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 هسرلیکون نیمګړي او  اثار شوي  چاپ درې

 
  را  اوړي ته مخې پاڼې فېسبوک د مې اثار، شوي  لیکل « محبوب شاه محبوب پوهنیار » د هیسې را ورځو څو لۀ

 ځي. مخ پر اصولو لۀ پرته او ګډوډ هرڅۀ دلته ځکه لري. نۀ ارزښت نقد د ویل ما  شوم، تېر ترې ځله څو اوړي،
 د کار دا ګڼي. متخصص علومو څلویښتو د انځ  خو  لري، ډګري یوه کې برخه یوه پۀ لیکوال  به کې ټولنه پۀ زموږ

 .يد وهل ملنډې ټولنې او پوهې، شخصیت، خپل پر ترڅنګ او کیږي ګڼل عمل خالف پرنسیپونو اکاډمیکو نړیوالو
 

  لیکواالن    شمار  پۀ  ګوتو  د  هغه  هم  وي  کۀ  نشته،  ډېره  تر   کې  اثارو  پۀ  لیکوالو  د  ادبیاتو  او  ژبې  پښتو  د  تخلیق  او  نوښت
  کاپي   یې  څخه  بل   لۀ  یو  چې  وي،  همدا  به  برخه  پۀ  پښتو  وزلې   بې   د   زموږ  لري.  ځانګړنې   یادې   یې   لیکنې   چې  دي،
 .یکول  دوا  نشي  درد   هېڅ  چې  کړو،  وړاندې  ور  توګه  پۀ  زبور  او  انجنیل  تورات،  شوي  منسوخ  د  یې  ته  پښتنو   او  کړو

 

 د  ځان   او  دی  استاد  پوهنتون  کابل  د   دی  چې  پوهېږم  اړه   پۀ  یې  دومره  خو  پېژنم،  نۀ  نږدې  لۀ  محبوب  ښاغلی  زۀ
 .( ! ) ید ګرامر ژبې پښتو د ژبدود دا لري. اثر یو نوم پۀ « ژبدود پښتو » د دی ګڼي. متخصص ژبپوهنې

 

 خویشکي  صابر  محمد   پوهاند  د   ددۀ،   دي.  کړي  پرتله  سره بله  لۀ  یو  ګرامرونه  ټول  ژبې  پښتو   د کې  لیکنه  یوه  پۀ  ما  
  موضوعاتو   او  منځپانګې  د  لیکن  دي،   شوي   چاپ  ډیزاینونو  او  بڼو  بېالبېلو  درېیو  پۀ  ګرامرونه  شېرزاد  آقا   محمد   پوهاند  او
  ډیزاین  سرلیکونو  د   یوازې  لري،  نۀ  څۀ  نوم   پۀ  نوښت   د  ګرامرونه درې  دا  ترڅنګ  ددې  لري.  نۀ  توپیر  هېڅ  مخې  لۀ
  نیمګړي   ګرامرونه  یاد  چې  شم،  ویلی  زغرده  پۀ  ښه  توګه  پۀ  محصل  کمزوري  یو  د  ژبپوهنې  د  زۀ  او  کوي  توپیر  یې
 .ید وړ کتنې کره د یې سرلیک هر او دي

 

 ...مکړ شریک سره تاسو لۀ یې به کې وخت مناسب یو پۀ چې دي، کړي نقد ګرامرونه یاد ما 
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  لوستی  «  ژبدود  پښتو  »  یوازې  ما   کې  اثارو  درېیو  الندې   پۀ   محبوب  شاه  محبوب  د  راشم.  ته  موضوع  اصل  غواړم
 وتي  را  څخه  چاپ  لۀ  نوي   ممکن  شول،  سترګو  تر  زما   نوي  یې  «  جاج  فرهنګ   او  جاج  ادب  »  اثار  نور  دوه  اد  دی.

