتيوي مسييييييمان وي
زه کييه مي پييه اوښييو سييور کييړ
ز ه کبيياب رييور توييور کييړ
ولييې هيير ځييای زه ب يتييون کييړ
بيييا د سييرو او ښييو رژون کييړ
هييم ا ييوا خييوار کييړ هييم ځييان
بيييييا تهمييييت کييييړ پيييير دوران
کيييه نيييږدې کيييه پييير ه يييواد ييييم
زه د ده پييييييه خيييييييال وييييييياديم
زه چيييې ژا ميييراد ميييې د ادی
چييييې ا ييييوا لييييه مييييا جييييال دی
که موږ بيا سره خو ي ال سيو
چې م کو زموږ وريال سيو
زه د يار سم يار ميې خپيپ سيي
زه بيبييپ سييم يييار مييې ګييپ سييي
پيييه سيييپي ميي بانييياې تپ يييږ
چييې دی خانيياې تييرې جيياربږ
دلييياو ييربت يييې نييوش کييړ
لييييم د ه يييير ېرامييييوش کييييړ
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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سيييره کښييي وو پيييه خوييياا سيييو
پيييه دات ييير احيييوال ګوييييا سيييو
چييې ت يير سييوی پييه ه ييران دي
خو ييييال ييييوي لمييييازان دي
چيييې لمييياز پييياڅي ليييه ميانيييه
هموشيييييي

يييييم ليييييه جانانيييييه

چييې لميياز لييه ميانييه دور سييي
نور که په وي هم به نور سيي
ولييييې يييييار زمييييا خواهييييان دي
يييا پييه وشييق کييې پهيييوان دی
بيييير نحيييير کييييا لييييه لمييييازه
رب دې دی کييييييييا سييييييييرېرازه
کيييه زلميييى دې خيييو واميييپ دی
بييا د وشييق پيه کييار کامييپ دی
خييو پييه خپيييه تييرې جييال ييو
ميييياا سييييرپه واوبال ييييو )1
***
لزل
د خپيييپ ځيييان ليييه حيرانييي

څيييه وبيييپ کيييړ

د وشيييق وبييير بيييه تيييپ پيييه خپييييه پټيييول کيييړ

 - 1حبيبيييي ،وبييياال ى ،د پښيييتو ادبيييياتو تييياري  ،پ ښيييور :دانيييش خپرناوييييه ټولويييه٩٣٣١ ،هيييي
کال٥٥٥-٥٥١ ،،مېونه.
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ميييا مييياا لکيييه بيييورا پييير ګييييو کښيييت کيييړ
اوس به ځم پيه سير تيور سير ېيراق د ګيپ کيړ
د لمييياز لړميييون بيييه زه پيييه لمبيييه کښييي ږد
ځيويييې ه ييير بيييه د ييييار بيييز ګيييپ او ميييپ کيييړ
زمييا د يييار د ميوييې اور پييه ز ه کييې بييپ دی
زه بييه سيير او مييال ښييوا دييير بييه حارييپ کييم
د ب يتييييون لييييه ويييييره ژا او ښييييکې ويوييييې
زه اکبييير پييير خپيييپ ا يييوا د سييير ښيييوال کيييړ
چييييې ميييياا زه سييييتا وميي ي وتييييه نظيييير و
د ب يتيييييون ليييييه بييييييړې ز ه زبييييير وزبييييير و
کييه پييه مييا دې حکييم و ييي چييې خيياد

ييه

دلييه سييتا د نغييري سييور انګييار پيير سييرو
چييې جمييال پييه مهيير او ميوييه را ښييکاره کييې
يييي تيييوتي يييم پيييه هيييوا د ميويييې پييير و
چيييې ګحتيييار دې پيييه ښيييه ميويييه راتيييه وسيييي
نيييو بيييډای سيييم کيييوټې کيييوټې در ګيييوهر و
کييه مييې وژنييې کييه مييې پ ييرې رهييا سييتاده
سيييتاو لشيييي تيييه مييياا موخيييه ځ ګييير و
چې جمال دې په ه يران کيې را پيه يياد يي
هغيييييه د پيييييه تصيييييور يييييمس وممييييير و
سييتا د تييورو څ ييو خيييال هسييې طويييپ دی
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تيييپ پيييه ز ه کيييې دليييه ېکييير زه اکبييير و ()1
***
باله
زه چې پيه ميويه م شيومو د بوګيړو يرنګ ليره ځيم
زه د ه ييييران د ب يتانييييه د تييييورو جوييييګ لييييره ځييييم
زه اپوتييييه يييييم پييييه ه ييييران سييييره مييييرار نييييه ليييير
ه يير مييې اوږد ييو د ورييال د اميييا کييار نييه ليير
ب يتييون پييه خولييه راکييړې څيياپ ړه زه ال وييار نييه ليير
وا د م شوق پر سيوه پرو زه تور لونګ لره ځيم
ځيوييې يييې ولييې څييوک وا ييق څييو رنييګ پييه تييورې
کانييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياې
پيير خييوار مييي د ييها هييومره هييورې ژورې کانيياې
چې را وپاڅي په اخيال

چيې خپيپ څيور نيګ ليره

ځييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم
اول خييو تييه ن ي ي

پييه وشييق بانيياې امييراره سييولې

اور دې را پورې کې نيور کښيوسيتې ميراره سيولې
اور دې را پورې کې نيور کښ وسيتې ميراره سيولې
هيييګ ګحتګييوی لييه وشييقه نييه کييوې ب ييزاره سييولې
يو وار خو ،ووايه مرار چې د يار څوګ لره ځم()2
 - 1حبيبي ،وباال ى ،د پښتو ادبياتو تاري  ،پ ښور :دانش خپرناويه ټولوه٩٣٣١ ،هي کال٥١٠ ،
م .
 - 2حبيبيييي ،وبييياال ى ،د پښيييتو ادبيييياتو تييياري  ،پ ښيييور :دانيييش خپرناوييييه ټولويييه٩٣٣١ ،هيييي
کال-٥٥١ ،،م .
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د پښتو ژبې لومړنى مصياه ليکونکى
يييي اسيي ا سيييوري :د سيييوري کيييورن

تييياريېي احيييوال ميييو د مېيييه

ولوستپ او دا راته م يومه وه چې د پښيتو پېيواني او بير ليومړني
ا ار په دلې کيورن

پيورې ا ه ليري او کييه چيې دوی سييهوت درليوده

ادبي ذوق هم ورسره و.
لييه دې کييورن

او ټبييره د پښييتو يييو بييپ مقتييار او اور ژبييې يياور هييم

راوتيى دی ،چې نو يې اسي ا د م ميا زوی و ،دا ياور پيه لرليونې
دورې کې بر لو مقا لري او د ١٠٠هي کال په ا و خوا کې ژونای و.
اسيي ا سيييوري پيييه ليييور کيييې اوسيي اه او هيتيييه د سيييوري خانييياان پيييه
پاد يياه

کييې بيير وزتموييا و ،اس ي ا بيير ښييه ا ي ار وبييپ کيييه چييې

سيهان م مود لزنوي پر لور باناې له امير م ما سوري سره جګيړه
وکړه او په اهوګرانو کې يې م ارره کړ ،په دې وخت کې ي اسي ا
هم د اهوګرانو په کوټ کيې و ،هغيه وخيت چيې سييهان م ميود ليازي
امير م ما سوري ون وه او بواي يې بيو لزنيي تيه ،نيو اميير م ميا
سوري چې ز ه ور او وادل امير و ،له ليرته په بوا کې مړ يو او يي
اس ي اچې دوسييت يييې وه د امييير م مييا سييوري پيير ميير يييې سيياناې
ووبيې په ١٩٥هي د زميوااور په بغوي کې وېا

1

و( )

په پښتو ادب تاري کې د ي اس ا سوري مص اه لومړن

مصيياه

ده چې السته رالييې ده مصي اه د ليومړي ځيپ لپياره پيه وربيي ژبيه کيې
 - 1حبيبيييي ،وبييياال ى ،د پښيييتو ادبيييياتو تييياري  ،پ ښيييور :دانيييش خپرناوييييه ټولويييه٩٣٣١ ،هيييي
کال ١٣١ ،،م .
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ميوځ ته راليې بيا يې ېارسي او پښتو ته الر پياا کړه.
مصياه په وربي ادب کې ال موجوده وه او داسې ښکاري چيې مصيياه
په دله موجوده کپ او ت ريف و مي ميتونو له وربو څېه اخسيتې
1

ده( )
د پښييتو مص ي او يييوه وميياه ښ ي ګ ه بيييا دا ده چييې دوی د سييتايوې او
نمانتوې پر ترڅ کې خپپ ميي کړه و ه هم نيه ه يروي او خپييو مصيياو
تيه داسييې جييامې نييه ورالونيياي چيې د پښييتوو لييه دود او دسييتور څېييه
2

مېالحې او ب يې وي) (.
م مييا سييوري پييه لييور کييې د سيييهان م مييود لييوی م اريير رميييي او
پايتېت يې اهوګران او زموږ د پښتو بر مقتار او لوی اور اسي ا
هم له دې پاچا سره هيته اوس اه او م ما سيوري د دربيار ييو مصي اه
ويونکى اور و.
م مييا هوتييک ب ي داود د پټييې خزانييې مؤلييف د ييي کټ يه د لرلييونې
پښيييتانه پيييه ذري يييه د م ميييا بي ي وييييي ليييه تييياري سيييوري څېيييه ييييوه
بولييه(مصياه) رانقيوي چې ي اس ا سوري د اميير م ميا سيوري
په وبرنه او لم کې وبيې وه په پښتو ادب کې ليومړن

وبرنيه هيم دا ده.

3

()
د مصياې پ چنانه :مص اه په لغت کيې د ويز او ارادي پيه م ويا ده او

 - 1حبيبيييي ،وبييياال ى ،د پښيييتو ادبيييياتو تييياري  ،پ ښيييور :دانيييش خپرناوييييه ټولويييه٩٣٣١ ،هيييي
کال ٩٩٧،،م .
 - 2ه يييواد مييييپ ،زلميييى ،د پښييييتو ادبيييياتو تيييياري  ،دانيييش خپرناويييييه ټولويييه ،پ ښييييور٩٣٧١ ،ل
کال ١١ ،م .
 - 3يون ،م ما اسم يپ ،پښتو

ر هواسي ،جو ښت.
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په ارهالل کې هغه نظم دی چې د بيتونو م ر ييې ليه پا سيو څېيه
زيا وي.
د مصياې لومړی بيت مصرع وي او د نورو بيتونو دويم نيم بيتى ييې
پييه ماېيييه کييې لييه لييومړني بيييت سييره يييو ول وي ،د مص ي اې د ټولييو
بيتونو وزن يو ان وي.

د م ما سوري په و برنه کې يوه بولييه
د ېييييييک ليييييه چيييييارو څيييييه وکيييييړ کوکيييييار
زموليييوی هييير ګيييپ چيييې خانييياې پيييه بهيييار
هييير لټيييول چيييې پيييه ب يييايا لو بييياه وکيييا
ربييييچوي يييييې پيييياڼې کانيييياې تييييار پييييه تييييار
بييييير مېونيييييه د ېييييييک څپ يييييړه يييييوه کيييييا
بيييير سييييرونه کييييا تيييير خيييياورو النيييياې زار
د واکمي ي ليييه سيييره خيييول پربباسيييي مړسيييي
د بييې وزلييو ويوييې تييوی کانيياې خونېييوار
چيييې ليييه برميييه ييييې زميييری رپيييي زنګييييوکې
ليييييييه اکوبيييييييه ييييييييې اري ت يييييييرو جبيييييييار
هييييم يييييې لشييييي سييييک ي ال د ژوبيييييورو
رسيييييتمان ځويييييې ځغيييييال کانييييياې پيييييه ار
چيييې ييييې ميييالوې نيييه کږبيييږي پيييه لښيييتييو
دا ېيييييک پييييرې وکييييا_ څييييه کيييياري ګييييزار
پييه يييوه ګردښييت يييې پييرې باسييي لييه برمييه
نييه يييې ل ييشي نييه ليويياۍ وي نييه يييې سييپار
څييييه ت ييييری څيييييه ظيييييم کانيييياې ای ېيکيييييه
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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سييتا لييه السييه نييه دی هيييګ ګييپ بييې لييه خييار
پييييه وبرژلولييييور نييييه کييييړي پييييه ز ه کرا يييييه
پيييييييييير نتييييييييييييو اوروي د لييييييييييم ناتييييييييييار
هيګ رولى ميې پيه ز ه نسيته سيتا ليه ځيوره
ب يييييييييوي پييييييييه ژ ا ژ مييييييييي لييييييييه يييييييييار
ليييه ت رييييو دې اوښيييې څييياڅې ليييه اوريتيييو
چيويييې ژا ي پيييه ورټ ورټ سيييتا ليييه يييوار
نيييه بيييه الس واخييييي ليييه ځيييوره نيييه بيييه ليييورې
نيييه بيييه ميييال کيييړي ليييه بيييې وزليييو ليييه تيييرار
نييييه بييييه ز ه وسييييوځوې پييييه هي ييييا بانيييياې
نييييه بييييه پربييييوځي لييييه ګردښييييته لييييه ميييياار
نييييه بييييه ورييييپ کييييړې مييييي لييييه بييييپ ميوييييه
نييييييييه بييييييييه درميييييييييې ټپونييييييييه د اېګييييييييار
سييتا لييه السييه دي پراتييه ژوبييپ زګيييروي کييا
هيييير پيييييو تييييه ټپييييې ز ونييييه پييييه ځييييار ځييييار
کيييييه لييييوڅې کانيييياې مرانيييياې د ز ګيييييو
کييييييييه ت ييييييير باسيييييييي وګيييييييړي هوښييييييييار
کييييييييه ټکيييييييې واچيييييييوې پييييييير نيييييييازوليو
کييييه څ يييرې کيييړي ګربيييوان د نموتيييي چيييار
کييييييه لورځيييييوي واکمييييي ليييييه پالزونيييييو
کيييييه کښيييي ووي پييييه خيييياروو کييييې بييييادار
زمييييوږ پيييير ز ونييييو دې نيي ي بيييييا ووبشييييت
و دې ژوبييييييييييه پييييييييه دې لشييييييييي هييييييييزار
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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پيير سييوريو بانيياې وبيير پربييوو لييه پاسييه
م مييييا واکميييي چييييې وال ې پييييه بييييپ دار
يييييو وار ييييو اسييييير پييييه الس د م رڅموييييو
انتقييييييال يييييييې وکييييييړ مبيييييير لييييييه بييييييپ وار
پييييييييييييه سييييييييييييماويې ودان اهوګييييييييييييران و
پييييه ټ کوييييه و پيييير درسييييت جهييييان او ځييييار
د م ميييييود ژوبييييييورو پيييييه الس ک ښيييييو
چيييييې لزنيييييه تيييييه ييييييې بييييياتيى پيييييه تييييييوار
نوګييييييياليو لييييييره ميييييييا مړيوييييييه ده ځکييييييه
سييييه يييييې والوتيييييه هسييييک تييييه پييييردې الر
تيييير نييييړۍ يييييې لييييوره خيييياورې هييييايره کييييا
د زمريييييييو پييييييه ب ړيييييييو کيييييييه وي څييييييوار
پييه دې وييير د لييور وګييړي تييور نمييري ييول
پيييييه دې وبييييير رڼيييييا تيييييياره سيييييوله د ښيييييار
ګيييوره څييياڅي راڼيييې اوښيييې ليييه دې لرونيييو
دا کړونګييييې سيييياناې لييييې پييييه ييييور هييييار
نييييييه هغييييييه زرلييييييا د لرونييييييو د بيييييييايا ده
نيييييييه د زرکييييييييو پيييييييه مسيييييييا دې کټهيييييييار
نييييه لټييييول بيييييا زرلييييون ږي پييييه الښييييونو
نييييه بييييامي بيييييا مسييييياه کييييا پييييه کهسييييار
نييه لييه لرجييه بيييا راځييي کيياروان د مشييکو
نيييه را دروميييي ليييور تيييه بييييا جيييوپې د يييار
د پسيييييييرلي اوره تييييييودې اوښييييييې تويوييييييه
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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مرلييييييرې بيييييه نيسيييييان نيييييه کيييييړي نثيييييار
دا پيييييه څيييييه چيييييې م ميييييا وال ليييييه نړييييييه
پيييه ويرنييييه يييييې سييييو لييييور ټييييول سييييوګوار
نيييه ښيييکاربږي هغيييه سيييور د سيييور پيييه لتيييو
نييييييه ځي ييييييږي هغييييييه لميييييير پيييييير دې د يييييييار
چييييې بييييه ن ييييييو پييييه ن ييييا پکييييې خوالييييه
چييييې بييييه پ غيييييو کييييا اتييييڼ مهييييار مهييييار
هغيييه ليييور سيييو د جانيييا لونييياې سيييو ار
الس دې ميييا سيييه ای ېيکيييه چيييې دې وکيييا
م مييييا لونيييياې زمييييری د مړيوييييې ښييييکار
يييييي ز ګييييييى ېيکييييييه ولييييييې ال وال يييييييې
ای د ليييور لرونيييو پيييه څيييه نيييه سيييو لبيييار
متکييييې ولييييې پييييه ربږدلييييو نييييه پربييييوځې
النيياې بانيياې سييه چييې ورک سييي دا ي ار
چييې زمييري لونيياې واکم ي ځييي لييه جهانييه
چييې څييوک نييه کييړي پييه نييړۍ بانيياې مييرار
سيي ي پييييه تييييا ای م ميييياه د لييييور لميييير وي
پييييه نييييړۍ بييييه نييييه وي سييييتا د وييييال سييييار
ته پير نوګيه وې وال پيه نويګ کيې ميړ سيوې
هييم پييه پيير نوګييه دې پييه نوګييه کاځييان جييار
که سيوري دې پيه تيګ ويير کيا نياي وبيرم
سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييول
هييم بييه ويييا ي سييتا پييه نييو سييتا پييه ټبييار
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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پيييه جويييت کيييې دې وه تيييون زميييوږ واکمويييه
هييييم پييييه تييييا دې وي تييييون زمييييوږ واکموييييه
1

هييييم پييييه تييييا دې وي بيييير لييييور د لحييييار( )

 - 1حبيبيييي ،وبييياال ى ،د پښيييتو ادبيييياتو تييياري  ،پ ښيييور :دانيييش خپرناوييييه ټولويييه٩٣٣١ ،هيييي
کال ١٣٣-١٣١ ،،مېونه.

