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 ۲۷/۰۷/۲۰1۸            محمد معصوم هوتک
 

 دېوان نوي چاپ ته یوه کتنه کاظم خان شیدا د
 برخه دویمه

 

 ټایپي ټېروتني
 

 :مخ کي ۸۴په 
 په دا کار کي انساف وکړې

 انساف( باید )انصاف( سي )
 :مخ کي 1۰۶په 

 صبح و شام مې کړه هم رنگ سه روزیې
 ـــام زماــري هیخ صبح، شــځکه نه لــ

 :سم شکل ئې
 صبح و شام مې کړه هم رنگ سیه روزیه

 ــام زماځکه نه لـــــــــري هیڅ صبح، شــ
 :مخ کي 1۲۶په 

 خبر نه شوم د راحت په خواپ هرگز
 ټایپي غلطي ده. سم ئې )خواب( دئ.

 :مخ کي 1۴۰په 
 تر هغه چې خشک طینت د ساحل وینم

 ـــــه دریا خوښ یمله موج آواره پــــــــ
 )له موج( باید )لکه موج( وای. ټایپي غلطي ده.

 :مخ کي 1۵۲په 
 که ویل راته ضرورو لکه نامه شي

 :سمه بڼه ئې
 که ویل راته ضرور لکه نامه شي

 :مخ کي 1۵۸په 
 صورت گرونباگوش یې هله ساز کړ 

 سمه بڼه ئې ) بناگوش( ده. په ټایپي تېروتنه کي راځي.
 :مخ کي 1۸۲په 

 دا خونرېز په تېز نگار کوې کافره؟
 که د هند کټار دي راوړه له کنیزه

دې غزل نوري قافیې ) نخچیره، تیره، سریره، دبیره، تصویره، اونور( دي. په همېش خلیل چاپ او بېنوا چاپ او  د
چاپ دریو دواړو کي " کنیره" ثبت سوی دئ. په بېنوا چاپ کي ئې د کابل پښتو ټولني نسخې ثبت چي سید انوارالحق 

الحق چاپ کي ئې په حاشیه کي " کنیر"  انوار په لمنلیک کي ئې اشاره ورته کړې ده،" کنبیره" ښوولی دئ . سید
ائې ري او په دواوو کي کارېږي. بیلغت ته بېالبېل توجیهات ورکړي دي. وایي ئې یو بوټی دئ. سره و سپین گالن ل

مگر یه قیاس غالب وژونکی زهر" بللی دئ. خو وروسته دې توجیهاتو خوند نه دئ ورکړی او لیکلي ئې دي چي ""
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. د گوتي نیولو ځای دادئ چي ښاغلي حنیف 1هې که کنیر کسی مقام کا نام هو جو کټار بنانې کې لئې مشهور هو"
 او توجیهاتو ولي الس اړولی دئ او لږ تر لږه ئې یادونه قدر هم نه ده کړې؟ خلیل تر دغه شان مهمو حاشیو

د )کنیر( په ثبت کي د همېش خلیل صاحب او سیدانوارالحق مرحوم لوستنه سمه نه ښکاري هغه هم په داسي حال کي 
کو ته ښایي چي کنبیره( واریانت هم چاته پروت وي د متن څېړونکو او برابرووند مرحوم بېنوا چاپ د حاشیې )

. ينوسو کلماتو حل ورته اسانه کاندوړاندي کړي او د مغلقو او ناما تر زیاتي اندازې ثقه او صحیح ثبتلوستونکو ته 
ر= کنبیالحق وروستی قیاس حقیقت ته یوڅه نزدې دئ خو نور تفصیل ته هم اړتیالري. )کټار( او ) انوار د سید

kanbirنبیر( کټار او کدوی د اوسېدلو سیمي هم ) تان( دوې کافري قبیلې وې. داوسني نورسپخواني کافرستان ) ( د
هغه د ورڅېرمه درو اوسېدونکي د ښایست  دې قبیلو نر او ښځي ډېر ښکلي ول. اوس هم د نورستان او د د دې.نومې