 .يو
 

 د ژبدو پښتو
 ج جا  ادب

 ج جا  فرهنګ
 

 پښتو  د  یوازې  نۀ  سرلیک  دا  آند  پۀ  زما   کاروي.  معنا   پۀ  ګرامر  پښتو  د  «  ژبدود  پښتو  »  محبوب،  ښاغلی  لومړی:
  فولکلور   او  دود  ګړدود،  د  او  اوباسي  را  څخه  معیار  اصلي   لۀ ګرامر  ژبې   پښتو د  بلکې کولی،  نشي  استازیتوب  ګرامر

 . يایسارو را یې کې پۀمنګولو
 

 توګه دودیزه پۀ ګرامر ژبې یوې د نو وي، داسې یې تعبیر کۀ پښتو؟ مروجه یا  پښتو  دودیزه څۀ؟ یعنې ژبددود پښتو
  ډېرو   د  نو  لیکو،  و  دودیز  ګرامر  کۀ  لري.  لیکدود  منلی  لټو  او  اصول  ثابت  ګرامر  ژبې  یوې  د  ځکه  کیږي،  لیکل  نۀ

 وي.   اړوند پورې  سیمې  او  لهجې   یوې  د  مو  اثر  شوی لیکل  چې   وي،  دا   یې  به  ستونزه  لویه یوه  ترڅنګ  ستونزو  نورو
  نۀ   هم  وړ  منلو   د  به  پاره  لۀ  ګړودونو   ټولو  د  همدارنګه  لري.  نۀ  یې  ژبددو  چې  لکه  لري،  نۀ   به  نوښت   ترڅنګ  ددې

 .يو
 

 ناڅرګنده  پښتو  زبان،  فرهنګ  او  دري  پارسي  زبان  ستور  د  دري،  پارسي  فرهنګ  د   «  ژبدود  »پښتو  کوم  فکر  زۀ
  خو  ورپېژني،  ته لوستونکو اثر خپل سرلیک  نوي یو پۀ چې کوي، هڅه دا یا  او  کوي فکر دا کېدای لیکوال ده. ژباړه

 .تنوښ نۀ ده تېرتنه یې کار دا
 

  منځپانګې  د او بشپړ ساده، عام، مو سرلیک چې دا هغه لرو،  اصول بنسټیز څو کې اکلوټ  پۀ  ټایټل یا  سرلیک د موږ
  پښتو   د  ژبدود«  پښتو  »  صورت  هېڅ  پۀ  لري.  ستونزې  یادې  ټولې  سرلیک  یاد  مرغه  بده  لۀ  خو  وکړي،  استازیتوب

  پورې   مسایلو  ودیزود  او  روایاتو شفاهي  سیمې،  لهجې، یوې  ګرامر  زموږ  الس  لوی پۀ  حتا   کېدای،  نشي   معادل  ګرامر
  او   فولکور  ادبیاتو،  د  لکه  او  لري  اصول  ټولمنلي  او  ثابت  نړیوال  ډېری  ژبپوهنه  چې  ده،  کې  حال  داسې  پۀ  دا  تړي.
 فولکلوریک،  شاعرانه،  ته  سرلیکونو  ژبپوهنیزو  موږ  کیږي.  زنګول  نۀ   کې  ټال  پۀ  فکر  او  خیال  د  شان  پۀ  نثرونو  هنري
 .يو کار وسې د هرچا  د چې هنر، نۀ دی، علم ژبپوهنه ځکه کارولی، نشو لماتک حتا  او سرلیکونه هنري او دویز

 

 «  ججا  فرهنګ جاج، ادب » : دریېم او دویم
 

 .يد نیمګړي پلوه نحوي لۀ او ناسم پاره لۀ پښتۍ یا  سرلیک عمومي د اثر یو د توګه ځانګړې پۀ سرلیکونه یاد
 

 «  د   »  لۀ  پرته  سرلیکونه  یاد   چېرې   کۀ  لري.  اړتیا    ته  «  د   »  موخهپۀ  بشپړاوي  د  مفهوم  او  معنا  د  سرلیکونه  دواړه
 افاده  معنا   یوازې  نۀ  کیږي،چې  ګڼل  سرلیکونه  معنا   بې   او  مفهومه  بې  شي،نو  ولوستل  (  فرهنګ  او  جاج  ادب  )  څخه
 . يضربو سره صفر لۀ پوهه او شخصیت لیکوونکي د نشي،بلکې کولی

 

  ترکیب   نیمګړی  همدا  کۀ  اوس  کیږي.  پاتې  قلم«  احمد  »   نو  کړو،  لرې  «  د  »  څخه  ترکیب  نوموړي  لۀ  کۀ  قلم.  احمد  د 
 جاج«  فرهنګ  جاج،  ادب  قلم،  احمد  »  لکه:  کیږي،  سترګو  تر  نۀ  پکې   توپیر  هېڅ  کړو  پرتله  سره  سرلیکونو  یادو  لۀ