د پښتو ژبې ادبي سرالري

www.samsoor.com

د پښتو ژبې لومړن

څيوريزه (رباوي) ليکونکى

خييپ خان نيازی :نيازي د پښتو يوه مشيهوره مبيييه ده چيې د لودييانو
يييوه پښييه ييم رل ک ييږي ،نيييازي د لوديييانو سييره يييو ځييای پييه هوييا کييې
خپيياره ييوي دي ،يييو ييم ر د دوی د اېغانسييتان پييه مويياهار ،لزنييي،
وکيو او لغمان کې هم ته.
ددې کييورن

څېييه پييه هوييا کييې مشييهور جوګيييالي او مشييران راوتيييي

دي ،د لوديان او سوريانو په دوره کې ييې بير مشياهير درليودل ميثال
هيبت خان نييازی د ي ر ياه سيوري پيه وخيت کيې (اوظيم هميايون) د
الهور حکمران و.
نيازيان د لوديانو او سوريانو لښتيي ميګيري وو او تير اوسيه ييې هيم
ځيوې کسان په هوا کې ته ،ليه دې مب ييې څېيه ييو سيړی خيييپ خيان
دی ،چې دی د سيهان بهيول لودي د دربار اور او ادييي و او م ميا
هوتک د پټې خزانې مؤلف د ده ييوه ماحييه ربياوي راو ې ده .م ميا
رسييول کالتييوال پييه خپييپ کتيياب بيييال کييې هسييې ليکيييي دي ،پيييه
هواوسييتان د برسييا پييه موسييم کييې خييييپ خييان نيييازي هسييې ربيياوي
انشا کړه او دسيهان بهيول پاد اه په م کې يې ووبيه.
د خييپ خان د دې رباوي په ځواب کې پښتون هوشاه سيهان بهييول
لودي بيه رباوي ووبيه ،د خييپ خان نور ا ار متاسحانه زموږ السته نه
دي رالييييي او داسيييې ښيييکاري چيييې د سييييهان بهييييول ليييودي د دربيييار
پښييتون يياور و .خييييپ خييان پييه خپيييه ماحيييه ربيياوي کييې پييه بيير ښييه
رييور د خپييپ مميياول سييتايوه کييړې ده،پښييتو ادب کييې لييومړن
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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څيوربزه چې السته راليې ده هغه د خييپ خان نيازي ده دې نيه مېکيې
موږ بپ کو داسې اور نه لرو چې کومه رباوې دې ولري.
د څيوريزې(رباوي) پ چنانه :د ريکو يا وروهي ولونيو نيه ييو ول
دی په وربيي کيې ورتيه ربياوي واييي ،د څييوريزې څييور مت االوزنيه
نيييم بيتييي وي د څيييوريزې لييومړی بيييت مصييرع او دويييم بيييت يييې کيييه
مصرع او کيه ليي ر مصيرع وي د محهيو پيه ل يا پيه څييوريزه کيې ييو
مهيي ذکر ک ږي ،چې په لومړي نيم بيتي کې پ پ ک ږي او پيه څييور
نيم بيتي کې پای ته رس ږي.
د خييپ خان نيازي په رباوي کې لومړني دوه نييم بيتيي سيره هيم ماېييه
او دربيييم نيييم بيتييى پييه ماېيييه کييې لييه لومړيييو نيييم بيتيييو سييره يييو ييان
وی.اريي مهيي په لومړي نيم بيتي پ پ او پيه څييور نييم بيتيي پيای
1

ته رس ږي( )

رباوي
خييييييړې وربتييييييې ژا ي لييييييه پاسييييييه
کوبيييييه ږن کييييا ،ب يتييييون لييييه السييييه
پييه هغييه لييوني ګييوهر پييه خييول سييتا
دا مرحبييييييييا کييييييييه سييييييييتا زميييييييييوږ
مواسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه()2
 - 1همکار ،م ما ابراهيم ،ماېيې ې  ،دانش ،پ ښور٩٣٣١ ،ل کال ١١ ،م .
 - 2حبيبيييي ،وبييياال ى ،د پښيييتو ادبيييياتو تييياري  ،پ ښيييور :دانيييش خپرناوييييه ټولويييه٩٣٣١ ،هيييي
کال٥١٥-٥١١ ،،مېونه.
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د پښتو ژبې لومړنى ترکيي بوا ليکونکى
خو

ال خان خټک :د هباز خيان زوی ،د ي يى خيان لمسيى د مييک

اکو ي کړوسى په ٩٠٩٩هيي  ٩١٩٣کيې ليه پ ښيور نيه ٣٥ميييه لمير خاتيه
خواه په اکو ي کې وزبږباه.
کيه کيه ځيوې ما ومان له برې لويې برخې سره دنيا تيه راځيي او بير
لوی سر نو ت يې استقبال کوي د دله ما و په وچولي کې هيم ليوی
اهلل ت الى برې سترې کارنامې ليکيې وې چې هغه وخت چانه يوای
لوستيى او نه هغه لويوالى چاته م يوم اه چې په ده را روان و.
بره موده وروسته څرګواه وه چيې پيه ده کيې ېيوق ال ياده اسيت ااد
موجود دی او له ده نه داسې لوی سيړی جيو بږي چيې پيه پ ړييو پ ړييو
به د يوه اتپ او بر سيتر ياور پيه حيي پيه بير درانيه ناميه ييادبږي او
هغييه خامتونييه چييې دی يييې پييه تييوره او ميييم د پښييتو او پښييتونول

د

حيييا او بقييا لپيياره کييوي دومييره وزن او درنښييت بييه پييياا کييوي چييې
هي کيه به يې د ېرامو
د خو

س الب له نړۍ څېه نه ي و لى.

ال خان توره او تورياليتوب او د ده

ر او اوري دوا ه بې

سيارې م ييوم ږي او دا مضياو ګيران لونياې دی چيې پييه دې دوا و
خواو کې کومه خوا بره درنه ده.
د ده يي ر و يياوري لييه ييپ کيويي
وجګړو کې پيه  ٩٣کيوي

څېييه ييروع ک ييږي او پييه جوييګ

کيې ګيډون کيوي ي ويې کييه چيې د ييو سيحزيو

لښکر په ٩٠٣٥هي کې په خټکو حميه وکيړه خو يال خيان پيه دليه جويګ
کې امپ و.
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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له ن نه درې نيم سوه کاله پېوا د پښتو ژبې دله لوی او ستر ياور د
اېغانيت په نامه د پښتو او پښتونول

سوارې روع کړې او له ي ر

سره يې د مييت احساسا او جذبا ميګري کړل
دا يو لوی ادبي ت ول و چې دله نوميالي اور موتته را ووست او د
ر مېه يې يوې برې مهمې اجتماوي موهوع ته را وګرځوله.
په هغه وخت کې د مييت احساس په دله ول ځان نه و ښکاره کيړی او
مستقپ وجود يې نه درلود په يرق کيې ال څيه چيې پيه ليرب کيې هيم دا
ېکر لريي انته و او د نړۍ بر ولسونه ورسره نا وا وو.
په ځيوو خيکو کې که دا جذبه لږه بره موجوده هم وه نو ر ي ت بيير
او تحسير يې نه و وی او په نورو جذباتو کې ورکه وه.
د خو

ال خان نبون هماله دی چې له نورو نيه بير پېيوا د ميييت پيه

محهو او م وا پيوه يوی و او د خپييو ا ي ارو پيه وسيييه ييې د ميييت
ني

او ربښې په پښتوادب کې ټيوګيې کيړي تير خو يال خيان د مېيه

که څه هم ميا روښان او د هغه زاموو څو ځييه پښيتانه ليه مغوليو سيره د
ميييي ازادۍ لپيياره وجوګييول مګيير هغييه جوګونييه پييه پټييه خولييه و او د
اېغانيت په نامه کو ادبي ت ريک ورسره ميګری نه و سيرب ره پيه دې
د جوګ او جګړې مشرانو هم ظاهرا روحاني ب ه درليوده او د پ يرۍ پيه
جامه کې و..
خو

ال خان هغه څوک و چيې پيه ده کيې ېکير او خييال وميپ او اراده

برښييه يييو ځييای ييوي وو او لييه بييرې لييو ې مري ييې سييره يييې لييو
ېصيت لويه اراده او ځالناه توره هم لرله.
دا بره لږه پ ښي ږي چيې ييو سيړی د بيز پيه م ييس کيې هيزار داسيتان
بيبپ وي او په رز کې د باز او ياهي ت يرې موګيولې وليري دا راز ييو
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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له بپ ترناه رحتونه په يوه ېص کې په بر نيار جميي ک يږي ،چيې
خو ال يې بر ښه مثال دی.
د خو ييال خييان د تييورې او ييهامت کيسييه بييه پربييږدو د دده يي ر او
اورۍ او ميمي ا ارو ته به را و د خو يال خيان ليه خپييې ويويا څېيه
م يوبږي چې دی د يو کالو و چې په

ر وبيو ييې يروع وکيړه نيو د

ده اوري له ٩٠١٩هي څېه روع ک ږي او نږدې ٥٣کاليه دوا کيوي پيه
دله موده کې څومره ا

ار او څوګه ا

ار چيې ده وبييي ي هغيه هيم د

برښت او هم د تووع په ل ا د بپ پښتانه اور په برخه وي نه دي.
د ده پييه دبييوان کييې وشييقي ،حماسييي ،اخالمييي ،ېکيياهي او حکييايوي
ي ي رونه پيييه مېتيحيييو امسيييامو موجيييود دي ي ويييې لزليييې ،مصيييايا،
رباويا  ،مه ا  ،مېمس ،مساس ،مثووي ،ترجيي بويا او ترکييي
بوا هر څه لري او د ژوناانه پيه هير ا خ او هير خيوا کيې لږبيالى دی.پيه
پښتو ادب کې لومړی ترکيي بوا ويونکى اور خو ال بابا دی.
د خو ييال خييان دا خبييره رښييتيا ده چييې پښييتو ي ر د ده پييه وسييييه بيير
انکشا ومونا او د کم وکيف په ل يا پکيې بير ليوی ت يول راليى
ده د نورو لپاره بره لويه الره پرانيستيه او په ده پسې د اورانو بير
لوی کاروان را روان و.
ده ته په حقه د ادبي ماېيې ساالر وبيالی يو او د پښيتو ژبيې پيه ادبيي
خامت کې د امامت حق لري ،که څوک د پښيتو ي ر پيه تاريې يه ييو
سرسييري نظيير واچييوي دا بييه ورتييه څرګويياه ييي چييې لييه خو ي ال خييان
خټک نه وروسته پيه ده پسيې د پښيتو بير زييا

ياوران او د دبيوان

خاوناان را پياا ول او په هماله سبي ده ته د پښيتو ادب پيالر او د
دله لوی او پاخه نهضت موسس وبيى و.
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خو

ال بابا ييو ليه هغيو نيامتو او پ چنيال يويو ياورانو ځيويې دی

چې پښتو ادب ته يې نه ستړي ک اونکي خامتونيه کيړي او د ليومړي
ځيييپ لپييياره د ترکييييي بويييا پيييه ېيييور کيييې ي ي ر دې وبييييى دی ،چيييې د
خو

ال خان د دبوان نه يې دلته راو و.

د ترکيي بوا پ چنانه:ترکيي بويا د يريکو نظمونيو هغيه ول دی چيې
يياور لييومړی څييو هييم وزنييه بيتونييه راو ي چييې لييومړی بيييت يييې کيييه
مصييرع او کيييه لييير مصييرع وي او نييور بيتونييه يييې لييير مصييرع وي کييه
چ رته د بوا لومړی بيت يې مصرع وي او نيور بيتونيه ييې ليير مصيرع
وي بوا د نورو بيتونو دويم نيم بيتې يې له لومړي بيت سره ماېيه کې
يو ان وي په ترکيي بوا کې د هير بويا څېيه وروسيته ييو مصيرع بييت
راځي چې وزن يې د پورتويو نيم ب تيو سيره ييو يان وي خيو ماېييه ييې
باله وي ،خو په ترجيي بوا کې د هر بوا څېه وروسيته ييو مصيرع بييت
راځي چې وزن يې د پورتويو نيم بيتو سره يو ان وي او ماېيه ييې هيم
ييو ييان وي د ترکيييي بوييا هيير بوييا پيه ماېيييه کييې لييه نييورو بويياونو سييره
توپير لري مګر د وزن په ل ا په تول راځي دا يې ېرق دی بواونه ييې
يو ول وي.
ترکيي بوا
دل ارامييييييييه کييييييييه د ميييييييياد درد دوا کييييييييا
سييييييکه اول دې هييييييم د مهيييييير دارو راکييييييا
د دليييييياارو هييييييوا دار لييييييه درد او دوکييييييه
د مييييييييياد داه سيييييييييير دسييييييييييره واواکييييييييييا
د ورييييييال سييييييودا سييييييودا د سييييييرومال ده
هيييير ګيييياا کييييه دا سييييودا او دا سييييودا کييييا
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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د اد د ال اوالد سيييييييييييره کيييييييييييپ مکييييييييييير
کييييييه د دور رسييييييم داوو او س هييييييم دا کييييييا
درومييييه درومييييه ګييييييه مييييه کييييوه لييييه د وره
کيييييييييه کيييييييييه دورهييييييييم مييييييييراد ادا کييييييييا
دا مهييييير ومييييييو کيييييه وګيييييوره ليييييه ارييييييه
کييييه دې ومييييرد ،مييييراد ورکييييړه لييييه وريييييه
دل ازارې! کيييييييييه دې څيييييييييه ربيييييييييه ار دی
ز ونييييييييييييه مييييييييييييه ازاروه روی د دا دار دی
تيييييييه چيييييييې ژا ې پيييييييه زار زار ژ ا دې اور
دا دې وا ه درد و دوک ز ه دې ازار دی
دوا ه وروځييي دې دليياارې پييه څييه راز دي
چيييې دې زار پيييه ز ه دارو يييه د ز ه زار دی
د ز ه درد کييييه پييييه زارۍ پييييه زر او زور وي
ای! د ز ه ليييييه درده روليييييه پيييييه دا ار دی
چيييييې د ز ه ليييييه درده رون دي پيييييه ز ه رون
دا چييييييييييې ژا ي ژ ا ښييييييييييه ده پييييييييييه درون
تيييا چيييې کيييړې ليييه هييير چيييا سيييره يييياري ده
ښيييييکاره کيييييړې دې ليييييه يييييياره طيييييراري ده
تييييه چييييې ځييييان ګ ييييې دلييييااره ای دلييييااره
کيييييييه چييييييا لييييييه تييييييا ليييييييالى دلييييييااري ده
سيييتا د مهييير طاميييت هييييګ را څېيييه نيييه يييته
را يييييه مهييييير ليييييه ز ه ل يييييرې کيييييړه زاري ده
دا چييييې کيييييه وا ييييق خانيييياې کيييييه ژا ي
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دا يييييييې تييييييييې لييييييه خيييييياطره کييييييراري ده
کيييييه د سرښيييييوانه ګرانيييييه تييييير هييييير څيييييه ده
چيييې ليييه يييياره سييير سييياته يييي اليييياري ده
تييه چييې سيير سيياتې لييه ييياره الييياري کييړې
ري ځان تر ا وا ځار کيړه کيه يياري کيړې
زه زايييييير ييييييم ځانيييييه ،سيييييتا تييييير تييييييه تييييييه
تيير تيييا ځييار يييم ځانيييه بيير ښيييه يييې تييير بييييه
چيييې د ليييم پيييه ګيييزه دې زه زهيييير يييهيا ييييم
تيييپ تيييپ خانييياه ،تيييپ تيييپ خانييياه تيييه ماتييييه
چې تپ تپ په مهقه خانياې زه ربيږ خيو بيې
نرخيييييييييييه توييييييييييييوې د خيييييييييييوږو تييييييييييييه
ييييييو پيييييه ييييييه ښايسيييييته د جونيييييو خانيييييه
تابيييه سيييتايم تيييا بيييه سيييتايم ييييو پيييه ييييه
تييييييييه جانييييييييا تييييييييرو تييييييييازه ترنسييييييييترنه
زه زهيييييييير خسيييييييته جيييييييييايم تييييييير بيبييييييييه
تييييير بيبييييييې جيييييالی زه زهيييييير خسيييييته ييييييم
چييييې بيبيييييه پييييه لولييييا زه ېييييم بسييييته يييييم
ن ي يييې لييويې څ ييې کييج کييړې څييو څييو خمييه
ليييويې څ يييې ييييې خيييم خيييم تييير ماميييت سيييمه
وا ييييق کيييييه يييييو سيييياوت بييييې جاناپييييايي
ک يييه ليييو کيييه مييياهي هيييم پيييايي بيييې يميييه
مي پييه مي

ييه ماتييه خانيياه چييې خيياطر مييې

هوسييي ييي پييه خوښ ي
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څييييو خييييوبي لييييرې ګييييپ بييييرې مييييا وروييييرې
پيييييه ښيييييه مييي ي لکيييييه الليييييه ييييييې ال پرنميييييه
ګييپ ومييپ چييې مي پييه مي

ييي پييرې خوښييي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
توتييييا کيييييه ګويييييا يييييې کييييا بييييې موسييييمه
ګيييپ خو يييي يييي پيييه موسيييم ګيييپ نيييرګس
1

څوالليييييه بييييياال لوليييييو کيييييا ويييييالم کيييييس( )

 - 1خټک ،خو

ال خان ،دبوان ،دانش خپرناويه ټولوه٩٣٣١ ،ل کال٥١٩ ،م .
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د پښتو ژبې لومړنى ولسي اور
ي بوستان بړيګ :بوستان بړبګ د م ما اکر زوی،د پښيتو ليه ادبيي
او روحيياني مشيياه رو او ل کواالنييو څېييه دی ،پييالر يييې د مويياهار پيه
ښييوراوک کييې اوس ي اه چييې روحيياني او پ چنييال ييوی ېصييت و ،د
پښتو ژبې اولي ولسي اور دی ،دې نه مېکيې چيا پيه ېولکوريکيو
ادبياتو کې کار نه و کړی يي بوسيتان پيه ميو بيړيګ و او د ښيواروکه
وال  ،د هيموييا پيير لييا و يييې دروبشييانه ژونييا کيياوه او پييه وبيياد بييه
بوخت وو .بوستان پيه ځيوان

کيې هويا تيه وال او پيه سي ر او سيياحت

مشيييغول يييو ،دليييه ګرځ يييال او سيييياحت بوسيييتان ييييې ييياورۍ او
ل کوال

ته ا کړ،او د ېهر په مهال ه بوخت و.

ي بوستان د پښتو ژبې ل کيوال ،ياور او مؤليف دی چيې مورخيان
يې ښه پ چني او د ده روحاني هر هم تر نيورو ياورانو خيورا ليږ نيه
دی.
ن مت اهلل هروي د مېزن اېغان مؤرخ ليکي(( په ځيوان

کيې ليه دوهيه

هواوستان ته رالى او په سمانه کې م شيت يو او پيه ت يار بوخيت
و ،تپ به يې سترګې د اوښکو کې وي))
د مېييزن لييه دې بيانييه زمييوږ د يياور اخالمييي هويييت ښييه ښييکاري او دا
څرګواوي چې ي بوستان بړيګ سيال او ګرځواه سړی و اود ومر تير
پايه هم په سيياحت بوخيت و ،ن ميت اهلل د ومير پيه اخير کيې د بوسيتان
ميګر و او له ده يې خوارق ل الي وو ،دی وايي ددرياب په سحر کيې د
بوستان ميګری و ، .چې د ګ يرا  ،احميا ابياد تيه رالييو ،يي راتيه
ووبييپ :چييې زمييا وميير پييوره دی او هييم دې د جم ييې پييه ور چييې د ربيييي
الثيياني  ٩٩مييه وه ،پييه ٩٠٠٩هييي کييال د اسييهال پييه مييرل د ماسپښييي تيير
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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لمانته وروسته مړ و او هماليته ښ

يو ،يي بوسيتان کيه څيه هيم

پر کور ناست سړی نه و او ومر يې په سير او سياحت ت يراوه ،خيو بييا
هم کو وخت چې د جهان له مهال ې ېارن و ،نو يې ميم را واخيست
او په پښتو يې ښه ا ار وليکپ.
تر مر

څيور کاله د مېه په ١١٣هي کال خپپ وط ته رالى او د خپييو

مهال اتو نتايج يې په يوه کتاب کې را ټول کيړه چيې نيو ييې بوسيتان
االوليييا و ،د پټييې خزانييې لييه کتابييه ښييکاره ده ،چييې دا کتيياب هييم د
روحياني خيکييو تيياري و او هييم د پښييتو رجييالو او مشيياهيرو ا ي ار او
احييوال پکييې و ،کيييه چييې م مييا هوتييک د خپييپ پييالر پييه روايييت دلييه
کتاب په ښوراوک کې د حس خان په کور کيې ل يالى و د يي تييم
ا

ار او احوال چې د پښتو ادبياتو ييو سيتر ياور او ليکيوال دی ليه

بوستان االوليا څېه را نقپ کړی دی.
بوسييتان االوليييا د پښييتو يياورانو احييوال او ا يي ار هييم درلييوده او
ار هم پکې راو ي وو.