تنو  دې سیمو اوسېدونکو د امیر عبدالرحمن خان په پاچهي کي د شاوخوا کلیو پر څو له مخي ډېر شهرت لري. د
مسلمانانو برید کړی او وژلي ئې ول. په بدله کي د هماغه ځای د شیگل درې خلکو پر کټار او کنبیر باندي یرغل 

هـق کال پېښه سوې وه او فیض محمد کاتب هزاره  1۳۰1ورووړ او کلي او ځنگلونه ئې ور تباه کړل. دا پېښه په 
." تر سرلیک ..حال کفار کتار و کنبیرکي د" شرح  ش(1۳۷۳چاپ  1۰۸، ص  ۳ج ئې بیان پخپل سراج التواریخ )

کټار( کافرانو یادونه په پښتو ادب کي ډېره تر سترگو کېږي. ارواښاد دوست شینواري چي الندي راوړی دئ. د )
 :دا الندي مثالونه راښیيپښتو ادب مخ( کي د  ۴۶۳زړه پانگه ــ کټار د کافرستان یوه قبیله بولي ،پخپله )

 به د کټار، مسلمانان شيکافران 
 که رقیب مې پــــــه ژړا و ترسېده

 حمید مومند()
 مقتدي که حرام خور وایي امام ته

 امام وایي فالنی محلت کټار شو
 علیخان()

 زه طالب احمدین خاندم خوشحالېږم
 تندر پرېوت په )پر( دښمن کټار زما

 احمدین طالب()
 چی خبر ئې په اســـــــالم نه یې زاهده

 پېښ د زلفو په کټار په گنبیر مه شه
 حسین()

)کټار( په قاموسو کي په توصیفي بڼه د ) شوخ، سرزوري( په معنا هم ثبت سوی دئ. هغي غوا ته هم )کټاره( ویل 
 کېږي چي د لوشلو پر وخت شوخي کوي او پر ځای نه درېږي.

باط د هغې له قبیلوي منشاء سره د )کنبیر( په ارتکاظم خان شیدا پخپل دغه بیت کي د کټار توصیفي معنا په ډېر کمال 
 د تجنیس په صنعت کي راوړې ده.

 مخ کي : 1۸۵په 
 ــانه بویه شیدا چي اشیانه ويکاشـــ

 یعنې وضح دې بنا په پرې کاه کړه
 په دوهم نیم بیتي کي بیا فارسي ترکیبونه په پښتو یاگانو مسخه سوي دي. سم شکل ئې دا سي دئ :

 ضع دي بِنا په پِر کاه کړهیعني و
 )پر( دلته د )مرغه بڼکي( معنا لري. 

 :مخ کي 1۹۳په 
 چې عالم د تلون په هر دم وین

 حیراني د آئینې شـــــوه هم نفسه
 ... هردم ویني( ولیکل سيټایپي غلطي ده.باید )

 :مخ کي ۲۰1په 
 چې مې لوېږي لکه برق له زخم سړیکه

راته معلوم دئ او منم چي په ځینو لهجو کي پښتو )څ( د )س( په ډول تلفظ کېږي ،  د) سړیکه( وینگ په همدې شان
خو لیکنه ئې باید)څړیکه( وي. ښاغلي مرتب چي په فارسي )شمع سوزی( کي ال هم د )ز( پر ځای ) ځ( ایږدي نو 

 دلته هم بویه چي د) سړیکه( پر ځای ئې باید) څړیکه( ثبت کړې وای.
 مخ کي : ۲۰۵په 

 په شان ئې تل جبین راغلی د الله

                                                           
 له لوستونکو څخه بخښنه غواړم چي د اُردو الفبې د نېستۍ له اسیته مي دا عبارت په پښتو تورو وکیښ. )م.هـ( 1
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 د )راغلی( پر ځای باید )داغلی( وای. ټایپي تېروتنه ده.
 :مخ کي ۲۳۴په 

 ــــــل کرم کایل پست اهـــــانه تر بخزمــ
 ورښکاره به په سحاب د خرڅ رفعت وي

 .... د څرخ رفعت وي(. څرخ د اسمان په معنا.سمه بڼه ئې )
 :مخ کي ۲۴۹په 

 هېر لکه مرآت زمبل د سترگوکړې به 
 زمبل( که هم )ځمبل( ولیکل سي، پښتو ته به ډېر نزدې وي.)