 یو  چې  هکل   لرو،  ځایونه  مشخص  او  اصول  ځانګړي  پاره  لۀ  حذفولو  او   کارونې  د  توري  اضافت  د  یا   دال  د  موږ
  دې   پۀ   وي،  ټولیز  نوم  عام  هم   او   وي  ټولیز  نوم  خاص  هم  چې  راشي  توګه   داسې  پۀ   سره  نوم  عام  یو  د  نوم  ځانګړی
  پوهنتون،  پکتیا  لکه: شي. کولی  افاده معنا  شي،خپله کارول  نۀ و »د« کۀ کې ترکیب پۀ نومونو دواړو د کې صورت

 ....رښا  کابل پوهنتون، کابل
 

  ادب  ځکه کیږي، سترګو تر نۀ شرایط  ډول هېڅ حذفولو د « د  » د کې ترکیبونو پۀ جاج هنګفر او جاج ادب د مګر
  بلکې  نۀ،  پاره لۀ  ټولو  د  چې  دی،  نوم  خاص  مقید  ځانګړی یو  جاج یې ترڅنګ  او  دي  نومونه  معنا   د  دواړه   فرهنګ  او
  خپله   څخه  کلمې  لۀ  «  د  »  د  هپرت  جوړښت  او  ترکیب  نومونو  یادو  د  او  شي  کېدلی  ځانګړی  پاره  لۀ  کس  یا   شخص  یو  د

 .يش وکارول پاره لۀ اضافت یا  ملکیت د کې پیل پۀ یې « د » چې ده اړینه نو کولی، وړاندې نشي معنا 
 

  د   ولې  کې  «  تیوري   ادب  او  تاریخ  ادب   کتنه،  کره  ادبي   »  پۀ  لیکوال   زموږ  چې  راوړي  دلیل  دا  محبوب  ښاغلی  کۀ
  هلته  شي، ځای یو سره موصوف او صفت یو کله چې ووایم یې به کې ابځو پۀ نو کاروي، نۀ دال یا  توری اضافت
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  کې   تاریخ  ادب  او  کتنه  کره  ادبي  تیوري،  ادب  پۀ  ګل...  سپین  ګل،  سور  لکه:  غورځي.  پامه  لۀ  توری  اضافت  د
 . يږکی  غورځول  پامه  لۀ  ترې  دال  ځکه   نو  لري،  هم  ځانګړنه  او  دنده  ستاینوم  د  څنګ  تر  نوم  د   اوب«  ادبي  تیوري،»
 

  نۀ   دال  ویلې  دلته  چې  راوړي،  «  پښویه   پښتو  »  صاحب  زیار  د  پاره  لۀ  دلیل همدې  د  محبوب  ښاغلی  چېرې  کۀ  یاهم
 :هشت الملونه دوه کې برخه دغۀ پۀ چې ووایم باید بیاهم شوی، لیکل دی

  خج  کې ترکیب یو  پۀ چې کله لرو، داسې قاعده یوه کې کارونه پۀ دال د موږ دی. راغلی  ی پۀ پښویه د خج لومړی:
 .هنشت اړتیا  ته کارولو دال د هلته نو راشي څپه وروستۍ پر
 

 توصیفي   پۀ  دی،  ترکیب  توصیفي  یو  پښویه  پښتو  نو  لري،  دنده  او  ځانګړنه  ستاینون  د  «  پښویه  »  کې  پښویه  پښتو  دویم:
 .هنشت اړتیا  ته کارونې دال د کې ترکیب

 

 څخه  جاج  لۀ  ځکه   وه.  حل  ډېره  تر  به   ستونزه  نو   وی،  جاج  فرهنګي  او  جاج  ادبي  سرلیکونه  اثارو  یادو   د  چېرې  کۀ
 . يو مساعده زمینه خذفولو د دال د او خپلوي ځانګړنې ستاینوم د کلمې فرهنګي او ادبي مخکې

 

  بده   لۀ  خو  وه.  حل  ستونزه  یاده  به   اوس  نو   وی، شوي  وړاندې  ته  کتنې  کره  یا   مخکتنې  وړاندې  چاپ  لۀ  اثار  دا  کاش!
 .يلر الرجي او دوښمني کلکه سره کتونکي کره یا  کتنې کره لۀ لیکواالن زموږ مرغه

 

 وړاندې  ته  ټولنې   څۀ   داسې  اید ب  موږ  کوي،  استازیتوب  پوهې  د   زموږ  وینا   او  اثار  لیکنه،  هر   ووایم،  باید  کې  پۀپای
 ...هد مال مالۀ مطالبو تکراري لۀ ژبه او ادبیات پښتو وي، تحلیقي او نوښتیز هغه چې کړو
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