والوه پردې ي خپپ ا

م ما هوتک وايي :بوستان د خپپ وصر اور او مؤلف سيړی و چيې پيه
پښييتو يييې ا ي ار وبييپ او روحيياني ژونييا يييې کيياوه ،پييه وشييق او ميوييې
ګرېتار و ،م ما هوتک خپيپ دخيولي د يي بوسيتان بيړيګ ييوه باليه را
نقيوي چې د ولسي يا ېولکوريکيو ادبيياتو ييوه ليوره ژانير او ول دی او
1

په وطوي وزن يې وبيې ده( )
د بالې پ چنانيه :باليه د پښيتو پيه ځيويو سييمو کيې پيه ويا ول ټيولې

 - 1حبيبيييي ،وبييياال ى ،د پښيييتو ادبيييياتو تييياري  ،پ ښيييور :دانيييش خپرناوييييه ټولويييه٩٣٣١ ،هيييي
کال٥٣٥-٥٣٣ ،،مېونه.
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ولسيييې سيييوارې لکيييه لوډۍ،سيييروکي ،د واده سيييوارې ،چهييياربيتې،
نيمکيي

او نيييورې بيييالې بيييولي خيييو باليييه ځانتيييه ځيييانګړي ولسيييي او

ېولکوريک ېور لري.
باله حاهي ده او خوله په خوله ،سيوه په سيوه يو بپ ته سيپارل يوي
دي خو ليومړن
وروست

باليه د يي بوسيتان بيړيګ ده چيې د لسيمې پ يړۍ پيه

لس زه کې کې تر زر کال و اناې وبپ وي ده.

په ومومي ول بالې په کيي ل ا پيه  ٩٥ولونيو وبشيپ يوي دي
او که پيټوه و ي ښايي تر دې هم زيا

ولونه ولري.

ولسي بالې لومړی يو کسير(مهييي) ليري او ورپسيې ييې بواونيه وي،
مهيي يې له يوې او ږدې او يوې لوډې مسرې څېيه جيو وي چيې بييا د
ماېيوي تړون له مېې له هر بوا سره ټول تکراربږي.
دوه نيييم بيتييي يييې سييره هييم ماېيييه وي لييومړنى نيييم بيتييى يييې اوږد او
ورپسييې نيييم بيتييى يييې لوييډ وي ،د بوييا هييره اوږده مس يره يييې تقريبييا د
لومړني بيت له اوږدې مسرې او لوډه يې ليه لويډې سيره برابيره وي او د
بوا په پای کې د بالې لومړی بيت بيا تکراربږي()1

باله
اوښکې مې څاڅي پر ګربوان يو وار نظرکه پرما
راسه ګذر که پر ما
د ميوې اور دې زما ز ګى وربت په انګار ک وا
ښې تار تار ک وا
خود به ول ږ چيې مې ز ه پير تا محتون ک وا
 - 1يون ،م ما اسماويپ ،پښو

ر هواسي جو ښت٩٣٧٧ ،ل کال ٩٩٣ ،م .
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ځان مې زبون ک وا
اوښکې مې څاڅي پر ګربوان يو وار نظرکه پرما
راسه ګذر که پر ما
وکه نظر زما پر حال چې پرو رنتور يميه
تپ په وير ناسور يمه تپ
له ز ه مې څاڅي ويوې سور په ويوو خپپ يمه تپ
په اور جيبپ يمه تپ
اوښکې مې څاڅي پر ګربوان يو وار نظرکه پرما
راسه ګذر که پر ما
له درده سوز تپ نيارې او ليبيې وهيمه
کريږې سورې وهمه
يوان مې چي رې نه ارا نه ټيکاونه ويويم
نه راحت کړنه ويوم
اوښکې مې څاڅي پر ګربوان يو وار نظرکه پرما
راسه ګذر که پر ما
د خوږو ز و له حياله ته يې ای باداره اګاه يې
د بې وزلو همراه
د خپپ وز په روی بيه تاته کړ د مهر ښيوال
کړې له ګواهه ګواښپ
اوښکې مې څاڅي پر ګربوان يو وار نظرکه پرما

د پښتو ژبې ادبي سرالري
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راسه ګذر که پر ما()1

 - 1حبيبيييي ،وبييياال ى ،د پښيييتو ادبيييياتو تييياري  ،پ ښيييور :دانيييش خپرناوييييه ټولويييه٩٣٣١ ،هيييي
کال ٥٣٣ ،،م .
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د پښتو ژبې لومړنى داستان ليکونکى
حاېظ وبااليهيف اڅکزی :وبااليهيف اڅکزی د پالر نو ليال م ميا
د مواهار په ها ور نومې ځای کيې اوسي اه ،وبيااليهيف د کوچوييوالي
پييه ويييم ييروع وکييړه ،مرانکييريم يييې ححييظ کييړ او ور سييره يييې بييره ميوييه
درلودلييه .دی د خپييپ وخييت يييو تکييړه ليکييوال او يياور وه او بيير خييواږه
ا

ار يې ووبپ په ي ر کيې ييې طبيي ظراېيت تيه مايييه ده .پيه پښيتو ادب

تاري کې دا لومړنى موظو داستان ل کونکى دی ،له ده نيه مېکيې ميوږ
داسې کو بپ داستان ليکونکى نه لرو.
حاېظ راحي داسيې مصيې او حکايتونيه نظيم کيړه چيې د اوربياونکو
لپاره د وبر او پوا سبي وګرځ اه.
د  ١٠کالو په ومر يې داسې ا

ار وبپ لکه د ځوانانو او د ځوانيانو پيه

م يسونو کې به ناست و او دوی به يې په خپيو ا

ارو خو

الول.

م ما هوتک ب داود په پټې خزانيې کيې د دې ييو موظيو داسيتان را
نقپ کړی دی چې په الناې ول دی:

مصه د سوی او اوښ
لوږ ونيسئ يارانو دا دسوی او ا وښ ميصه سوه
خورا بره خوږه سوه
يو سوی د اوښ ا وا و
ب

اه يې همراه و

ياري به يې کوله يو ليه بيه يارانه سوه
خورا بره خوږه سوه
اوښ ووبيپ چې سويه!
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ای زما ياره ن کېويه
ب تا مې ښادي نه تيه په او ور په تا ښه سوه
خورا بره خوږه سوه
ټول ومر يې ر بت کا
د سوی سره يې الحت کا
به يې ب يتيون نه کيا يو له بيې مرکيه سوه
خورا خوږه مصه سوه
سوی و د اوښ پيه کيور کيې
ژوناون يې په سرور کې
مصه به يې روع کړه هر سهار څو به لرميه سوه
خورا خوږه مصه سوه
سوی تپ م يمه د اوښ و
دوست

کې بر په هوښ و

خپيوي سوه هسې ټيوګه چې به پرې نه په برمه سوه
خورا خوږه مصه سوه
اوښ هم وز د سوی کا
ساتوې د ابرو کا
د يار د ز ه د پاره به مقبول نه پييمه سوه
خورا خوږه مصه سوه
ييو ور سوی مييمستيا کړه
د اوښ د پاره يې دا کړه
خپيوان يې را خبر کړله د سوی ټوليه مييمه سوه
خوراخوږه مصه سوه
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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اوښ رالى د سوی کور ته
يو لار يې وليا پورته
دا توګ په هسې يان وو چې نه ځای يوه ګونډه سوه
خورا خوږه مصه سوه
راو ي يې خوا ه وو
يو څه وه لږ واښه وه
دا ټوله چې يې راو له د اوښ يوه ګيوله سوه
خورا خوږه مصه سوه
اوښ وږې وال ه کيورته
ختالی نه سو پورته
سويانو يې ځای نه درلودی ټوله يرمواه سوه
خوراخوږه مصه سوه
سويانو جم يت کا
ها سوی يې مالمت کا
وبپ ستا و داوښ څه دي چې دوستيي سره توده سوه
خورا خوږه مصه سوه
چې سوی ا وا د اوښ سي
بايا چې لږ په هوښ سي
د اوښ د پاره ښايي چې پياا يوه ميامته سوه
خورا خوږه مصه سوه
هر څوک چيې يارانې کا
چې پ پ کا پ يېانې کا
هر چا له موياسبه ا وايي او طريقه سوه
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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خورا خوږه مصه سوه
چې څوک مواسي کار کيا
وبر له دې ګحتار کا
له خپپ ټغره سمه د هير چيا پښه را اوږده سوه
خورا خوږه مصه سوه)1

د پښتو ژبې لومړنى سامي نامه ل کونکى
زرلون خان نورزی :نورزي د پښتوو ييوه لوييه طايحيه ده چيې پيه ېراه،نيوزاد
او دهراو کې اوس ال او زرليون خيان پيه دوی کيې ييو ليوی جوګييالى او
اديييي سييړی ت يير ييوی دی ،د پټييې خزانييې مؤلييف د دوسييت م مييا کيياکړ د
لرلښييت نييامې پييه حوالييه ليکيييي :زرلييون خييان د نييوزاد (زميوييااور) و او د
مو مشرتوب يې کاوه.
کيه چې ماورا الوهير ييباني خيان پير هيرا او سيسيتان ه يو ورکيړ ،نيو
زرلون خان د وط له مااې يوو څېه ګ پ ک ياه او ليه متهياجميوو سيره ييې
سېتې جګړې کړي دي ،زرلون خان په ٣١٩هيي د هيرا  ،خراسيان او ويراق
سحرونه وکړه او چې يباني خان په سيستان رالى نيو زرليون خيان د خپييه
مومه سره له وطوه دېاع کوليه او خپييه ازادي ييې سياتيه .پيه پښيتو تياريېي
بهير کې زرلون خيان ليومړنى يېص دی چيې سيامي ناميه ييې پښيتو ژبيې
کې ليکيې ده.
زرلييون خييان يييو مييي مايييا او د وطي ازاديېييوا ،مييااېي او جوګيييالى
سړی و ،والوه پر دله د ميم اوويم خاونا هم و ،لکه د ازادۍ د جګيړو
پر ګر چې په م ړانه دربياه ،دلسيې د وييم او ادب پيه ميياان کيې هيم
 - 1م مودهوتک ب داود ،پټه خزانه ،مواهار٩٣٣٩ ،ل کال٣١-٣٧ ،مېونه.
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ځي اونکى ستوری و.
زرلييون خييان خييورا بيير وميير ژونييای و او د نهايييت ه ي يف او سييپي
ږبرتوب پر وخت په ١٩٩هي د مواهار په دهيراو کيې وېيا

يوی دی.

زرلون خان د پښتو ژبې ښه اور او دبيوان خاونيا دی ،چيې دده دبيوان پيه
ک ران کې په ١٩٩هي له مال ايوب تيموي سيره و او پيه دليه کيال چيې دوسيت
م مييا کيياکړ هييرا تييه تيييو هيتييه يييې دا دبييوان کتيييى و چييې  ٣٠٠پيياڼې يييې
درلودې او دله سيړی پيه خپيپ کتياب لرلښيت ناميه کيې ليه هغيه دبوانيه دا
دوه يزه (مثووي) نقپ کړې دي چې د پټې خزانې مؤليف هيم ليه هغيه کتابيه را
اخيستي دي.
د زرلون خان دله د سامي نامې مثووي د نهمې ه يري پ يړۍ ليه هغيو
ا ارو څېه ده چې د ېارسي ژبې تا يرا پکې بر زييا دي ،پيه دليه
پ ړۍ کې هغه پښتانه چې پيه سيمو او ښيارونو کيې ييې ژونيا کياوه پيه
پوره ول د ېارسي ادب تر ا ر النياې رالييي دي لکيه د زرليون خيان د
مثووي کيميا چيې اکثير ېارسيي او وربيي دي دلسيې هيم تېييپ او د
يياور ادا  ،طييرز او د کييال نوويييت هييم پييوره ېارسييي تييه ورتييه دی ،د
ېارسي ژبې په پېوانيو اورانو کې مېصورا د لزني د دربار څېه
ي وييې د ١٠٠هييي لييه حيياودو نييه چييې ا ي ار او خمريييا
اکثره

بيير ييوي دي،

را د ېارسي ژبې د خپييو مصياياو د تشيبيت برخيه پيه نرميې

او خمرياتو مضاميوو سره کوي وروسته د ېارسي ژبې نورو ي را د
مصياو د تشبيي برخه په تصو او ورېاني مساييو ښکيې کړې.
د سامې نامې پ چنانه :په سامي نامه کې د

را الر داوه چيې اول بيه

له سامي څېه د سرو م وارزو کوله د سامي،جا او ميو رحا به ييې
بيييانول ،د دنيييا بييې وېييايي او يييو څييو ورځييې ژونيياون پييه خوښي
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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سييره

ت رول او بز په م و تودول ،د سامي نامو ومومي مضمون و.
لوډه دا چې د وربو د خمريه ا

ارو تقييا و مو

را وکيړو او ورو

ورو د سامي نامې وبيو سبک پيه ېارسيي ادب کيې پيياا يو ،نيورو د
ېارسي ژبو اورانو يې هم تقييا وکړ مګر په سامي نامو کې د ياور
احيييوال تصيييوير کيييړي او د

مهيييار او اسيييتادي داوه چيييې د مسيييت

مستانو په ان خبرې وکړي د استادانو سامي نامې ټيولې ليه مسيت
او ذومه کې دي او هغه

را چې په سامي نامه کې مسيتي نيه کيوي

او د وقال په څ ر خبرې کوي ،د دوی سامي نامې د ادب له پييوه ښيې
نه ګ پ ک ږي.
دا وه د ېارسي سامي نامو په ا ه ليږ م يوميا چيې پورتيه ذکير يو زرليون
خييان هييم پييه دې پښييتو سييامي نامييه کييې د اسييتادانو پيير الر تييييى او مسييتانه
و يوايې کړي ده دد ه

ر روان او خبيرې ييې هيم د مسيتانو پيه څ ير دي ځکيه

نو ده ته يو کامياب او پوخ سامي ناميه وييونکى واييو او دا سيامي ناميه هيم
له پښتو ا

ارو څېه ګ و:

سامي نامه
سييييامي پاڅييييه پيالييييه راکييييړه
مييييرور يييييار مييييې پېييييال کييييړه
اوبييييه تييييويې پييييه لوبييييو کييييړه
اور مييې مييړ پييه دې اوبييو کييړه
پسييييرلى سيييو لو يييه ګيييپ کيييا
زلحيييييې تييييياوې د سيييييوبپ کيييييا
بييييييبالن يييييور وېغيييييان کيييييا
کړييييييان پيييييه ګيسيييييتان کيييييا
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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زاهييييا وزې رييييوم ې څېييييه
ييراب پ ييري ميېييانې څېييه
هيير سييړی پييه ميييو مسييت دی
د ې بهيييار کيييې ګيپرسيييت دی
پييه رالييو کييې سييرې لمبييې دي
د لټوليييييييييييو نوييييييييييياارې دي
جهان ټول سور او زرلون سيو
وچ رالييه ښييکيى ګيګييون سيو
سييړي ټييول ييور ولشييي کيييا
يييييارانې کانيييياې طيييييي کييييا
بهييييييار ومييييييت د يييييييارانې دی
ښييييييه موسييييييم د پيمييييييانې دی
نييييو سييييامي پاڅييييه بهييييار دی
ني ي ژونييياون سيييبا رېتيييار دی
دنيييييا پاتييييه مييييوږ بييييه ځونييييه
تيييورو خييياورو کيييې بيييه يونيييه
پيمانيييه کيييه ليييه ميييى راکيييړه
بييييز تييييود پيييييه پييييياپى کيييييړه
چييييييييې يييييييييو د سييييييييمه ازاد
ناښيييياد ز ه مييييې سيييييوه ښيييياد
سيييامي پاڅيييه وميييت د ګيييپ دی
پيه جو يش کييې خيم د مييپ دی
وميييييت د مييييييو د وبشيييييو دی
د پيييييييييييالو د ک ييييييييييياو دی
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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هغييه څييوک اوس د پ غييور دی
چييې يييې جييا تييش و نسييکور
دی
مسييتان ګرځييئ پييه بييالو کييې
مسييتي کانيياې پييه رالييو کييې
الس پيييه الس دي ييييارانې کيييا
ييييو پيييه بيييپ نييياز ونېيييرې کيييا
م وييييون ورييييپ لييييه ليييييال دی
د جميييييييال پيييييييه تما يييييييا دی
نه لم

سته نه ب يتيون سيته

نه مه ور نه ځيګرخيون سيته
تييييييير تيييييييا وګرزميييييييه راسيييييييه
سيييامي ييييو ګيييړۍ پېيييال سيييه
ماتيييييه جيييييا د ربيييييپ وليييييوررا
چې ييو تيش سيې ک ييې نيور
را
اور مييې بييپ د ز ه پييه کييور کييړه
لييه هيير چييا هيير څييه يييې تييور کييړه
چييې بييپ څييه نييه وي الحييت وي
ټوليييييييه مهييييييير وم بيييييييت وي
ټييول اخ يال

وي او رييحا وي

تييييياره ورکييييه سييييي رڼييييا وي
لييه ز ه کييم لييش اود لييپ سييي
جهيييان ټوليييه ګيييپ او ميييپ سيييي
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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سييامي سييتا مهيير مهيييوب دی
نيييو بهيييار ځکيييه مرليييوب دی
کييييه سييييتا لييييور پ رزونييييه وي
نوبهيييار بيييه پيييه څيييه ښيييه وي
خونييا بييه نييه کييار نييګ د ګيييو
بيييييې مسيييييتيو بيييييې ليييييه مييييييو
نييه بييه بييز پييه ييور تييود سييي
نيييه نغميييې نيييه بييه سيييرود سيييي
جيييييا بيييييه تيييييش د ارزو سيييييي
ورک بييييه مهيييير او پ رزوسييييي
نييييو سييييامي پاڅييييه بهييييار دی
بيييييييز تاليييييييه اميييييييياوار دی
يييياران ناسيييت سيييترګې څييييور
دي
سييتا د جييا پييه اميييا نييور دي
تيييه هيييم راسيييته وواييييت کيييړه
بييييييز تييييييود د م بييييييت کييييييړه
له سرو ميو څېه ک جا کيړه
د ييييييارانو ييييييې ان يييييا کيييييړه
چې سو بيز پيه ميې تيود سيي
د رنييياانو ليييوږو سيييرود سيييي
د جهيييان وبييير وليييم ه ييير کيييا
يييو د ښييه پييه وشيير ت يير کييا
چې په م کې ميو ب يتيون دی
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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1

لييييه جهانييييه سييييبا يييييون دی( )

د پښتو ژبې لومړنى ورېاني او تصوېي اور
ييي متييى :ييي متييي د پښييتو ادب وييار او متقييي يياور د لوريييا
خ يو څېه و ،دده لوی نيکه خرښبون هم د پښيتو ژبيې ياور او ادييي
و.
د ي متيي کيورن

بير زييا خيامت کيړی دی او د ده د کيورن

ي ره

پښتون کورن کيې خرښيبون تيه رسي ږي ،چيې د لرليونې دورې ييو تکيړه
اور دی.
ي متي ب وباس ب م ما ب خييپ ب لوريا بي کويا بي خرښيبون
ييييې د کيييورن