 مخ( کي ) زاله ( هم که )ځاله( سوې وای، ښه به وو. ۲۶۳په ) 
 :مخ کي ۲۵۳په 

 درازه ئې چې د گنج نه وي پرانتې
 ټایپي غلطي پېښه ده او ) دروازه ئې( سمه بڼه ده.

 :مخ کي ۲۵۹په 
 هان پُر دیـپه موج معبر د جکه د سیل 

 دېوان په سامان پُر دی ال هر بیت یې د
 ال هر بیت مې( سم راځي. ځکه شیدا خپل بیت ښیي، نه د بل چا.)

 :مخ کي ۲۸۴په 
 خان و مان خو مې د عشق په قمار بیاله

 بیاله( ټایپي غلطي ښکاري. )بایله( ئې سم شکل دئ.)
 :مخ کي ۲۸۹په 

 نوند خوی دی هغه کس چې د سیالب په
 توند خوی( سم دئ. ټایپي تېروتنه ده.)

 :مخ کي ۲۹۵په 
 د لیال د سترگو سود په غزاله کا

)سود( دلته سمه معنا نه ورکوي. ) سوده( د )تسلي، آرامش، اطمنان( په معنا په کندهارۍ لهجه کي عامه کلمه ده. )د 
ړه ډاډ او نور. زما یقین دئ چي په ) سود( کي د دال د زړه ټکور، د زړه آرامش، د ز زړه سوده( یعني د زړه تسلی،

 :د نیم بیتي سمه بڼه باید داسي ويپاسه زَور )فتحه( به له کتابته پاته وي. د
 د لیال د سترگو سوده په غزال کا

ن وادې دا لیست زما څخه اوږد سو، که څه هم د خپلو یاداښتو نیمایي ته ال نه یم رسېدلی.نو د مجبوریت له مخي به د
 پای ټکی کښېږدم. مخ(د ټایپي تېروتني په راوړلو سره دې بحث ته د۴۶۸د وروستي مخ ) 

 خان احمد بروز رزم و وغا
 )وغا( ټایپي تېروتنه ده او سمه بڼه ئې )دغا( ده چي د )مکر، حیله، ناراستۍ( معنا لري.

ه څوک ویالی سي چي ښاغلي مرتب دې دومره ټایپي او متني تېروتنو له پاره دلیل موندل گران کار دئ، خو دومر د
له خپل دقت سره سره پر دې نه دئ توانېدلی چي په ټوله معناپر تول برابر متن دي لوستونکو ته وړاندي کړي. البته 

ع( ۲۰1۵تر نورو چاپونو ئې دغه متن د نسبي ډاډ وړ دئ. داخبره ما ښاغلي مرتب ته د کوټي په سیمینار کي )سپټمبر 
 وکړه.

 :مخ کي ۴۳۲په 
 دین ترویج شي چې لیده پکې ضعیف د

 ــل هند دي په مثال کې اوبه خړېــاهــ
 مخ ( کي مکرر راغلې ده.۴۶۸دا قطعه په ) 

غوټي دې سختۍ سخر راوړلو له اسیته ډېره سخته ده او دبېخرته فارسي او عربي لغتونو د  د شیدا په کالم پوهېدنه د
د یوې یوولس مخیزي وییپانگي په گوتو نسي خالصېدالی. دې دېوان ته یوه لویه هراړخېزه وییپانگه الزمه ده چي 

وې ده او په ډېرو غیر الزمو لغاتو چي معنا ئې د هر مبتدي له بده مرغه په اوسنیو چاپونو کي لږ پاملرنه ورته س
 الهم زده وي، د وییپانگي مخونه ډک سوي دي.