ي ي ره ده ،دا مشيييهوره کيييورن

د خرښيييبون تييير مييير

وروسته په ارلسيتان ،پښيي او پ ښيور کيې خپياره يوه ،يي متيي
دوه ورونييه درلييودل ،چييې حسيي او ومييران نوم ييال د ومييران مييزار د
کوږک پر لره دی ،چې هغه لر دده پيه ناميه (د خواجيه وميران لير) هيم
بيييپ ک ييږي او يييوه خييور يييې (بييي بييي خيياال) نوم يياه چييې د دې مييزار پييه
پښي کې دی او په کال کې د ترنګ پر ليا ه د ( خياالکيى) اوس هيم
موجييود دی چييې د بييي بييي خيياالد يادګييارونو ځيوييې دی چييې هيتييه بييه
اوس اله.
ي متي يو تصوېي او ورېياني ياور دی پيه پښيتو ادب تياري کيې
دله د تصو نه که اوري ترده وروسته نورو اورانو هم پيه خپييو
 - 1حبيبي ،وباال ى ،پښتو ادب تاري  ،دانش پ ښور٩٣٣١ ،ل کال ٥٧٩-٥١٥ ،مېونه.
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ارو کې ځای کړه ،خو لومړنى اور پښيتو ژبيې کيې چيې تصيوېي

ا

اوورېاني اور دی ،هغيه يي متيى دی او د دې نيه و انياې ميوږ بيپ
داسې کو

ياور نيه ليرو چيې د هغيه ي ر ليه تصيو او ورېيان نيه ک

مسايپ ولري.
ي متي په ١٩٣ل کال کې زبږبالى او د  ١٠کيالو پيه ومير د ترنيګ پير
لا ه په ١٣٣ل کال وېا

يوی دی ،د ده ميزار تير اوسيه هيم د کوياهار

مال ختيځ خواته تقريبا  ٥٠مييه ل رې پير ييوه لونيډۍ واميي دی چيې
کييال يييې بييولي او دی پييه کييال بابييا مشييهور دی ،ده خپييپ ژونييا د
ترنګ پر لا و او د لونډان پيه ليره د کيال پيه حياودو کيې ت ير کيړی
دی.
د ييي متييي کييورن پييه لوريييا خ يييو کييې خييورا مشييهوره ده ،دوی لييه
پ ښييور څېييه ب رتييه د کويياهار خييواوو او د ترنييګ لييا و تييه وال ل ،دلييه
کورن په ويم اوورېان کې مشهوره وه او پښيتوو مؤرخيانو ييې ذکير بير
راو ی دی ،ن مت اهلل په مېزن کې ،اخونا دروبزه په خپيه تيذکره حييا
االېغاني کې او نورو مؤرخانو د دې کورن خيک تر اوسيه هيم د کوياهار
د (ناکورک) په کيي کې اوس ږي ،په دوی کې ي را،مؤرخان او وارېيان
بيير ت يير ييوي دي تيير خرښييبون وروسييته هييم ښييايي چييې دوه مرنييه پييه دې
م روېه کورن کې بر مشاهير او ي را ت ير يوي دي ،چيې د زميانې د
تا اکه د دوی ا ار تر موږ نه دي رارس الي خو دوه مرنه وروسيته د پښيتو
ر يو خورا ښاليى او وار اديي موږ پ چنيو ،چيې د مغيوليو د تيا اک
په ميوځ کې دنيا ته راليى چې ي متى نوم ږي.
ي په خپيه کورن کې ويم ،زها ،تقوی او ادب پيه ار پربښيى وه،دا
د پښتويوه خورا لوی روېي او ورېياني ياور و ،ده پيه لونيډان کيې ييو
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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کتاب ل کيى و چې نو ييې ( اهلل ميويه) او م ميا هوتيک بي داود د پټيې
خزانې ليکوال وايي چې دا کتياب پيه کيال کيې دده پير ميزار پيرو و او
اکثييره کسييانو بييه لوسييت ،د ده پييه کتيياب کييې اکثييره ورېيياني ا يي ار او
مواجييا وو او پييه داسييې ول وبييپ ييوي وو ،چييې پيير خيکييو بييه يييې بييره
ال زه کوله او ز ونيه بيه ييې وبييي يول ،د يي متيي مواجيا پيه پښيتو
ادبياتو کې د ورېاني

ر ب يګه ده ،تير ده وروسيته بييا ليه اووميې پ يړۍ

نييه تيير لسييمې ه ييري پ ييړۍ پييورې مييوږ پييه خپيييو السييته رالييييو پښييتو
متحرمه ا ارو کې دلسې د ورېاني ېکر لرونکي ا ار نه لرو()1
د دې روېي او مقتار اور ا ي ار متاسيحانه د نيورو لرليونې دورې
اورانو په ول زموږ په الس کې نه ته خو د پټې خزانيې مؤليف ييوه
وارېانه خوږه موظومه له خپيه پالره اوربالې وه او په خپپ کتاب کې
يې را نقپ کړې ده:
د ي متي دله

ر په پښتو ا ي ارو کيې خيورا بير اهمييت ليري او

دا يييوه داسييې نمونييه ده چييې د ورېيياني او تصييوېي ا ي ارو ابتيياا او
بوسټ دهماې

ر نه پ پ ک ږي.

او ليومړنى ياور چيې ي ر ييې ورېياني او تصيوېي رنيګ ليري ،ييي
متى دی د دې نه مېکې بپ کو داسې اور موږ سره موجود نه دی.
په پارسي ا

ارو کې ورېاني رنګ د لزنويانو ليه وصيره ښيکاري ،د

١٠٠هي په حاودو کې پارسي

ر د تصو او ورېان يوه ليوره او لټيه

ذخيره لري.
داسې ښکاري چې ي متى د خپپ وصر پر تصو وامف سيړی و او

 - 1لومړی ټولګى ،پښتو ادب لرلونې دوره ،يون کيتوري يون٩٣٣١ ،ل کال ٧ ،م .

د پښتو ژبې ادبي سرالري

www.samsoor.com

دده

ر ابتوي چې ده ورېان او تصو کې پاخه اېکار درليودل او د

پښتو د متصوېو اورانو اما ګ پ ک ږي ،چې تر ده وروسته په دله
ېکيير او دلييه ول بيير ا يي ار د روښييانيانو،وباالقادر خييان خټييک،
رحمان بابا او نورو له خوا وبپ يوي دي مګير د يي متيي ا ي ار پيه
ورېيياني دنيييا کييې يييو مېصييو

خونييا ،رنييګ او ميمييت لييري چييې پييه

نيييورو ورېييياني او تصيييوېي ا ييي ارو کيييې نيييه يييته ،ځکيييه چيييې دې
مېصورا په خپيپ ي ر کيې جميالي اېکيار او نظرييا څرګوياوي او
کايواتو ته د ښکال ا وجمال په سترګه ګوري.
ييي متييي لييه هغييو لومړيييو خيکييو څېييه دی ،چييې پښييتو ي ر تييه يييې يييو
ېيسحي رنګ ورکړی او د جماليت ټکى يې ښه ښيکاره کيړی دی مګير دده
ېکر تپ له مادي خوا څېه م ووي او الهي اېکارو ته م پ ليري ،دتصيو
په هکيه دا ښکاره خبره ده چې يو ټياکيى نيو ييو ټياکيي محهيو تيه اطيالق
ک ږي ،خو د تصو پر حيال بانياې د دلسيې اريهالل اطيالق کيول لکيه
په يوه زبږبالي ما و باناې د نو ک ښودل په ان نيه وه ،لکيه دليه نيو
ابښيييودل او دلسيييې اريييهالل اطيييالق ک يييال د وخيييت پيييه اوښيييتيو سيييره
بال ږي او محهو ا ومصااق يې هم بال ږي()1
دا چييې ييي متييى ورېيياني او تصييوېي يياور دی را ځييو د تصييو د
کيمې په ا ه يو څه ب

کيوو چيې د دليې کيميې پيه ا ه څيه وبيپ يوي

دي.
کييه څييوک پوښييتوه وکييړي چييې د احيياديثو پوهييانو تييه م ييا ي او دېقهييې

 - 1دوديييييال ،م مييييا بشييييير ،د تصييييو حقيقييييت او د نقشييييبوايه طريقييييې يييييو ب يييي  ،م ونييييا
خپرناويه ټونه ،کابپ٩٣٣١ ،ل کال ٩١ ،م .
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ويمييا تييه ېقهييا وايييي نييو د بيياطوي ويييم او پييوهې پوهييانو او پيروانييو تييه
څوګه روېيان وايي
او ولې دوی هم د دې ويم يو مقا يا حال ته نيه دي موسيوب يوي لکيه
څرنګييه چييې د زهييا او تقييوی خاونيياانو تييه زهيياد او متقييي او د توکييپ
خوناانو ته متوکيي وايي
د دې پوښتوې په ځواب کيې باييا ووبيپ يي چيې ريوېيان ييوازې پيه
باطوي تزکيې پورې خا

نه دي ،څرنګه چې هغوی د باط پوهه لري

پييه ظيياهري ويومييو لکييه حيياي  ،ېقييه ،تحسييير او داسييې نييورو هييم ښييه
پوه ږي او داسې کو ويم نيه يته چيې دوی ليه هغيې بيې برخيې وي او
پرې ونه پوه ږي که چ رته د دې ويم او يا د هغيه ليه کيو حيال او مقيا
پورې اختصا

ورکړی ي دا د دوی هر ا خيز ېصيت لکيه څوګيه

چې ښايي نه ي م رېي کوالی.
دا چې څوګه دوی ته روېيان وايي په دې باره کې د ختييځ او لوييايځ
پوهان ول ول نظريا ليري چيې د دوی اميوال او نظرييا پيه النياې
ول و اناې کو :
:٩د ريييوېي دکيميييې سيييره دنسيييبت (ييييا)نښيييتې ده اوليييه (ی) نيييه پرتيييه
(رو ) پاتې ک ږي او رو پيه وربيي ژبيه کيه و ييو تيه واييي دا چيې
دې خيکييو لييه نرمييو ټوکرانييو څېييه کييالي جييو ول او تييپ بييه يييې و يوييې
جامې په ځان وي له دې کبيه د دوی ظاهري ب ه په نظر کې ون يول يوه
او خپيييو کيياليو تييه موسييوب ييول او دا ول نسييبت لييه دې پييه خييوا هييم
م مول و لکيه د ويسيى ويييه السيال ميګيرو تيه (حيواريي ) واييي او
حواري هغه چاته وايي چې سپيوې جامې او سپي کالي الوناي.
دا نظر لويايځ پوهانو لکه :کييميان هيوار ،کيار داي او ماسييويون هيم
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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تاييا کړی دی.
:٩د رييوېي او تصييو کيمييې لييه (الصييح ) ځېييه اخسييتپ ييوې ده او
دوی هغه ر ابه وو ته موسوب دي چې ليه ه ير څېيه وروسيته ييې
په مايوې کې په ييوې سير ليوڅې ريحې کيې ژونيا کياوه او يپه ور د
لوی اهلل ت الى په وباد بوخت و ،څوګه چيې ريوېيان هيم ټيول وخيت
په وباد ت روي نو د دوی په ميوځ کې څه ناڅيه يبها او ييو رنګيي
موجوده ده
 :٣د روېي کيمه له رف څېه اخسيتپ يوی ده څرنګيه چيې ريوېيان
تپ د جم ې پيه ريف کيې وال وي ييا د اهلل ت يالى پيه نيزد د دوی د ليو
همت له ب رکتيه پيه ليومړي ريف کيې يم رل ک يږي او ييا تيپ د نحيس او
يهان په مقابپ کې د جګړې ريحونه جيو وي ځکيه دوی تيه ريوېيان
وايي.
 :١روېي او تصو له ريحت څېيه اخيسيتپ يوی دی دا چيې دوی د
خپپ نحس او ناو ه هيييو سيره د م يادلې او مبيارزې پيه نتي يه کيې ليه
باو او ناو ه خويونو څېه پاک وي نيو پيه ښيو ،سيپ

يو اخالميو او

اوراېو يې ځانونه سوبال کړي نو له دې کبيه دوی د رحت و دي.
 :٥د تصو او روېي کيمې له (ريوې القحيا) څېيه ا يتقاق يوې ده
او د رييوې القحييا مانييا دا ده چييې د(څييټ کييوڅې) څرنګييه چييې د څييټ
کوڅې په لږ مال ښوربږي او بې واکيه وي هميااراز د ريوېي ز ه هيم
نر او وواطف يې بر وي.
همااراز ځيوې خيک داسيې وقيياه ليري چيې کيه چ رتيه د چيا اوالد نيه
پاتې ک ږي او په ورکوټوالي کې مړ ک ږي نو کيه چې ييې کيو ما يو
وزبږبږي د هغه ټول سر وخريي يوازې د ياخواته ييوه کيوڅې پربيږدي
د پښتو ژبې ادبي سرالري

www.samsoor.com

چې دومر د اوږدوالي لپاره د ن ک پال والمه ګ پ ک ږي.
 :١د روېي کيميه د (سيو ) کيميې تيه موسيوب ده سيو ييوه ز ه ار ييايې
کيمه ده چې اوس هم پيه پښيتو کيې ژونياۍ ده چيې د سيم ې او ليار مانيا
لري دله سو بيا په پارسي کې په رو اوښتي او ريوېي ځيويې جيو
وی دی ،ي وې هغه څوک چې پيه سيم و او ليارونو کيې د ګوښيه ګ يري
په حال کې اوسي.
:٧د روېي کيمه له روې څېه اخسيتپ يوې ده او ريوې د وربيانو د
جاهييييت پييه زمييانې کييې د يييوه سييړي لقييي و ،دې پييه ځييان ک ښييوده کييه
چ رته يې زوی وزبږيږي د هغه ټول سر به ورو خير وي او ييوازې د څيټ
په لورې به يې يوه کوڅ
همغييې کييوڅ

پربږدي او هغه به د ک بې په دبوال پورې ليه

و تييړي چييې هيتييه کييرار د خپيييو بتييانو وبيياد وکييړي

تصادېي د همغې ښتې زوی وزبږبيا او و کتيوب پيه وخيت کيې ييې د
څټ خواته يو کوڅ

ورته پربښودله او د ک بې خامت به يې کياوه تير

دې چې ټولو وربانو به ده ته پيه درنيه سيترګه کتيپ ،کيه څيه هيم نيو ييې
ليو بي ميير و خيو هغييه تيه بييه ييې د ده د څييټ د کيوڅ
وبيې ي وې کوڅ

لييه کبييه ريوې

داره او دا يې لقي و کيه چې اسالمي ديي راليى

په لومړيو وختو کيې چيا د ريوېي نيو نيه پ چانياه خيو هغيه وخيت چيې
يوې لې خيکو خپپ ټول وخت په وباد ت يراوه او پيه اريهالل دنييا
يې پربښي وه دوی ته هم د همغه سړی چې لو ب مر يې نيو وه لقيي
ورکړی و او په روېيانو يادبال.
 :٣د رييوېي وربيييي کيميييه ( )Theosophyتيوسيييوېي يونييياني کيميييې
څېييه اخيسييتپ ييوی او دا کيمييه پييه يونيياني ژبييه د الهييي حکمييت مانييا
ورکوي.
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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دا نظر يو ختيځ پ چناونکي م رکس ښکاره کيړی او جيور زيياان ييو
مصييری پييوخ ليکييوال ورسييره مويييى دی خييو يييو بييپ ختيييځ پ چنيياونکى
استاد نولايک دا خبره رده کړی او نه يې موې.
 :١روېي له (رحو ) څېه اخيستپ وی دی چې د لوره واليي مانيا
ورکوي دا خيک هم د اهلل ت الى لوره بواه ګان دي.
د روېي او تصو د کيمې په هکيه د ات ری نظريې د هغه چا وې چيې
په روېيانو باناې د روېي او دې مسيک باناې د تصو د کيمياتو
اطالق د يوه وييت م ييول ګ يي او هغيه ليه ځيويو نيورو کيمياتو څېيه را
ب يه وي بولي ،خو دلته يو بپ نظر هم ته چې وايي دا کيمه پرتيه ليه
دې چې له بيې کيمې اخيستپ وی وی پيه مسيتقيه توګيه د ريوېيانو
لقي ګرځ الى دی.
 :٩٠دا نييو رييوېي دې لييې رييوېيانو کييې زيييا اسييت مال ږي وايييي
ېالنى روېي د ی او يوې خاريې ليې تيه ريوېيان واييي او هير څيوک
چې بر زيا زيار باسي چې د ي ته ورس ږي ،هغه ته متصو وايي
دا نو په ېارسي کې نه ته او اريي ربښه ييې نيه ده پ چنيال يوې او
له کومې بيې کيمې څېه نه ده اخيستپ وی په دې بياره کيې بيره ښيه
نظريه دا ده چې دا کيمه د نورو لقبونو په يان د دې خيکيو لپياره لقيي
ده.
په واميه توګيه ريوېيان پيه درې ليو وبشيپ ک يږي ريوېي ،متصيو او
روېي نما.
 :٩روېي هغه څوک دی چې ليه ځيان څېيه ېياني او پيه اهلل ت يالى بيامي
وي ،ځييان تييرې ه يير وي تييپ يييې اهلل ت ييالى پييه ييياد وي او د طبي ييت لييه
موګولو خال

 ،د حقيقيت ز ه تيه رسي الى او پيه وام ييت پوه يالى
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وي.
 :٩متصييو  :هغييه چاتييه وايييي چييې د سيييوک پييه الرې روان وي او زيييار
باسي چې د مقصود سر موزل تيه ورسي ږي ا ود ريوېي درجيې تيه ال نيه
وي رس الى.
 :٣متصو يا روېي نما هغيه کسيان دي چيې د ميادي ګټيو او ټيولويز
نحوذ په لرل يې په ظاهر کې د روېيانو جامې په تي کيړي وي او پيه
وام يت کې د هغوی له باطوي پوهې څېه ب ېې بې برخې وي.
بغيياادي ابييو حمييزه وايييي (( د رښييتياني رييوېي نښييانه دا ده چييې لييه
ييتموى څېييه وروسييته خپييپ ييته لييه الس ورکييړی او لييه وييز موييای
وروسته خوار وزار ي او له مشهورتوب وروسته له يهرته وليوبږي
او د درولييچن رييوېي نښييه دا ده چييې لييه بييې وزلييي وروسييته ييتم او
بډای ي له خواري نه وروسته وز موا ي له بې يهرت

وروسيته

په خيکو کې د هر خاونا ي.
په اسالمي نړۍ کې دولس ېرمې ريوېيان را پيياا يوي دي چيې هيره
له ځانته خاره او ځيانګړې طريقيه ليري چيې د هغيوی ليه جمييې څېيه
دوه لې يې باطيې او نور يې پيه حقيه دی هغيه ليس ليې چيې د ديي ليه
ساحې يې ت اوزنه دی کړی په الناې ول دي:
 :٩م اسبيان :٩ ،مصاريان :٣ ،طيحورييان :١ ،جويايان :٥ ،نورييان:١ ،
سهييان :٧ ،حکيمان :٣ ،خورازيان :١ ،خحيحيان :٩٠ ،سياريان.
او هغه دوه لې چې د اسال دي له سياحې وتييي دي دا دي :حالجييان
او ات اديان دويم حيوليان چې په حيول وقياه لري.
د الت يير لمييذهي التصييو مؤلييف رښييتياني اسييالمي رييوېيان داسييې
ستايي دوی نوراني اجسا او د ځمکې پير سير اسيمانيان دي پيه ظياهر ليه
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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خيکو او په باط له اهلل سره دي خو له يې پټه او سترګې ييې خالريې دي
هم لايي او هم حاهر دی ،په ز و جامو کې پټ زماميااران دي ليه خيکيو
ګوښييه او د ېضيياييو خاونيياان دي ځالنيياه داليييپ د خييال
سپ

لوږونييو او

يي اسرارو څښتوان دي.

روېي هغه څوک دی چې په هغيه کيې د وبودييت م ويا پېيه يوې وي ليه
ناو ه اخالميو اورياېو څېيه د حيق پيه مرسيته پياک يوي وي نيو دلتيه ده
چې په ده باناې د حقيقت موازل را ښکته ک يږي او د يري ت ليه احکيامو
سره ګډبږي هر چا چې دا رحت د حقيقت او ري ت ييو ځيای کيول درليود
هغه روېي دی.
روېي هغه څوک دی چې له ناو ه هييو نه پاک وی او له خيکو څېه
ګوښه ټول امور يې خپيپ اهلل ت يالى تيه سيپارلى وي او ده تيه سيپي زر
1

او ګې کو توپير ونه لري( )
م ما هوتيک بي داود د پټيې خزانيې مؤليف ييوه ورېياني او تصيوېي
موظومه له خپپ پالره اوربالې وه داسې يې را نقپ کړې ده:
پييير لوييييو ليييرو هيييم پيييه دښيييتو کيييې
پييه لييوی سيييهار پييه نيميييو ييپو کيييې
پييييه لييييا ه ږن او پييييه ييييپ يکو کييييې
ييييييا د وبييييير ژليييييو پيييييه يييييپ يو کيييييې
ټيييول سيييتا د يييياد نيييارې سيييورې دي
دا سييييييييتا د ميوييييييييې نويييييييياارې دي

 - 1لويييي ،پوهوييييار سييييا لويييي ،تصيييو پيييه پښيييتو ادب کيييې٩٣٣٥ ،ل کيييال ،نوګرهيييار پوهوتيييون
د ښوونې او روزنې پوهوتي د دربيم ټولګي چپټر.
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جوييييډی زرلييييون کييييه پييييه بيييييايا دی
د بيييييييربڼ خواتيييييييه پيييييييه خوييييييياا دی
ترنيييييک چيييييې خيييييړ دی پيييييه ژ ا دی
دا ټيييييول ال يييييز د ميويييييې سيييييتا دی
ټوليييييه ښيييييکال ده سيييييتا ليييييه السيييييه
ای د پاسييييييييوالو پاسييييييييه پاسييييييييه!

کييه لميير روښييانه ميي يييې سييپي دی
بيييييا دسييييپوږميه توييييای ورييييي دی
کيييييه لييييير دی ښيييييکيى پيييييرتمي دی
لکييييييه هيويييي يااره ميييي ي د سييييييي دی
سييييييييييتا د ښييييييييييکال داپيو ييييييييييه ده
دا ييييييييې ييييييييو سيييييييپکه نويييييييااره ده

دلتييييييه لييييييوی لرونييييييه زرلييييييون ږي
د ژونييييييا وږمييييييې پکييييييې چي ييييييږي
بيييييييييييييييوراوي ييييييييييييييياوخواکړبږې
سييييترګې ل يييياو تييييه يييييې ه ښيي ي ږي
لوييييييه خاونييييياه! ټوليييييه تيييييه ييييييې!
تييييييپ د نييييييړۍ پييييييه ښييييييکي اه يييييييې

خاونيييياه! ښييييکيى سييييتا جمييييال دی
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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ښيييکاره ييييې ليييور پيييه ليييور کميييال دی
کييه ور کييه ييپه کييه پ ييړۍ کييال دی
سيييييتاد ميييييار کمکيييييى مثيييييال دی
سييييييييتا دلورونييييييييو يييييييييو رڼييييييييا ده
دلتييييييييه چييييييييې جييييييييو ه تما يييييييياده

ز ه مييييې داسييييتاد ميوييييې کييييور دی
سيييوی د وشيييق پيييه سيييوځوا اور دی
رپيييييييي وتاتيييييييه سيييييييتاپر ليييييييور دی
بې له دې هيګ دی ورک ييې پييور دی
سييييتا د جمييييال پييييه لييييياو ښيييياد دی
کيييييه نيييييه وي دليييييه نيييييور بربييييياد دی

پييه لييرو کييې سييتا د وشييق ييپ يکى
دي
د دې نيييييړۍ پيييييه وشيييييق سيييييمى دي
کيييه ليييټ کيييه وو کيييه پويييډ نيييری دی
سييييتا د جمييييال ځييييری هيييير ييييى دی
چې پر دنييا ميې سيترګې پيرې سيوې
سييييتا د جمييييال پييييه نويييياارې سييييوې

نيييه هسييييک نييييه متکييييه وه تييييورتم و
تيييييييياره خپيييييييره وه ټيييييييول ويييييييا و
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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نييييييييه دا ابييييييييييس نييييييييه يييييييييې اد و
سيييييييتا د جميييييييال سيييييييوچه پيييييييرتم و
چييې سييو ښييکاره ښييکيې دنيييا سييوه
د پييييوځ پيييير لييييوري يييييې رڼييييا سييييوه

زه چيييې څرګويييا پييير دې دنييييا سيييو
د ښييييييکيي ميييييي پييييييه تما اسييييييو
سيييتا پرجميييال بانييياې ييي اا سيييو
ليييييه خپييييييې سيييييټې را جيييييال سيييييو
پييييييييه ژ ا ژا چييييييييې ب يتييييييييون دی
يمييييه پرديسييييي بييييپ مييييې تييييون دی

وګړيييييييييو! ولييييييييې (متييييييييي) ژا ي
سيييييورې ييييييې اوري ليييييا ي ليييييا ي
څيييه لوا ي،څيييه واييييي ،څيييه بيييا ي
خپيييپ تيييون او کيييور وکييييى ليييوا ي
چييوڼي چييې ب ييپ سييي نيمييه خييوا سييي
تيييپ ييييې د بيييڼ پيييه ليييور ژ ا سيييي!()1

 - 1حبيبيييي ،وبييياال ى ،د پښيييتو ادبيييياتو تييياري  ،پ ښيييور :دانيييش خپرناوييييه ټولويييه٩٣٣١ ،هيييي
کال٥٣١-٥٣٧ ،،مېونه.
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د پښتو ژبې لومړنى ژبا ن
م ما ها م سرواني :تر جهيان پهييوان ام ير کيرو وروسيته چيې کيو
ر موږ ته الس ته راليى د ها م وه د ليه ي ر پيه اريپ کيې د وربيي
ژبې نه پښتو ته ژبا ل وی وه.
پښتو ادب تاري کې لومړنى الس ته راليى ژبا ل وی ي ر د ها يم
دی.دله ژبا ه د وربي ژبې نه پښتو ژبې ته وې ده.
ابو م ما ها م ابي زييا السيرواني البسيتي د هيمويا پيه سيروان کيې
٩٩٣ل کييال زبږبييالى او پييه بسييت کييې يييې لييه ويمييا او پ چنييال ييويو
ېصيتونو نه لوستوه وکړ او وروسته وال په وراق کې ييې پيه کيييو
کييو د لويو والمانو نه زده کړه وکړه او اب خالد چيې مشيهور پيه ابيي
ال وا سره دی په بغااد کې ومرونه ت ر کړل او له هغه ييې د وربيي ژبيې
باللت او ا

ار ولوستپ او په ٩١١ل کال له وراميه ب رتيه راليى درې

کاله وروسته په بست کې وېا

و.

ها م په پښتو،پارسيي او وربيي ي رونه وبيپ او هغيه وخيت چيې دده
استاد اب خالد ونا و ،نو ده به يې خيامت کياوه او د هغيه څېيه بيه
يييې خييواږه ي رونه پييه ادب کييې د وربييي اوربيياه ،ابييو م مييا ها ييم د
خپپ استاد

ر يې ترجمه کړی وه.

د پټې خزانې له ليکه ښکاري چيې دا سيړی د پښيتو ژبيې ليکيوال و او
ده پييه پښييتو کييې يييو کتيياب ل کيييى و ،چييې پييه هغييه کييې يييې د وربييو د
ا

ارو ېصاحت او باللت بيان کړی و او نو يې و (د سالو وږمه)

متاسحانه چې دا کتاب اوس نه ته او د پښتو په موثور ادب کې چيې
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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د کو لومړني کتاب نو موږ ته م يو دی هماليه (دسيالو وږميه) ده
چې (دنسيم ريګستان) م وا لري.
او داسې ښکاري چې دا کتياب بيه د پښيتو ليه لومړنييو مولحياتو څېيه
و ،د دې والم او اديي سړي کو

ر چې زموږ په الس کې دی د پټيې

خزانې په ذري ه له لرلونې پښتانه څېه را نقپ وی دی.
ها م په دربوو ژبو اوري کوالی وه( پښتو ،وربي او ېارسي) خيو
دده و ربي يا ېارسي ي ر د پټيې خزانيې موليف نيه دی را نقيپ کيړی کيه
يې ېارسي

ر زموږ په الس کيې وای نيو بيه يقيويا د دې ژبيې ليه اوليو

اورانو څېه و.
د ابو م ما ها م ژبا ل وی

ر اووه بيته چې زميوږ السيته رالييي

دي ،په دربيمې ه يري پ يړۍ کيې د پښيتو ادب ول ،ريبغه او رنيګ
راښيي که موږ د وربي ادب تاريېي کتابونو ته رجوع وکړو ،نو هيتيه
د اب خالد ذکر هرومرو ګورو.
دا سړی د وربو مشهور اديي او ظريف سړی و ،چې نو يې م ما بي
القاسم يا اب خالد ب ياسر ب سييمان او ن که ييې ابووبيااهلل و ،دی
له لويو لويو استادانو څېه رواييت کيوي او بير مشياهير لکيه سيولى
اب ن ي او احما ب کامپ د ده ادبي اګردان دي.
په ٩١٩هي ق کال پيه اهيواز کيې وزبږبيا او پير (-٩٣٩ييا  )٩٣٣پيه بغيااد
کې مړ وی دی ،د وربي بر پاخيه ا ي ارلري او بير حکيامي ا ي ار
1

او مضامي له ده را نقي ږي( )
اب خالد چې يو ظريف سړی وو پيه ييو ي ر ييې درهيم سيتاييي دي او

 - 1لومړى ټولګى ،د پښتو ادب لرغونې دوره ،يون کلتوري يون٩٨٣١ ،ل کال  ٠٦مخ.
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ابو م ما ها م هغه

ر داسې په پښتو را ا ولى دی:

ر
ژبه هم ښه ويوا کانياي چيې ييې ويويه
د خاونا پيه الس کيې زر او درهمونيه
ژبيييور ورليييه ورځيييي ويويييا ييييې اروي
د درهم خاونياان تيپ وي پيه ويا ونيه
کييه درهييم يييې ځيوييې ورک سييو سييي
نتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى
پيير نييړۍ يييې وي پييه خييړو پ چناونييه
کييه بييډای سييوڼې وبييولي خيييق وايييي
دا ويويييا ده رښيييتيايوه ليييه رښيييتو نيييه
کييه بيييې وزليييى وواييييي رښيييتيا خبيييره
نور وواييي دا خيو سيوڼى دی ت رونيه
هو درهم ښواي هير چيا ليه لوييه برخيه
د درهييم د خاونييا هيير ځييای پرتمونييه
درهييم ژبييه ده کييه څييوک ژبييور ک ييږي
ده وسييييييه کيييييه څيييييوک پيييييه کانييييياې
1

متالونييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه( )

- 1حبيبييييي ،وبيييياال ى ،د پښييييتو ادبييييياتو تيييياري  ،دانييييش خپرناويييييه ټولوييييه ،پ ښييييور٩٣٣١ ،ل
کال١٥١-١٥٣ ،مېونه.
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د پښتو ژبې لومړنى ستايوه ليکونکى
ښکارناوی لوري :په پښتو ادب کې لومړن

السته راليې مصياه د

يي اسي ا سيوري ده او دويميه السيته رالييې مصيياه د ښيکارناوی
لوري ده چې د سيهان لييا الياي ليوري او سييهان يهاب الياي
لوري پيه سيتايوه کيې ييې وبييې ده او د دې نيه مېکيې بيپ کيو داسيې
اور نه ته چې

ر يې ستايوې په ول وبپ وي وي.

د پښييتو لييه پېوانيييو مص ي اه سييرايانو څېييه ښييکارناوی مقتييار او د
لښتيي مروې خاونا دی ،پالر ييې احميا نوم ياه د ليور دېيروزکيوه
کوټوال و ،د ښکارناوی کورن

د خپپ وصر وزتم او مقتار خييک

وو او د لييور د پاچايييانو پييه دربييار کييې ورتييه پييه درنيياه سييترګه کتييپ
ک اه ،ښکارناوی به کيه په لور کې ژونا کاوه او کيه کيه به په لزني
او بست کې هم اوس اه.
د ښييکارناوی لييوري د ژونييا حييال م مييا هوتييک ب ي داود پييه خپييپ
کتاب پټې خزانې کې ځای کړی دی او ماخذ ييې د يي کټيه لرليوني
پښتانه وه او ي کټه د م ما ب ويي د تاري سوري نه را اخيسيتى
دی.
ښکارناوی د خپپ وصر والم او ياور پښيتون و او د سييهان يهاب
اليياي م مييا سييا

وسييباني پييه حضييور کييې بيير وييز او اوتبييار

درلوده ،دی د سيهان هاب الاي او سيهان ليا الياي ليوري پيه
سييتايوه کييې بييرې مصييياې وبيييي دي او دلييور د پاچايييانو د دربييار
پښتون اور و ،داسې ښکاري چې ښکارناوی به تپ د لور پاچاييان
په پښيتو مصيياو سيتايپ او م ميا بي وييي د تياري سيوري ليکيوال
ليکيي دي چې ميا پيه بسيت کيې د ښيکارناوی د ا ي ارو او بولييو ييو
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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لټ کتاب ول اه.
دا د پښتو ژبې مايم مصياه ويونکى اور به تپ د ليور ليه سيالطويو
سره په جګړو او جوګيي سيحرونو کيې ميګيری و او هيم د دبيوان خاونيا
دی چې د ده له دبوانه د تاري سوري ليکيوال ييوه پښيتو مصيياه نقيپ
کړې ده او دله بولييه له تاري سوري څېه ي کټيه پيه خپيپ لرليوني
پښتانه کې ځای کړه او له لرلوني پښتانه څېه م ما هوتيک پيه پټيه
خزانيييه کيييې وسييياتيه ،دا مصيييياه چيييې اوس زميييوږ پيييه الس کيييې د ه
ښکارناوی م ما سا په ستايوه کې وبيې ده او د هغه سيهان د هويا
يو سحر تصوير کوي چې څوګه د سيهان لښکر هوا ته ځي او څوګه پير
اټک ت ربږي.
ښکارناوی د پېو مصياه ويونکو پيه ول مصيياه ييې ييو خونياور د
تشبيي برخه لري ،د تشبيي پيه برخيه کيې د بهيار موياظر د ليرو او درو
دل سپ او ښکيى تصاوير په دله تشبيي کې ترسيم کيوي ،وروسيته
نو د سيهان م زالاي ( هاب الاي ) ستايوې ته ګربز کوي او په بير
استادۍ او ا متاار دده د لښکرو يرليونه تصيوير کيوي او دا مصيياه
کټ مټ د لزني د دربار د پېو اورانو مصياو ته ورته ده.
د ښيييکارناوی دا مصيييياه د پښيييتو ادب ييييو يييهکاره مصيييياه ده او
د ييياور مهيييار او اسيييتادي پکيييې د وراييييه ښيييکاري ،کيييه څيييه هيييم
ښکارناوی د ښار او دربار سړی و ،خو کال يې د لرو ژبې کيکيوالى
1

او است کا لري او بر د پښتو نادر نکا او مواد پکې ته( )

 - 1حبيبيييي ،وبييياال ى ،د پښيييتو ادبيييياتو تييياري  ،پ ښيييور :دانيييش خپرناوييييه ټولويييه٩٣٣١ ،هيييي
کال ١١١-١١٣،مېونه.
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د بوليې (مصياې )پ چنانه :بولييه د بول له مصاره څېه دی او د وبيو
په مانا راځي.
پوهانا حبيبي ريي په خپپ ا ر (مصياه څوګه اوچ رې پيياا يوه )
کې ليکي (( :مصياه د مصا له مصيار څېيه جيو ه يوې چيې مانيا ييې
1

اتصال ،استقامت سموالى برابرتيا او سوچه توب دی( )
يا مصياه پيه لغيت کيې مصيا او ارادې تيه واييي او پيه ادبيي اريهالل
ري ېور يا کالي تيه واييي چيې تير ييوې مهييي النياې وبيپ

کې هغه

ک ييږي د بيتونييو ييم ريې د  ٩١څېييه زيييا ان تيير  ٩٠٠بيتونييو پييورې
2

رس ږي( )
مصييياه د مانييا لييه مېييې دوه برخييه لييري :٩ :تمهيايييه مصييياه :٩ ،خهابيييه
مصياه.

 :٩تمهيايه مصياه :دا هغه مصياې ته وبپ ک يږي چيې دمانيا ليه مېيې
الناې پوته برخې ولري يا د يو چا پيه سيتايوه کيې مصيياه وبيپ يوې
وي هغه ته تمهيايه مصياه وايي:
 :٩تشبيي يا نسيي :تشبيي په لغت کې د ميوې خبرو کولو ته واييي او
په ارهالل کې د مصياې لومړۍ برخه ده چيې زيياتره ياور پيه کيې د
م بوب ستايوه ،د طبي ت موظر يا داسې نور د خوښ

ييا ليم بيتونيه

راو ي ،د تشبيي د بيتونو م ر د اور پورې ا ه لري.
 :٩ګربييز:دا د مصييياې هغييه برخييه ده چييې يياور لييه تشييبيي څېييه خپيييې

 - 1ارزومويييا ،م بيييوب ييياه ،د پښيييتو نظيييم کالسييييک ژانرونيييه ،ګيييودر خپرناوييييه ټولويييه٩٣٣١ ،ل کيييال٩١ ،
م .

 - 2ها ييييمي ،سيييييا م ييييى اليييياي  ،ادب پوهوييييه ،،دانييييش خپرناويييييه ټولوييييه ،پ ښييييور٩٣٣٩،ل
کال ٥٧ ،م .
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اريي موهوع ته پرې راځي دا حصيه ييو ييا څيو بيتيه وي پيه دې برخيه
کې اور ت ښته(ګربيز) کيوي د تشيبيي برخيې څېيه ارييي مهييي تيه
پرې راځي.
 :٣اريي مهيي :په دله برخه کې اور د کيو پاچيا(ييا هير څيوک چيې
يې مهيي وي) ستايوه کوي.
 :١حس طيي :دا د مصياې هغه برخه ده چې اور په بيره هوښييارۍ
له پاچا يا مماول څېه د پيسو ييا هغيه څيه چيې د السيته راو ليو هيييه
يييې لييري لييوا ي ،چييې دلييه برخييه پييه پښييتو مصييياو کييې نييه ييته او د
ېارسي په مصياو کې يې پربمانه موناالی و.
 :٥دواييه :دا دمصيا ې هغيه برخيه ده چيې ياور دخپيپ ممياول لپياره
دوا کوي او مصياې پرې پای ته رس ږي.
 :٩خهابيييه مصييياه :هغييه مصي اې تييه وبييپ ک ييږي چييې د مانييا لييه مېييې
پورته پوته برخې ونيه ليري او راسيا پيه ارييي مهييي ييې يروع کيړي
وي ،نييو د ښييکارناوی لييوري مصييياه يييوه تمهيايييه مصييياه ده چييې د
مانا له مېې پوته برخې (تشيبيي ،ګربيز ،ارييي مهييي ،حسي طييي
او دواييه) لري.
د تشبيي برخيه د ښيکارناوی ليوري پيه مصيياه کيې پيه ليومړني بييت
پ پ او په  ٩٣بيت پای ته رس ږي ،چې م مووا  ٩٣بيته ييې د تشيبيي
برخه ده:

د پ پ بيتونه
د پسيييييرلي ښييييکولونکي بيييييا کييييړه
سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوګارونه
بيا ييې ولونيپ پيه لرونيو کيې اللونيه
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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د پای بيتونه
پييه لورځوييګ لورځوييګ لييه خييولې ځګونييه
باسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
لکييييه ييييڼ هيييياتي ييييڼ کانيييياې سيييييواونه
د ګربز برخه د ښيکارناوی ليوري پيه مصيياه کيې پيه  ٩١بييت پ ي يږي
دله برخه په مصياه کې يويا څو بيتونه وي:
نييه بييه چييوڼې پييه سييتايه د جوييډو مييو
سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
نه بيه ميو

يم د سييهان پيه ريحتونه

د وسيييي د کهالييييه ختييييى لميييير دی
د پسيييرلي پييه دود ودان لييه ده رلونييه

ارييييي مهييييي برخيييه د ښيييکارناوی
لييوري پييه مصييياه کييې پييه  ٩١بيييت
پ ي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييږي
د اسال د دي

هاب د نړۍ لمير دی

تيور سييتهان يييې کيړ رڼييا پييه جهادونييه
حس مهيي برخه د ښکارناوی لوري په مصياه کې نه ته
د وايييييه برخيييه د ښيييکارناوی ليييوري پيييه مصيييياه کيييې پيييه النييياې
بيتونو کې ليال ک ږي:
پييييه رڼييييا اوسييييې تييييه تييييپ د د ييي ي

ييييهابه!