 د مړینوتاریخونه او د هغو ثبتونه
د مړینو اوزېږېدنو او نورو پېښو تاریخونه د یوه متن ډېره سخته او له ستونزو ډکه برخه ده. دا برخه هم د هماغه 

 د کاظم خان شیدا دېوان(له تاریخي پېښوسره بلدتیا غواړي. زموږ تر بحث الندي دېوان )عصر له لیکدود او هم ئې 
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د تاریخي قطعو ښه غوښنه برخه لري چي زه به په دې لیکنه کي پر هغو برخو وږغېږم چي زما په نظر ناسمي ثبت 
 .۲سوي دي

تاریخي ماده  یخي قطعه کي راغلې چيمخ کي د محمودخان مړینه په یوه تار ۴1۷د کاظم خان شیدا ددغه دېوان په 
 :ئې داسي ثبت کړې ده

 بېلتون لمبه وه په ښو یارانو""
هـ( کښلی دئ. له دې تاریخي مادې څخه د متن د مرتب مطلوب عدد 11۶1تر دغي تاریخي مادې الندي ئې په عدد )

 ( نه راوځي.11۶1)
 ۴۹۸=  بېلتون

 ۷۷=  لمبه
 11=  وه
 ۷=  په

 ۳۰۶=  ښو
 ۲۶۸=  یارانو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 11۶۷=  ټول

دې محاسبې په نتیجه کي ویالی سو چي د تاریخي مادې کومه کلمه هرومرو ناسمه ثبت سوې ده. دا حکم ځکه کوو  د
هـ ق( کي تائید سوې ده.د ناسم ثبت امکانات ئې په دې 11۶1چي د نورو منابعو له مخي د محمود خان مړینه په )

الندي کلمو کي سته. ) لمبه( کېدالی سي چي د )لنبه( په شکل شاعر راوړې وي. )وه( کېدالی سي چي شاعر د )َو( 
 ښلېپه بڼه راوړې وي او یا اصالً )وه( نه وي بلکي )ده( وي. )یارانو( کېدالی سي چي د) یاراُن( په لیکدود ئې ک

( هله الس ته 11۶1خپلي محاسبې له مخي دغه پورتنی مطلوب عدد) زما د وي. دا درې سره امکانه موجود دي
 راتالی سي چي د) یارانو( کلمه د ) یاراُن( په شکل ولیکو او دا خبره له امکانه لیري هم نه ده. یعني 

 " بېلتون لمبه وه په ښو یاراُن"
 نور نو وهللا اعلم باالصواب.

 خان د مړیني دوهمه تاریخي ماده هم سته چي داسي ئې ثبت کړې ده.  ه همدې مخ کي د محمودپ
 دا خان شهید دی آه په حق باندې"

 هـ( په الس نه راځي.11۶1په دغه راز ثبت سره له دې مادې څخه هم مطلوبه سنه ) 
 ۵=  دا

 ۶۵1=  خان
 ۳1۹=  شهید
 1۴=  دی
 ۶=  آه
 ۷=  په

 1۰۸=  حق
 ۶۷=  باندې

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 11۷۷ = ټول

دې جملې ابجدي ارزښت  د سیدانوارالحق چاپ دېوان کي ئې "  دا خان شهید دی آه په حق بانِد" ثبت کړی دئ چي د
چي سوچ ورته وکړ نو مي وویل چي له امکانه لیري نه ده ( کېږي او بیاهم مطلوبه سنه نه پوره کوي. ما 11۶۷)

چي )دا( کلمه دي په تاریخي ماده کي شامله نه وي. په دې صورت کي به نو تاریخي ماده داسي وي : دا" خان شهید 
( کېږي. 11۶۲دې جملې قیمت هم زموږ تر مطلوبي سنې د یوه په اندازه زیات یعني ) دی آه په حق بانِد"  خو د