نيييو دې تيييپ وي پييير درييييځ پيييه نميييزد کونيييه
څييو را ڼييه ييي سييتا پييه تييوره د هوييا لوريييه
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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څييو چييې ن سييت کييړي لييه نړيييه بودتونييه()1

د ستايوې بولييه
د پسيييرلې ښييکيونکي بيييا کييړه سيييوګارونه
بيييييايې ولونييييپ پييييه لرونييييو کييييې اللونييييه
متکييه ييوه الښييونه ييوه لموييې ييوې سييوې
طييسييييييان زمييييييردي والوسييييييته لرونييييييه
د نيسييييييان مشيييييياطې الس د م

يييييياو دی

مرلييييييييييرو بانييييييييياې وښيييييييييکيپ ب ونيييييييييه
د لټوليييييو جويييييډی خانييييياي وربييييياي تيييييه
زرلونييييو ب ييييو کييييې نيييياڅې زلمييييي جونييييه
لکييه نيياوې چييې سييورټيک پييه تويياي وکييا
هسيييييې وګاڼيييييپ لټوليييييو سيييييره پسيييييولونه
مرلييييييييييرې چيييييييييې اوره وخونيييييييييو ليييييييي يه
پيييه ځيييال ييييې سيييوه راڼيييه خپييياره دښيييتونه
زرلونو متکيو کيې ځيپ کيا_ لکيه سيتوريه
چې پر هسيک بانياې ځي يږي سيپي ګيونيه
سييييپيوې واورې ويي يييياه کانيييياې بهيييييږي
لکييييييه اوښييييييې د مييييييي پيييييير ګربوانونييييييه
هيييير پييييييو رڼيييييې واليييييې بهانييييياې خانييييياې
ليييييه خوښييييييه سييييير وهيييييى ليييييه سييييييوګړونه
 - 1همکييييار ،م مييييا ابييييراهيم ،ميييياېيې ېيي ي  ،دانييييش خپرناويييييه ټولوييييه ،پ ښييييور٩٣٣١ ،ل کييييال،
 ٥١-٥٣مېونه.
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هييييييييير پييييييييييو د ګييييييييييو وږ دی ليييييييييونيى
تيييييييه وا رالييييييييه ليييييييه ختويييييييه کاروانونيييييييه
د مسييي پييه پييو بييه مييړو ژونيياون بيامونييا
پسييييرلى مګييير مسيييي سيييو پيييه پوکړونيييه
لييه مييړو خيياورو يييې اليييې ګييپ را ويوسييت
وچ بيييييييايا او ليييييير يييييييې کړلييييييه جوتونييييييه
سړی جا جيې چيې را مشيت کيړ را مشيتګرو
ګهيييييځ چييييوڼې چييييې پييييه بييييڼ وکييييا ږلونييييه
پيييه بيييربڼ چيييې ږن د جوڼيييو نغوږبييياه سيييى
تيييييه وا چوييييياي سيييييره پييييييودي ا ييييييکونه
د زلميييييا ټييييياپى رالييييييى دی پييييير جويييييډيو
لکييييه پ غييييييه ليييييوټ

کانييييياې مک زونيييييه

د پييييو پيييييو ميي ي سييييور کييييړی پسيييييرلى دی
يييييييو د بييييييپ پييييييه لييييييا ه اچييييييوي السييييييونه
د هيويياارو پييه څ يير لرونييه سييپي و نګييي
دي
چيييې پييير واورو بانييياې ځيييپ وکيييا لمرونيييه
پييه لورځوييګ لورځوييګ لييه خييولې ځګونييه
باسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
لکييييه ييييڼ هيييياتي ييي ا کانيييياې سيييييواونه
نيييه بيييه چيييوڼې پيييه سيييتايه د ګييييو ميييو سيييي
نييييه بييييه مييييو سييييم د سيييييهان پييييه رييييحتونه
د وسيييييييي د کهاليييييييه ختييييييييى لمييييييير دی
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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د پسييييييرلي پيييييه دود ودان ليييييه ده رلونيييييه
د ښييواو اورو يييې درسييت ابييواد زرلييون کييړ
لييييييه مصيييييياار تيييييير دببيييييييه يييييييې يونونييييييه
پييه زابييپ چييې د بييري پيير نييييي سييپور سييي
پييييييه الهييييييور يييييييې د م ړانييييييې ګزارونييييييه
نيييه ييييې څيييوک مييي تيييه دري د ميييير څمويييو
نييه يييې تييورې تييه ټيوګ ييږې کيييک الونييه
د اسييييال د دييي ي

ييييهاب د نييييړۍ لميييير دی

تورسييييتهان يييييې کييييړ رڼييييا پييييه جهادونييييه
هييره پييال چييې دی پيير هويياو سييوا يرلييپ کييا
رڼييييييييوي تييييييييوره نييييييييړۍ پييييييييه ييييييييهابونه
پييه پسيييرلي چييې يييې ت ييرون پيير اټييک وکييا
ليييييا ه ليييييا ه ييييييې تيييييرې سوليييييييه ز ونيييييه
نييه بييه ده لونيياې روس سييتوری پييه هسييک
ځييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
کييه څييه پورتييه سييي لييه لييوره بيير م ړونييه
نيييه بيييه راوليييي جګيييړن د سييييوا پيييه ليييوري
نيييه بيييه بيييري څيييوک د هويييا خپييياره ښيييهرونه
نييه بييه څييوک زلمييى د لييور سييره را لونييډ کييا
د داور تييييييورې بييييييه چ ييييييرې کييييييا ځيونييييييه
يييو خاونييا ييهاب اليياي دی چييې يييې وکييا
پييييه هيييير لييييوري هيييير ابييييواد تييييه يرليونييييه
پيه جوپيو جوپييو جګيړن ييې هوييا تيه ييون کييا
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چييييې د لييييور بييييادار همييييت وکييييا زليونييييه
ني پييه سيييوا بانيياې ت ربييږي يرلييپ کانيياي
پيييه پيييرتم ييييې زميييري ربيييږدي پيييه ځوګيونيييه
څپيييان سييييوا ييييې هيييم ليييه اره ايالييييي کيييا
پيييييير اوږو و ي د لوريييييييانو ښييييييه ابړونييييييه
پييه هيير کييال اتييک د ده ښييه راليييى کانيياي
ليييو وي پيييه څويييډو خپيييپ پاسي يته سيييالونه
پښتونېوا ښکيي زلمي چې زلييي هويا تيه
نيييييييو اليييييييييه پ غييييييييې کانييييييياې ات ونيييييييه
زرليييونې ختيييې الوسيييتې وې دې لرونيييو
بيييييټ ب يييييايا هيييييم پسيييييوليى وي ځانونيييييه
هييير ګهييييځ چيييې لمييير څرک يييږي ليييه خاتيتيييه
څييو چيييې ييييون کييا د لويايتيييه پيييه څوډونيييه
کييه بربتيير وي کييه لرمييه وي کييه برمييپ وي
کيييه لييير ميييپ کيييه لمييير لوبييياه کيييه تييير ميونيييه
د يييهاب جګيييړن پيييه نيييه کښييييوى ليييه زلييييو
نييييه بييييه پربييييږدي دا زلمييييي خپييييپ بهيرونييييه
زمييييري کيييييه کيييياږي ځييييان لييييه يرليګريييييو
څيييو ييييې نيييه کيييا ميييا مټونيييه ورم ږونيييه
ييييا بيييه جيييګ کييياد برييييو رپيييي پيييه هويييا کيييې
ييييا بيييه پربيييږدي هيييم پيييه دې چييياره سيييرونه
يييييييا بييييييه وران کييييييا بودتونونييييييه د بمب ييييييو
يييييا بييييه سييييره کانيييياې پييييه ويوييييو ابوادونييييه
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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پييييه رڼييييا اوسييييې تييييه تييييپ د دييي ي

ييييهابه!

نيييو دې تيييپ وه پييير درييييځ پيييه نميييزد کونيييه
څييو راڼييه ييي سييتا پييه تييوره د هوييا لوريييه
څيييو چيييې نسيييت کيييړې ليييه نړييييه بودتونونيييه
ستا پيه زبرميه دې خاونياه ليوی څښيت دی
مييوږ خييو سييتا پييه مرسييته يييو نييه څييو چييې
يونييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه()1

د پښتو ژبې لومړنى تاري ل کونکى
م ما ب ويي البستي :په پښتو ادبياتو کې م ميا بي وييي ليومړنى
تاري ليکونکى دی ،دې نه مېکې بپ کو داسې ل کوال چيې کتياب
يييې تيياريېي موهييووا و لييري نييه لييرو ،د دې ليکييوال د کتيياب نييو
(تاري سوري ) و چې په ١٠٠هي کال کې يې ليکيى دی.
د اپښتون مؤرخ له هغو نومورکو ليکواالنو څېه دی ،چې د مغوليو د
تا اک په پ پ کې به ژونای و ،د ده ليه احواليه نيور هي ګ م يوميا نيه
لرو ،پرته له دې چې دی د هيموا د لا و يو سړی واو د تياريېي بسيت
اوس اونکى و ،د پالر نو يې ويي او دې ييو کتياب ليکييى و ،چيې د
سوريانو پاچايانو احوال يې پکې ځای پر ځای کړي و ،د له تياريېي
کتاب تياري سيوري نوم ياه او اوس دليه کتياب ميوږ سيره نيه يته او
 - 1حبيبيييي ،وبييياال ى ،پښيييتو ادب تييياري  ،دانيييش خپرناوييييه ټولويييه ،پ ښيييور٩٣٣١ ،ل کيييال،
 ٥٠٠م .
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ورک دی ،د پټې خزانې مؤلف م ما هوتک بي داود ييې د يي کټيه
د لرلونې پښتانه په حواله نو اخيي او داسې ښکاري چې دا کتاب د
ي کټيه پيه الس کيې و او پيه لرليونې پښيتانه کيې بير ميواد ليه دليه
کتابه را نقپ کړي و ،د تاري سوري ييو څيه م توييا ميوږ تيه پيه دوه
واسييهو السييته راليييي دي ،ييي کتييه پييه لرلييونې پښييتانه کييې رانقييپ
کييړي دي او لييه لرلييونې پښييتانه څېييه د پټييې خزانييې ليکييوال م مييا
هوتک په خپپ کتاب کې را اخيستي دي او هغه مواد دا دي:
 :٩د امير کرو سوري احوال او دده ويا نه.
 :٩د ي اس ا سوري احوال او دده مصياه.
 :٣د ښکارناوی لوري احوال او دده مصياه.
له دلو پورته م يوماتو څېه ښکاري چې م ما ب ويي پيه تياري او
د پښييتو پييه ادب کييې ښييه او قييه م يومييا درلييوده او لکييه د لرلييونې
پښتانه چې له ده څېه روايت کوي دی يو ښه اديي او پيټونکى سيړی
و او په بست کې يې دښکارناوی د مصياياو ييو ليټ دبيوان مونيالى
او له هغه څېه يې د ده يوه لوره مصياه په خپيپ کتياب تياري سيوري
کې را نقپ کړې ده.
داسې ښکاري چې م ما ب ويي د تاري سوري مشهور کتياب يي
کټه د لور په بالشيتان کيې مونيالى و او تير ٧٥٠هيي پيورې دليه کتياب
موجود و ،ځکه چې هماله کتاب د ي کټه له ماخذونو څېه دی.
تاري سوري يو په پښتو ليکپ وی تاري و او د سوريانو د کيورن
احوال يې له مايمه بياناوه او يوازې د حربي او سياسيي پښيتو تياري
نه و بيکې ادبيي رنيګ ييې هيم درليوده ،بسيتي بير بياخبره او سيترګور
مؤرخ و ځکه چې ده د پاچايانو احوال حربي او سياسي حاال را نقيپ
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کړي او هم يې د دوی د کال نمونې راو ې وې او هغه مصيياې ييې پيه
خپپ کتاب کيې سياتيې وې چيې د ليوري پاچاييانو پيه دربيارو کيې پيه
پښتو وبپ ک الې ،له دې څېه ښکاري چې تياري سيوري د سيوريانو
او لوريانو د وصير ييو ادبيي ،سياسيي او حربيي تياري و کيه څيه هيم د
دله تار ي نمونيه اوس نيه يه مګير د پټيې خزانيې ليه ييادونو څېيه ييې
1

اهميت ښه ښکاري او دا د پښتو ژبې يو خورا ميمتي کتاب و( )

 - 1حبيبيييي ،وبييياال ى ،د پښيييتو ادبيييياتو تييياري  ،پ ښيييور :دانيييش خپرناوييييه ټولويييه٩٣٣١ ،هيييي
کال ١٩٩ ،م .
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د پښتو ژبې لومړنى مس ي نثر ليکونکى
بايزييا انصيياري :بايزيييا انصيياري چييې پيه پ يير روښييان مشييهور دي يييو
ستر پښتون ،سياست ماار ،ېيسيحي ،محکير او ادييي و چيې د پښيتو
په سياسي او ادبي تاريېي بهير کې د روښاني ت ريک سرالری و.
وبييااالکبر اکبيير پييه خپييپ کتيياب (روښييانيان ،د مغيييو تاريکيييان) کييې
ليکيييي دي :بايزيييا روښييان پييه ارييپ او نسييي انصيياري دی بايزيييا د
ماهي وبااهلل زوی چې د نسي سيسييه ييې پيه النياې توګيه ده بايزييا
ب وبااهلل ب

ي م ما ب سرا الياي بي چيران الياي بي موليوي

ابراهيم ب حمزه ب م مود ب داود ب
لقمان ب

ي خااداد ب

انصاري چې اخرن

ي موصور ب

ي

مس الاي ب خييپ بي
ي احما ب خواجه اييوب

ن که يې ايوب انصاري رهي اهلل ووه دی.

دا چې بايزيا انصاري ولې په بايزيا روښان يادبږي يوه په په چيران
کييې ت ييپ تمييا

ييول او چييران تاريييک ييو نييږدې و چييې چييران مييړ ييي

بايزيا خپپ مريا ته ووبپ ت پ نه ته نو اوبه په چران کې واچيوه هغيه
مريا د پ ر په حکم څران کې اوبه واچيولې او دده پيه کراميت چيران پيه
اوبو روښانه و له دلې پې څېه مرياانو دی پ رروښان وباله.
د دې کرامت سره د بايزيا د پ رۍ نو خپور و ،د مريياانو حيقيه ييې
ولزباه ،د ده په تبييي او دويو د نامصيو پ رانيو پيه ز ه کيې د حسيا
اور بپ و او هيګ بې هي ه يې دده مېالحت روع کړ ،اخونا دروبيزه
بابا پ ر روښان ته پ ر تاريک وبپ او د پ ر روښان بير کييک مېيالف
وو.
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بايزيا انص اري يو پيوه ويالم او نظير بياز سيړی و پيه موياظر او مبياحثو
کې چا پړ کوالی نه وای ،د ده وقييي دلييونيه بيه دوميره پاخيه او وزن
داره وه چې چا په مالمته کوالی نه وای.
ده د پښتوو د خپيواک  ،اتحاق او ات ياد سيپ يې جذبيه لرليه ده د مغيولي
باد اهانو د لالم نه د پښتوو دخالرون لپاره مغييو سيره بيرې م رکيې
او جوګونه کيړي دي او پيه اکثيرو نښيتو او جوګونيو کيې ييې بيری مونياالی
دی ولې د تور راليه پيه مقيا د کابيپ ريوبه د ار م سي خيان سيره پيه يوي
جوييګ يييې ميياتې وخييو ه پييه دلييه دوران کييې د سييېتې ګرم ي لييه کبيييه جييپ
واخستو او په ګيپاڼې کې پيه حيق ورسي اه ،د بايزييا د وېيا پيه ن ټيه او د
مبر د ځای په لړ کې هم اختال دی.
حالوامه ليکي :بايزيا روښان په ١٣٠هي کال کې وېا

يوی دی او پيه

بټييه پييور نييومې ځييای کييې خاوروتييه سييپارل ييوی دی ،مګيير انصيياري
نومي کتاب کې دده مبر د بوو په (هيورک ييا ريياک) کيې ښيودلى دی،
په بپ روايت کې د بايزيا وېا په ١١١هي کې ښودل وی دی.
د پښتو نثر لومړنى کتاب د پ ر روښان و او په پښيتو ادب تياري کيې
د بر اهميت و کتاب دی ،د روښيان رييي خيرالبييان د پښيتو د نثير
هغه مهم کتاب دی چې په باماواه توګه د پښتو د نثر پ پ او د پښيتو
د نثر لومړن

السته را ليى کتاب دی.

بايزييييا انصييياري د جييياا مکتيييي او ېکييير خاونيييا وه چيييې بيييرو نثييير
ليکونکو او اورانو يې پييروي کيړې ده او دليه سيتر ويميي او ادبيي
مکتي په روښاني مکتي ونومول و ،د بايزيا انصاري په ان د ييو
والم ېاهپ ېصت ويمي سه م يومول بره ګرانه خبره ده هماله
ول چې موږ د بايزيا انصياري د تصيويحاتو ميذهبي او ديويي اېکيارو
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پييه ا ه ېکيير کييوو دې نتي ييې تييه رس ي ږو چييې بايزيييا انصيياري د خپييپ
وخت مروجه ويو او مشهورې ژبې زده کړې وې ،په وربي ،ېارسيي،
پښتو او هواي ژبو يې پوره ليک او لوست کوالی و.
د مرانکييريم او احيياديثو ښييه ژوره مهال ييه يييې کييړې وه او د اسييالمي
ويومو يو ستر والم و ،د بايزيا انصاري د ويمي حيثيت انياازه د دې
نه م يوم ږي چې دی د خپيپ وييم،دا نيش ،پيوهې او د وقييي دلييونيو
په بويياد د خپيپ وخيت د سييا وييي ترميذي او اخونيا دروبيزه لونياې
والمانو سره برې مواظرې او مباحثې کړې وې ولې چ رتيه هيم چيا پير
کړی نه وو.
د تصو ېيسحيانه خياالتو او د سيوک او م رېيت پټيو اسيرارو څېيه
يې نورهم د ويميت ژورتيا څرګوابږي.
د خيرالبيان په مسي ي او مقحيي نثير کيې ييې سيوچه پښيتو لغياتو او د
وربي او ېارسي ارهالحاتو است مال هيم د وييم او پيوهې ليټ دلييپ
دی دله ول د ليک دود په لړ کې هم دده ېکر ووييم د سيتايوې و دی
ځکه چې د پښتو ژبې د ليک دود د مېصورو اريواتو هغيه حرېونيه
چييې د وربييي او ېارسييي حروېييو او ارييواتو څېييه نييه ييي زده ک يياای
بايزيا په يوه ځانګړې رساله کې ترتيي او توهي کړي او هغه ته ييې
کيونه وټاکپ ،بايزيا د خپپ ويم پيه واسيهه پښيتو ژبيه پيه لغياتو او
ارهالحي توګه درنه کړه دله هر څه د هغه د بې مثاليه ويميي حيثييت
نه ه رباونکي بوتونه دي.
بايزيا انصاري د پښتو ژبې او ادب په وده کې ليوی الس لرليى ځکيه چيې
دده د کيار يروع د نيورو ليکواالنييو لپياره الر هيواره کيړه او دده پييه الره او
پيروۍ کې برو ليکواالنو د پښتو ژبې جول د ګټيورو کتيابونو نيه کيه
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کړې ده.
په مېتصيرو ټکيو کيې بيه دا وواييو چيې دپښيتو ژبيې د ارتقيا د دوييم
دور د کاروان سر الری بايزيا روښان دی.
روښان د خپپ وخت يو لښتيى روېي وو او په تصو کيې د وحيا
الوجود نظريې خاونا و
بايزيييا انصيياري د خپييپ رياهييت او وبيياد پييه واسييهه د سييکونت او
م رېت مقا مونالى دی او د تصو ټول موازل يې طيى کيړې وه ،دې
د تصو د اتو مقاماتو ذکر کړي دي ،چې په هغو کيې څييور مقاميا
د ييري ت ،طريقييت ،حقيقييت او م رېييت د بايزيييا نييه مېکييې نييورو
ريييوېيانو بييييان کيييړي دي او بيييامي څييييور مقاميييا د بايزييييا روښيييان
خودساخته دي،د روښان هغه اته مقاما په الناې ول دي:
 :٩ري ت مقا  :په دې مقا کې پوته بواوې پيه پابوياۍ ،د پ غمبرانيو
په نقش ما تګ ،د ليبت او دروالو نه د ځيان ژليورل ،ريښيتيا وبيپ
او خپيه خوله په کوترول کې ساتپ دله ټول اومال بايا ومپ کړي.
 :٩طريقت مقا  :په دې مقا کيې د پ غمبرانيو ميول او ې يپ ،ېرښيتو پيه
رنييييګ د اوريييياېو پييييياا کييييول ،پييييه تزکيييييه ميبييييي او وبيييياداتو کييييې
مشغول ال ،د ېرايضو سره سره د نواېيو خييال سياتپ ،د پ ير اطاويت
او سېاو بايا وميي کړي.
 :٣د حقيقت مقا  :د دې مقا پيه خصوريياتو کيې ذکير خحيي ،د الهيي
ذکر کول ،د باط تزکيه ،رحايي او يقي م کم د اوراېو ذکر يوی
دی.
 :١م رېيييت مقيييا  :دا د انبييييا د راز مقيييا دی پيييه دې مقيييا کيييې د ز ه پيييه
سترګو حق کتپ ک ږي او په هر څه کې د ذا الهيي جييوې لټيول ک يږي او
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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د نحسيياني بييايو ،حيير

 ،ييهو او طمييي نييه پکييې د ې کولييو خييا

تيقي ک ږي.
 :٥مربييت مقييا  :دا او دې پسييې بيان يياونکي مقامييا د م رېييت الهييي
څانګي دي چې د م رېت او ربوبييت تحصييال پکيې بييان ږي پيه دې
مرحيييه کييې يييواځې د حييق اواز اوربييال ک ييږي ،د مېيوميياتو هييم ولييه
اوازونه د اهلل ت الى تسبي ا ښکاري اودا د مربت مقا امر هم دی.
 :١وريييت مقييا  :پييه دې مقييا کييې رييوېي او سييالک د بيياني اوريياېو
څېه بې نيازه ي په هر څه کې و رته د حق ت الى ذا پيه نظير راځيي،
دی په ذا ت الى کې م وه او ورک ي.
 :٧وحا مقا  :په دې مقا کې د بشريت او را ختم ي هستې ېوا
ي او د ربوبيت په اوراېو روېي ژونای ګ يى ي ځکه چې دلته د
خپيې هست

احساس هم رک خحي بييى ي.

 :٣سکونت مقا  :په دې مقا کې دسالک رول مرار ميومي ،د بيان هير
اناا او هره اوضا يې حرا نيه خوښيوي او د اهلل نيه بغ ير ورتيه د هييګ
څ يز احسياس نييه وي او چيې خبيرې هييم څيه کيوي د هغييې ا ير پيه رول نييه
ک ږي او د ېواېى اهلل درجه مومي.
بايزيييا روښييان د تصييو ددې اخييري مقييا پييه سييبي ځييان تييه مسييکي
وبييپ ،د ده پييه ويوييا د سييکونت د مقييا درلييودونکي تييه مسييکي وبييپ
1

ک ږي ( )
خيرالبيان د پښتو ادبياتو په تاري کې لومړنى مسي ي نثيري کتياب دی او

 - 1اکټييير م ميييا ورېيييان ،خټيييک ،د پښيييتو نثييير و ومبي ي

نېيييې ،يونيورسيييټي بيييک اي وسيييي،

پ ښور٩٣١٠ ،ل کال١١-٥١ ،مېونه.
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د بايزيييا پييه تصييويحاتو کييې بيير مشييهور کتيياب دی ،بايزيييا د خپييپ ت رييير
ابتاا د دې کتاب نه کړې وه او دهغه د مېالحت پيه اسيبابو کيې ييو سيبي د
دې کتاب تاليف وو.
د دې لييوی مېييالف اخونييا دروبييزه ريياحي وه ،هغييه د بايزيييا د بييپ يييو
تصويف وي کتاب ذکر نه کوي خو د خيرالبيان ذکر بر په يا وميا
کييوي او هييم د دې کتيياب پييه سييبي يييې د بييا نييامولو کوښييښ کييوي،
1

خيرالبيان په مس ي نثر ل کپ وی نثر ي کتاب وه( )
د مس ي نثر پ چنانيه :د دورونيو ،جمييو ييا ېقيرو پيه پيای کيې د لږونيو ييو
والي يا ورته والي ريميکي هم اهوګي ده چې په نظيم کيې ييې ماېييه او پيه
نثر کې يې س ي بولي ،ريميکي هم اهوګي نيه د نظيم اساسيي رکي دی او
نه د نثر له ښ ګ و څېه حساب ږي ،هغه نثر چې د س ي التيزا پکيې وي د
مس ي نثر په نو يادبږي()2
خيرالبيان کې د روښانيانو وقياې او وبادتونيه پيه څييورو ژبيو څ يړل
وي دي په خيرالبيان کې پښتو،ېارسي،وربي او هوياي برخيې يته
او بايزيييا انصيياري پييه يييادو څيييورو ژبييو پوه يياه ،پييه مييا ورا الوهيير،
اېغانستان او پارس باناې د مغيو دورې د پارسي ليکونکو د تکيحيه
کييه او مصييوووي نثيير پ ښييې پ ييپ کييړي او تيير  ١٠٠هييي ق وروسييته پ يير
روښان خپپ مشهور ا ير خيرالبييان پيه دليه بيې خونياه او زبيږه سيبک

 - 1پروېيسيييور ،حوييييف خيييييپ ،د پښييييتو زو نثييير ،يونورسيييټي خپرناويييييه ټولويييه ،پ ښيييور٩٣٣١ ،ل کييييال،
٩٣٣م .

 - 2لويييي ،پوهوييييار سييييا لويييي ،د خيرالبييييان موظيييو متيييون ،د نوګرهيييار پوهوتيييون د ښيييوونې او
روزنې پوهوتي د څيور ټولګي چپټر.
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1

کې وليکه( )

 - 1لويييي ،پوهوييييار سييييا لويييي ،د موتوييي

دورې نثيييري متيييون ،د خيرالبييييان ميييت ،د نوګرهيييار

پوهوتون د ښووب اوروزنې پوهوتي د دويم ټولګي چپټر٩٣٣٥ .ل کال.
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د پښتو ژبې لومړنى نثر ليکونکى
سييمان ماکو :لومړنى الس ته راليى د نثر نمونه په پښتو ادب تياري
کې د سييمان ماکو وه چې په ١٩٩هي کال کې يې ل کيې و.
د پېوانيو اريايانو او اکثرو نورو اموامو،زا ه ادبي ا ار موظيو و او
موثور ا ار يې بر لږپاتې دي.
وباا او اوستا دوا ه موظو وو ،د سانسګريټ د ژبې زيياتره کتابونيه
موظو دي ،نيو ليه دليه جهتيه د ارييايي امواميو د نظيم تياري تير نثير د
مېييه دې پييه دې کييې هيييګ ييک نييه ييته چييې د ژبييې اسيياس پيير نشيير
ابښودل ک ږي مګر ځکه چې بشر خپيپ پېيواني ادبيي ا يار پيه حاېظيه
کييې سيياتپ د ليييک ت ريييري ې ي النييه و اي يياد ييوی ،نييو د حيياېظې د
ساتيو لپاره نظم تر نثر اسانه و او هر کيه به د اريايي اموامو ياورانو
خپپ ديوي او اجتماوي مهالي نظم کول او حماسي ياورانو بيه خپيپ
جوګيي او حماسيي ا ي ار پييه موظيو ول ښيودل ،وبيياا هيم پيه موظييو
ول ليکپ وي و او ستا هيم د زرد يت او دده د اتبياوو سيوارې دي،
د زا ه يونان ايييا د او اودبسه هم د هومر حماسي سرودونه دي.
د پښتو ژبې په ادب تاري کې هم موږ ته تر اسال راوروسته ،ليومړی
موظو ا ار السته راليي دي او په لرلوني دورې کيې تير ١٠٠هيي د مېيه
کييو موثييور ا يير درک نييه لييري ېقييا د ها ييم سييرواني د سييالو وږمييه يييو
کتييياب پيييه ناميييه م ييييو دی ،مګييير موظيييو ا ي ي ار لکيييه چيييې تاسيييې
ولوستپ ،خورا بر دي چې کيه پېواني اريايي متيون سييوه پيه سييوه
را نقپ وي او وروسته په کتاب کې ځای پر ځای وي دي.
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او تييير ميييوږ پيييورې رارسي ي الي دي ،ځکيييه چيييې پښيييتو ژبيييه د ميييايمو
موظ وماتو په يهاد موجيوده وه نيو طب ابيه ييې نثير هيم درليود مګير
ښايي چې د ليک او ت رير د نه ودې پيه سيبي نثير نيه وي هيبا يوی
او که څه هم و هغه به د زمانې څپو د موته و ی وي ،په دله ويت ميوږ
پييه لرلييونې دورې کييې تيير ١٠٠هييي د مېييه د پښييتو نثيير نمونييه نييه ييو
موناالی او تر  ١٠٠هي وروسته ميوږ سيره نثير ليکيونکي پيه پښيتو ادب
تاري کې ځي ږي.
خو سره د دې يو ټيوګ دليپ ته چې تير ١٠٠هيي د مېيه هيم د پښيتو نثير
موجود و او د پوخوالي او متانت درجې ته رس الى و او هغه دليپ دا
دی چې د ١٠٠هي په حاودو کې چيې د نثير کوميه نمونيه موجيوده ده هغيه
بره پېه او خوږه ده د يوې ژبې نثر چې دې درجيې تيه رارسي ږي طب يا
يې بايا د مېه ابتاايي مراحپ ط

کړي وي څو د طحوليت ليه مراتبيو

څېه د ر ا او پوخوالي درجې ته راليى وي.
نو له دې خبرې څېه استاالل کوو چې باييا بير د مېيه اميال دوه درې
پ ييړۍ پيير پښييتو نثيير ت ييری ييوی دی ،څييو د ييپږمې پ ييړۍ متانييت او
پوخيوالى ييې م وييالى وی پيس لييه دې لويډې کتوييې څېيه بييه پيه النيياې
کرښو کې د پښتو ادبياتو لومړنى هغه نثر ليکونکي چې د نثير نمونيه
يې تر موږ را رس الى تاسې ته در م رېي کړ :
د پښتو ژبې له پېوانيو ليکواالنو او نثر ليکونکو څېه چې تر اوسيه
پورې م يو

وي دي يو لټ او مقتار ليکوال سييمان ماکو دی.

سييمان مياکو د بيارک خيان ريابري مياکو زوی دی ،چيې د موياهار پيه
ارلسييتان کييې اوسيي اه ،د ميياکو مييو تيير اوسييه هييم لييږ ت ييااد هيتييه
اوس ږي او په ابااليو (درانيو) کيې يامي ږي ،سيييمان مياکو ليه دې
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www.samsoor.com

مومه يو پوه ليکوال و او دپښتونېوا په لرو کې يې سيياحتونه کيړي
او د خپپ وصر مشهور روحاني او ادبي ېصييتونه ييې لييالي دي،
دی پييه خپيييه وايييي چييې :پييه ١٩٩هييي تييييى و او د پښييتونېوا پييه لييرو او
رلو ګرځ ا او دلويانو مراما مې ليالي او پيټپ داسې ښکاري چيې
سييمان تر دله محيا او ګټور سحر وروسته موېق و ،چيې د پښيتو د
نومو و بزرګيانو پيه احيوال کيې ييوه تيذکرة االولييا وليکيي او د دوی
ويواوې او ا

ار په دې کتاب کې خوناي کيړي ،دا کتياب متاسيحانه

اوس ورک دی ،خولومړی اوه( )٧مېيه ييې والميه پوهانيا وبياال ى
حبيبي راحي ٩٣٩١هي کال د مېه په مواهار کې مونالي دي.
سيييمان مياکو د پښييتو پېيوانى مييؤرخ او نثير ليکييونکى دی او د ده د
نحيس او ګټور کتاب دله څو مېه د پښيتو ژبيې د تياري لپياره داسيې
محييياې ييابتې ييوې چييې ادب او پښييتو تيياري يييې تيير ابيياه نييه ييي
ه روالی او پښتانه پرې اېتېار کوي.
د سييمان تييذکره د پښييتوو مشيياهيرو او ادبيي ېصيييتونو يييو محصييپ
تاري دی چې د هر سړي احوال بيانوي د هغيه ويميي او روحياني مقيا
ښي او بيا يې ا ي ار او ويوياوې را نقييوي د تيذکرې ييو څيو پياڼې چيې
پييياا ييوي دي داځيوييې م يييوم ږي چييې سييييمان دپښييتوو مشيياهيرو
احوال په داسې ول ليکه چې د هغو د ژوناانه احيوال بيت او دا خبيره
هييم څرګويياه ييي چييې پالنييى سييړی څوګييه ژونييا کيياوه چ ييرې اوسييياه،
پييالر نيکييه او کييورن

يييې کومييه او چ ييرې وه او هغييه سييړي څېييه د

خيکيو پييه خولييه ،ز و کييې کومييه ويوييا او کييو

يياور پيياتې دی دی پييه

خپپ سياحت کې د کامالنو حضيور تيه رسي الى او کيو مشياهير چيې
مړه و د هغو مراميا ييې مونيالي او لييالي دي او د تياريېي وميايو پيه
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هبا کې يې بر دمت کړل دي.
د سييييمان تييذکره د پښييتو پېوانيييو يياورانو پييه احييوال او ا ييارو کييې
زموږ يو پېوان

تاريېي او پوخ ماخذ دی ،هغه اووه مېونيه چيې ليه

دې تييذکرې څېييه السييته راليييي دي ،د لرلييونې دورې بييرو يياورانو
پ چنانه پکې ذکر وې ده.
د سييييمان تييذکره دا ښيي ګ ه لييري چييې هييم د رجييالو اخييالق او احييوال
بيانوي او هم يې د کال نمونې لري او هيم د دوی روحياني مقاميا او
د تصو برخيه څرګوياوي ليه دې جهتيه ميوږ د سيييمان تيذکره د تيذکر
االوليا او تذکرة الش را ترموځ يوه جام ه نسېه ګ و او سيييمان ييو
مبصر او مقتيارمؤرخ او تيذکره ليکيونکى بوليو دا چيې سيييمان پيوخ
1

نثر ليکونکى دی نو را ځو د نثر په ت ريف لږبږو( )
د نثر پ چنانه :نثر هغه ليکيو ته وايي چې نظم نه وي ،بيری پوهيانو د
نثر ګڼ ت ريحونه کړي دي.
ماهي وباال ييم د نثر ت ريف داسې کوي :نثر په لغت کيې ي والو،
پا يو او خورولو ته وايي او په ارهالل کې هغه کال دی چيې د وزن
د ميا نه خالي او ازاد وي.
سيا انورال ق د نثر ت ريف داسې کوي :نثر په ارپ کې دوربي څېيه
اخسيييتپ يييوی دی او مانيييا ييييې ده لوسيييتپ ،خيييورول او ييي وال او
ارييهالل کييې چييې د نظييم هييا وي هغييه نثيير دی يييا دوبيو،ليکيييو او
دلوستيو وامه ابغه ن غه،ساده او بې تکييحه ژبه چې د وزن او مياېيې

 - 1حبيبيييي ،وبييياال ى ،د پښيييتو ادبيييياتو تييياري  ،پ ښيييور :دانيييش خپرناوييييه ټولويييه٩٣٣١ ،هيييي
کال١٠٩-٥١٧ ،مېونه.
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د تييړون څېييه ازاده او سييړی پکييې هيير ول مهيييي او محهييو پييه بييرې
اسان

1

او ازادۍ سره بيانولى ي دې ته نثر وايي( )

سييمان ماکو دله دنثر څو مېه په پښتو ادب تياري کيې بير اهمييت
او ارزښت ليري ځکيه چيې د نثير السيته رالييې نمونيه همياا ده د دې نيه
مېکې که چ رې نثر موجيود هيم و خيو ميوږ سيره ييې نمونيه نيه يته او
موږ يواځې کيه حسياب د نثير کيوالی يو نيو د سيييمان مياکو د تيذکرة
االوليا دله  ٧اووه مېه دي.