 نیمگړتیا دحل له پاره مي بله الر ونه موندله بې له دې چي تاریخي ماده داسي وگڼو : ددغي
 دا" خان شهید دی په حقه بانِد"

 ددې جملې حل به نو داسي وي :
 ۶۵1=  خان
 ۳1۹=  شهید
 1۴=  دی

                                                           

تعمیې او تاریخي مادې په پښتو ادب کي( تفصیلي خبري کړي دي چي پر دغو تاریخي قطعو باندي ما پخپل کتاب ) ۲ 
 ځیني برخي ئې بیا کتنه غواړي.
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۷=  په
 11۳=  حقه
 ۵۷=  باندِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 11۶1=  ټول
 مخ کي د حضرت میاعمر )رح( د وفات تاریخي ماده داسي راغلې ده : ۴1۸په 

 " شیخ اجل و قطب اقطاب و"
 هـ(11۹۰تر دغي مادې الندي ئې په عدد ورته کښلي دي ) 

 دا عدد هله تر السه کېدالی سي چي تاریخي ماده په دې شکل ولیکو :
 وه"" شیخ اجل وه قطب اقطاب 

 دغه راز ثبتونه په نورو خطي آثارو کي زیات تر سترگو سوي دي.
 مخ کي د سرفراز خان د مړیني تاریخ په دې ډول ثبت دئ : ۴۲۰په 

 " رب دې وبخښه ناجي"
 هـ(11۸۸تر الندې ورته لیکلي دي ) 

ارالحق چاپ په شان" ( عدد هله ترالسه کېدالی سي چي تاریخي ماده د سیدانو11۸۸له پورتنۍ تاریخي مادې څخه ) 
 رب ِد وه بخښه ناجي" ولیکل سي. د متن په ترتیبولو کي دغه شان باریکیو ته پام اړول ضرور او حتمي کار دئ. 

 :د مړیني بله تاریخي ماده داسي دهپه همدې مخ کي د سرفرازخان 
 اې ته جنتي شې""

الس ته راځي او باید هغه راز چي  ( عدد11۸۹هـ( ورته کښلي دي. له دې جملې څخه ) 11۸۸الندي ئې ) 
سیدانوارالحق ثبت کړی دئ، رانقل سوی وای. د سیدانوارالحق چاپ ثبت داسي دئ :" ې ته جنتي شې". ددې راز 

 ( کېږي.11۸۸ثبت عددي ارزښت رشتیاهم )
 مخ کي د حافظ رحمت خان د وفات کال په دې ډول ښوول سوی دئ :  ۳۲1په 

 چې یوکال د قاتل ؤ د مقتول
 هـ( ورته کښلي دي. 11۹۴تر الندي ئې په عدد) 

 اول خو په دې تاریخي ماده کي )چې( شامل نه دئ.
( الس ته راځي. حافظ 11۸۸( عدد الس ته نه راځي، بلکي ) 11۹۴دوهم داچي له " یوکال د قاتل ؤ د مقتول" څخه) 

پله د کاظم خان شیدا د مړیني کال هـ( کال پخ11۹۴هـ ق کي شهید سوی دئ. دغه )  11۸۸رحمت خان رشتیا هم په 
 دئ چي ددېوان له مرتب څخه سهواً دلته لیکل سوی دئ.

پر دې تاریخي مادو باندي ما پخپل کتاب ) تعمیې او تاریخي مادې په پښتو ادب کي( اوږده بحثونه کړي دي، 
 لوستونکي دې هورې وگوري.

خان شیدا دېوان دغه چاپ تر نورو چاپو غوره دئ خو  دا خبره به بیا د ُحسن ختام په توگه تکرار کړم چي د کاظم
 په دوهم ځل خپرېدو کي یو وار بیا سمونه غواړي.

 پای
 آشاوا ــ انټاریو ــ کاناډا

 ع۲۰1۷مه د جنوري  1۶
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