 - 1س ر ،س ر ګپ ،پښتو ادب پوهوه٩٣٣١ ،هي کال٩١١ ،م .
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لومړنى ختيتپوه (مستشرق)
چې پښتو ادب ته يې کار کړی دی
ير را ورټيي :هويري جيور راورټيي( )Henry Geerg Raverty

م

 ٩٣٩٥کيييييال د  Mayپييييير يودبر يييييمه د انګيسيييييتان پيييييه ېيييييالمو
 Falmouthنييومې سيييمه ک يې زبږبييالى او د  ٩١٠١کييال د اکتييوبر پيير
يمه د ګرامپونډ په کوڅه کې ديو اتيا کيوي

پير پاخيه ومير ميړ يوی

دی.
پيييه پښيييتو ادبيييياتو کيييې زيييياتو مستشيييرميوو د پروېيسييير ج موييير ار
مسټر،پادري ه ون ،مودګوساي او داسې نيورو کيار کيړی دی چيې د
يييادولو و دي خييو راورټييي لييومړنى ييېص دی چييې د پښييتو ادبييياتو
لپاره يې بر او په ز ه پورې کار کړی دی.
دده مييور او پييالر ايرلوييډيان وو ،ن کييه يييې اوراورټييي پييالر يييې پ تيير
راورټي نوم اه او پوځي جيرال و ،ليومړن
سرته ورسولې او په  ٩٩يا  ٩١کيو

زده کيړې پيه ېيالمو کيې

کيې ييې ليه سيموار سيره ميويه پيياا

وه خو له يو لوډ دريابي سحر وروسته يې نيت واوښت او له ځان سيره
يې دا تصميم ون وه چې وسکر ک ږي به ،ولې دسر چيارلس ل ميون پيه
مرسته هواوستان ته وال او بر ژر د بمبيي پيه دربييم نمبير ېيو کيې د
اېسير پيه توګييه وګميارل ييو دې پيه ميتيان،ګ را او دهوييا پيه ييمال
لوبابتييه پولييه( رييوبه سييرحا )کييې پييه پييوځي وميييياتو کييې برخييه
واخسييتيه او د پييوځي مهييار او و تيييا لييه اميييه يييې دوه وار مډالونييه

د پښتو ژبې ادبي سرالري

www.samsoor.com

وګټپ ،پر  ٩٣١٣کال يې د تورن رتبې ته ترېيي وکړه په  ٩٣١١کال له
پوځي خامته تقاوا ته سوق يو او ليه هواوسيتان نيه خپيپ ه يواد تيه
وال يييو کييال وروسييته يييې د مومانيياان جييور پييولي لييه يييواځيو

لييور

ېيوييې وبګييرس سييره واده وکييړ.م ييرم يييې تيير ده وروسييته مييړه ييوه او
اوالد يې پاتې نه يو سيره د دې چيې راورټيي ييو ېيوځي اېسير وه ،خيو
ادبي ذوق يې هم درليوده او ورسيره ييو ښيه ليکيوال او ميورخ هيم وه پيه
انګيسييتان کييې پښييتو ان يييپ چييا کييړ ،دلييه راز يييې داسيييي حکييم
ک سې په پښتو وژبا لې د هيرا او خراسيان تاريې يه ييې پير ٩١٠٥
کييال بشييپړه کييړه ده تيير ميير پييورې ميييم وچييالوه ،دمړيوييې پيير وخييت د
پښتو د تاري پيه ليکييو بوخيت و او د دليه درانيه ا ير لپياره ييې خيورا
زيا مواد را ټول کيړي وو ،د ليه راز ګيروال ب يډلف پيه ٩٧ميه پ يړۍ
کې د پښتو

ر په باب په يوه مقاله کې ليکيي دي :مي ر را ورټي ته

بايييا پييه ريښييتيا سييره د پښييتو ژبييې او ادبييياتو د څ ړنييو د پييالر لقييي
ورکړل ي څه د پاسه ٣٠کاله يې خپپ ځان ل کيوال

تيه ب کياره کيړی

و ،راورټي که څه هم اکا ميک ت صيپ نه وکړی خو ويمي اسيت ااد
ييې خييورا زيييا و راورټييي د پښييتو ژبييې او ادبييياتو يييو سييتر اروپييايي
والم په توګه په ټوله نړۍ کې هر لري او په پښتو ادبيياتو کيې ييې
هم بر زيا کار کړی دی چې څيو نميونې ييې د مثيال پيه ول و انياې
کوو:
 :٩د پښيييتو او دهغيييو دژبيييې د له يييو او دليييه راز ليييه زنيييا ،پهييييوي او
وبراني سره د دلې ژبې د ا يکې په باب يادونې () ٩٣٥١
 :٩د کا ييغر اودلييه راز د مرکييزي اسيييا د ځيوييو نييورو ځييايونو پييه بيياب
يادښتونه () ٩٣٥٧
د پښتو ژبې ادبي سرالري
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 :٣په دبره جاتو کې د سېي سرور د زيار يادونيه او دليه راز د هغيې
م يې په باب بيان چې هر کال په دله زيا کې ک ږي () ٩٣٥٥
 :١د د بره جاتو ،لويايتې پولې دلرن

سيمې (روه) او پيه هغيې کيې

د م شتو مباييو بيان( ) ٩٣٥٣
 :٥د لرو بر ،سوا او کوهستان د سوا د سيوا سيرچيوه او دليه راز
په دلو سيمو کې د اوس اونکو مباييو بيان( ) ٩٣١٩
 :١پټانان يا د دهيي پتان پاچا څوک و () ٩٣٥٧
 :٧د پښتو ژبې ګرامر پيه  ٩٣٥٥کيال کيې وليکيه او ييوه جيامي سيريزه
لري چې د پښتو د ارپ و موشا په باب څ ړنې کړي دي.
 :٣د پښييتو کشييوري پييه  ٩٣١٠کييال کييې وليکييه او د پښييتو ژبييې بيير
پېوانى او تاريېي لغا پکې ځای پر ځای وي دي.
 :١ګيش روه د پښتو

ر او نثر يوه لوره م مووه ده پيه  ٩٣١٠کيال

کې د چاپه ووتيه.
 ٩٠د پښييتو ي ر موتېبييا چييې انګريييزی نييو يييې ( the Afghans
 )selection Form The poetry ofدی دا م مووه پر  ٩٣١٩کيال
کييې چييا

ييوې ده پييه سيير کييې يييې د تصييو د نظريييې او رييوېيانه

يياورۍ پييه بيياب يييوه محصيييه سييريزه ٣٩مېييه راليييې ده ،ورپسييې د
رحمييان بابييا ،ميرزاخييان انصيياري ،وباال ميييا موموييا ،خو يي ال
خان ،ا ر خان ،وباالقادر خان ،احميا ياه بابيا ،کياظم خيان ي اا
او د خواجه م ما بوګش د ا
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1

ليييک سييره يييو ځييای راليييي دي راورټييي داسييې نييور ا ييار هييم لييري( )

 - 1هيييييه م ييييه،د هوتيييک م ميييا م صيييو ليکويييه ،پيييوتم کيييال ،يييپږمه ګ يييه٩٣٣١ ،ل سييييواله
کي ،پرله پسې ٣٠مه ګ ه ٩٧٥م .
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د پښتو ژبې لومړنى سيالب کو او څپ زو
ري ولونو راموتته کوونکى
ميرزاخان انصاري :ميرزاخان انصاري د پښتو يو سيتر ريوېي ياور
دی ،چې د بايزيا انصاري د مسيک يو کيک لړی و.
د هغه دبوان پيه اېغانسيتان کيې د کابيپ ټيولوې ليه خيوا او پ ښيور کيې
ښيياليي هميي ش خييييپ او پښييتو اکييا م

چييا کييړی دی ميرزاخييان

انصيياري د نوراليياي زوی او د بايزيييا انصيياري لمسييى او ال روی وو،
داخبره بره واه ه ده چې په پښتو اورۍ کيې د تصيو او وحيا
الوجيييود باماوييياه ابتييياا روښيييانيانو کيييړې ده او بييييا پيييه روښيييانيانو
يياورانو کييې ميرزاخييان د ټولييو نييه اهييم يياور دی ،چييې د پييير روښييان
پيروي کې يې د وحا الوجود ېيسحه او نظريه په خپييه ياورۍ کيې
خپره کړې ده او کيک موونکي يې وو.
ميرزاخان انصاري دوييم رياحي دبيوان ياور دی ،ليه دې نيه مېکيې
ارزاني خوبشيکي دبيوان ترتييي کيړی وه چيې هغيه هيم د پيير روښيان د
ادبي مکتي پيرو و ،د ميرزا اوري پښتو ادب ته ييوه لټيه زبرميه ده
چې زميوږ د کالسييکې ياورۍ بويياد دی ،پيه ي ر او ياورۍ کيې د
ب يير او وزن مسي يه د لييومړي ځييپ لپيياره ميرزاخييان انصيياري راموتتييه
کړه او له دې نه مېکې هيګ يو اور په پښيتو ادب تياري کيې د ي ر
پييه څپييو او س ي البونو بانيياې کييار نييه و کييړی ،د هغييه د يياورۍ لييټ
خصوريا او ځانګړتياوې په الناې توګه دي:
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 :٩تصييييو (  )Mysticismميرزاخييييان انصيييياري د پښييييتو يييياورۍ د
تصيييو بييياريکو الرو سيييره ا يييوا کيييړې ده دې نيييه و انييياې د ارزانيييي
خوبشکي په اورۍ کې د تصو ا را وو،خو ميرزاخيان انصياري
په موظمه توګه پښتو اورۍ کې د تصو خواږه را ګډ کيړي او دليه
ان دا د ميرزا د اورۍ يوه ښکاره خصوريت جو

و.

په تصو کيې هيم مييرزا د وحيا الوجيود د نظرييې ماييپ دی چيې ليه
دبوه و اناې په پښتو اورۍ کې روايت بر کمزوری دی.
 :٩ب يير او وزن(  )Rythumد ميرزاخييان د يياورۍ يييو خصوريييت دا
دی چييې پييه لييومړي ځييپ يييې پښييتو يياورۍ کييې متوييوع او رنګارنييګ
ب رونه او وزنونه مت ار کړل ،ليه دې نيه و انياې پيه پښيتو ياورۍ
کې ولسي اوري او ميي اوزان موجود وو او په هم دليه وزنونيو کيې
به اوري ک اله د روښاني لې په اورانو کيې مييرزا ليومړنى سيړی
وو چييې پښييتو يياوري يييې د ميييي اوزانييو را وويسييته او د يييو وزن نييه
پرته يې پيه نيورو متويوع او رنګيا رنيګ وزنونيو کيې ياوري وکړه،نيو
ځکه خو

ال خان د ميرزا په باره کې وايي:
لييه چييا نييه پييه پښييتو کييې مييا ميييزان ل ييالى نييه
دی
مييييرزا پيييه دا زبيييان کيييې وبيييپ کيييړي دي تيييييى

 :٣ژبييې بيييان(  )Dictionم ييرزا نييه و انيياې د پښييتو يياورۍ ژبييه او
انااز هم بر پ

اه او مصوووي وو ،نامانوس ټکيي ژبيه مشيکيه او

د ويمي اريهالحاتو بيو د پښيتو ياورۍ پيه نازکيه ميال پيرو وو،
ميرزاخان انصاري په لومړي ځپ پښيتو ژبيه پيه روانيه پ راييه او اسيان
انااز کې اوري وکړه اودله ان ييې پښيتو ياورۍ دا خصورييت
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په بيرو وروسيتويو ياورانو هيم ا ير وکيړو تير دې چيې د رحمي بابيا د
اورۍ سادګې هم د ميرزاانصاري نه متا ره ښکاري.
د هغييه د يياورۍ دې خاريييت د هغييه يياورۍ تييه بيير لييوی مقييا او
اهميت بېښيى دی او د دې اريي وجه دا ده چې د تصيو او حقيقيت
لوناې د اسرارو او رمزونو نه کې خبرې او ګرانې مس يې هم دوميره
په ساده او اسانه ژبه کې وي.
چې اورته بره اسانه ښيکاره يي او د لوسيتونکو ذهوونيو سيره ييې
هم اهوګي بره په ښه طريقه پياا ي د دليه مسيمه ياورۍ د مثيال د
پاره څو

رونه د نمونې په ول و اناې کوو:
کييييييييه يييييييييې وويوييييييييې پييييييييه ځ يييييييير
دا د دوا ه کونيييييييييييييييييييه ميييييييييييييييييييير
پييييييييه وحييييييييا کييييييييې يګانييييييييه دی
بييييييييييې ييييييييييريکه بييييييييييې نظييييييييييير
کثرتيييييييي لښيييييييکريې جيييييييو کيييييييړ
کيييييييييه باد ييييييييياه ګهيييييييييي وزيييييييييير
د ږن رويييييييييييه د هيييييييييير کښييييييييييت وو
هيييييييييييم دهييييييييييير حييييييييييييون اهيييييييييييير
چييييې نظيييير مييييې پييييه م بييييوب ييييي
ز ه مييييييييييييې وو لييييييييييييه تييييييييييييابير
نييييييور وييييييالم پييييييه خپيييييييه الر ځييييييي
زه ييييييييې ب يييييييپ کيييييييړ ليييييييه بهيييييييير
د اسيييييييييتاد کيييييييييال ريښيييييييييتيا دی
ريييييي ي بت نييييييييه وي بييييييييې تييييييييا ير
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چييييې د وشييييق پييييه لومييييه کښيي ي و
بوييييييياي سيييييييېت دی ليييييييه زنتيييييييير
م بييييييييييييت دده زنيييييييييييياان ييييييييييييي
ز ه يييييييييې لييييييييوی کالييييييييه سيييييييييرير
څيييييو ځوانيييييان ييييييې رسييييي اه کيييييړه
کيييييييپ ځيييييييواني دې ليييييييه دې پ ييييييير
خييييييييييق طميييييييييي د باد ييييييييياه کيييييييييا
پاچييييييييا خواسييييييييت کالييييييييه ېقييييييييير
ميييييييييرزا امييييييي هغييييييييو بيامونييييييييا
چيييييييې هيييييييوا ييييييييې کيييييييړه اسييييييييير

ميييرزا انصيياري نييه و انيياې پييه پښييتو کييې يييو يياور مييال ارزانييي خييو
بشيکي دی چيې دبييوان ييې موجيود دی خييو د هغيه ليزل پييه ېويي ل ييا
برې خام

او کمزوري لري دې نه و انياې د پټيې خزانيې د ياورانو

دور دی چې پکيې ليزل بير کيم ليکيپ يوی دی د ليزل ليومړنى ياور
اکبييير زميويييااور دی چيييې رييير ييييو څيييو لزليييې ييييې موجيييودې دي،
ميرزاخان انصار ي د پښيتو ليومړنى رياحي دبيوان ياور دی چيې پيه
اورۍ کې يې د اکبر زميوااوري او ارزنيي خوبشيکي نيه بيره زياتيه
تووع او رنګارنګي وي د هغه دبوان ته په پښيتو ياورۍ کيې ييو ليوی
اهميت حارپ دی ځکه چې د پښتو د کالسييکې ياورۍ ييو بير ښيه
بوياد يې ابښى دی ،د ميرزا ټوله اوري په ليزل مشيتميه ده ،ځکيه د
هغه د اورانه مقا د تصويف په وخت رر د ليزل پيه حواليه تبصيره
ک يياالی ييي.ميييرزا د روښيياني لييې سييړی وو او د پ يير روښييان لييوی
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متصو او وحا الوجودي وو.ځکه تصو د مييرزا د ژونيا جيز وو
د هغييه کييال کييې بييې لييه تصييو بيييه موهييوع نييه ييته پښييتو لييزل کييې
مستقال کيه چيا د تصيو خبيرې کيړي دې نيو هغيه ميرزاخيان انصياري
دی .ميييرزا نييه وروسييته پييه ريي ي ه م وييا د پښييتو لييزل دور ييروع
ک يږي ،د ميرزاخييان انصياري د لزلييياتو دبييوان د پښيتو د لييزل رييوف
کييې هغييه لييومړنى مثييال دی چييې د لييزل ور ييوګانې پييرې تانيياې دي،
پيياکيزګي ،سييو ياګي ،ومييار او جييوش د ميرزاخييان انصيياري د لييزل
مېصو

رحتونه دي.

د لزل په ژبه کې چې کو د تصو نيازک مسيايپ مييرزا حيپ کيړي دي
هغه د پښتو ياورۍ ليومړني دور کيې نيوي هيم دي او بير اهمييت هيم
لري.د ميرزا د لزل بويادي موهوع تصيو او وحيا الوجيود ده خيو
اريييپ خبيييره دده ييياورانه کميييال دی ځکيييه چيييې د تصيييو او وحيييا
الوجود خبرې خو نورو اورانو هم کړي دي چې د ميرزاخيان نيه پکيې
و انيياې هييم ييته او وروسييتوي هييم خييو پييه کومييه ښايسييته طريقييه چييې
ميرزا خان انصاري کړې دي بر کم اوران به ييې دلسيې وکيړی يي
او بيا لټ مشکپ هم دا دی چې يو خيو د ميرزاخيان نيه و انياې د ليزل
روايت هم بر کمزوری وو او بپ د تصو او وحيا الوجيود لونياې
پ

اه مضمون د ليزل پيه نازکيه پ راييه کيې و انياې کيول ال مشيکپ

کار دی ،خو ميرزاخان ددله مشکپ نه هم بر په اسيانه ت ير يوی دی
او د خپپ لزل تغزل يې هم برمرار ساتيى دی()1
يادونه :سرب ره پير ييادو نوښيتګرو نيور داسيې ادبيي سيرالري هيم يته

 - 1حويف خييپ ،د پښتو کالسيکې اوري٩٣٣٣ ،ل کال١٥-١٣ ،مېونه.
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چې پښتو ژبې لپاره يې نوښتي کارونه کړي دي چې راتيونکې کې بيه
پرې کار وکړ .

اخستوتايونه
 .1ارزوموييا ،م بييوب يياه ،د پښييتو نظييم کالسيييک ژانرونييه ،ګييودر
خپرناويه ټولوه٩٣٣١ ،ل کال.
 .2الحيييت ،ګيييپ پاچيييا ،مييييي مهرميييان خو يي ال خيييان خټيييک ،دانيييش
خپرناويه ټولوه ،پ ښور٩٣٣٥ ،ل.
 .3حبيبييي ،وبيياال ى ،د پښييتو ادب لوييډ تيياري  ،دانييش خپرناويييه
ټولوه ،پ ښور٩٣٣١ ،ل کال.
 .4حبيبييي ،وبييياال ى ،د پښيييتو ادبييياتو تييياري  ،دانيييش خپرناوييييه
ټولوه ،پ ښور٩٣٣١ ،ل کال.
 .5خييپ ،پروېيسرحويف ،د پښتو کالسيکې اوري٩٣٣٣ ،ل کال.
 .6خييييييپ ،پروېيسييييور ،حويييييف ،د پښييييتو زو نثيييير ،يونورسييييټي
خپرناويه ټولوه ،پ ښور٩٣٣١ ،ل کال.
 .7خټييک ،خو ي ال خييان ،دبييوان ،دانييش خپرناويييه ټولوه،پ ښييور،
٩٣٣١ل کال.
 .8خټيييک ،اکټييير م ميييا ورېيييان ،د پښيييتو نثييير و ومبييي

نېيييې،

يونيورسټي بک اي وسي ،پ ښور٩٣١٠ ،ل کال.
 .9دوديال ،م ما بشير ،د تصو حقيقت او د نقشبوايه طريقيې ييو
ب

 ،م ونا خپرناويه ټونه ،کابپ٩٣٣١ ،ل کال.

 .11زبور ،زبورالاي  ،د پښتو ادبيياتو تياري لرليونې دوره ،مومويا

د پښتو ژبې ادبي سرالري

www.samsoor.com

خپرناويه ټولوه ،نوګرهار٩٣٣٣ ،ل کال.
 .11س ي ر ،س ي رګپ ،پښييتو ادب پوهوييه ،پښييتو اکييا مي ،پ ښييور،
٩٣٣١هي ش.
 .12لويييي ،پوهوييييار سييييا لويييي ،د موتوييي

دورې نثيييري متيييون ،د

خيرالبيان مت ٩٣٣٥ ،ل کال ،دويم روف چپټر.
 .13لوييي ،پوهويييار سيييا لوييي ،د خيرالبيييان موظييو متييون ،د څيييور
ټولګي چپټر ،نوګرهار پوهوتون ښوونې او روزنې پوهوتى.
 .14لوييي ،پوهويييار سيييا لوييي ،تصييو پييه پښييتو ادب کييې٩٣٣٥ ،ل
کال ،نوګرهار پوهوتون د څيور ټولګي چپټر.
 .15لومړی ټيولګى ،د پښيتو ادب لرليونې دوره ،ييون کيتيوري ييون،
٩٣٣١ل کال.
 .16م ما هوتک ب داود ،پټه خزانه ،مواهار٩٣٣١ ،ل کال.
 .17مسيم دوست ،وباالرحيم خوږه ژبه ،پ ښور و ٩٣٣٣ل کال.
 .18ها مي ،سيا م ى الاي  ،ادب پوهوه٩٣٣٩ ،ل کال.
 .19همکييار ،م مييا ابييراهيم ،د ميياېيې ې ي  ،دانييش ،پ ښييور ،دربيييم
وار٩٣٣١ ،ل کال
 .21هييه م يه ،نمارک م شتي اېغان ېرهوګيان او ېرهوګپال.
 .21ه ييواد مييپ ،زلمييى ،د پښييتو ادبييياتو تيياري  ،دانييش خپرناويييه
ټولوه ،پ ښور٩٣٧١ ،ل کال.
يييون ،م مييا اسييم يپ ،پښييتو ي ر هواسييي جو ښييت،يون کيتييوري
يون.
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