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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

  ۲۲/۲۲/۲۱۲۲         میرعنایت هللا سادات

 

 دافغانستان دکولتور مخکښان
 : محمد صفر خواریکښژباړونکی په پښتو

 

ارزښتناکه   نو  اوعبدهللا« افغانی نویس» نوورسره سم د ږي،کولتور خبره رامنځ ته  کی دژبې او افغانستان کله چې د

 دري او که د کو  نوښتګر چوپړکړی دی؟ ادب ته یې کولتور او زموږ او ړه څوک و؟ستر می کارونه مطرح کیږي. دا

 قاموسونو له الر لغتنامو او د نورو یوازې د ماناګانې، کلمو به اړوی چې د موږ دې استاد تلپاتې اثار نه وی، پښتو ادب د

 ملي کولتور ساتنه ده. زموږ د ېدغه رازشخصیتونو یادونه په واقعیت ک د پدا کړو.ې

 ښت:دهغه بې مخینې نو افغانی نویس او

ادبي  د پوهې او چې دهغه د وي وکړو،ژندګلښایي چې په پیل کې هغه پی یادونه وشي، اثارو ه دمخکې تردې چې دهغ

ړۍ په پیشلمې  غانی نویس داف وادپالنې له احساس سره اشناشو.دهی او ستړیانه منونکي کار هغه د کې دپه ډګر ړنوڅی

امیر  د و پالر یې مال محمدچې په عرض بیګي مشهور زېږېد.اڅکزیو په چم کې و د کابل ښار کلونوکې د ړومبنیو

دوتر رئیس و.  دهغه  هللا خان په دربارکې د بیامیرحب وروسته د او وله نامتو لیکواالنو څخه  دربار عبدالرحمان خان د

 ژبو پښتو ه دواړوګڼه درلوده چې هغه له ماشومتوبه پښیا دغه ترکیب د وه. موریې کابلۍ لغمان او د افغانی نویس پالر د

او  خپل مهال له عالمانو وروسته یې رواجي علو  د څخه زده کړي.مور اولیکل او لوستل له پالر دري خبرې، او

په    باچاهۍ دغازي امان هللا خان د او لیکوالۍ جوګه شو د ترڅو ،يپالرله دوستانونه زده کړ په ځانګړې توګه د پوهانو،

 ړ.ل وکیې په کار پیرکې ویاړلي پی

 رځنګ اوغو د رامانی پی هغه افکارو د د. حساس درلودمینې ژور ا سره یې د وادله هی غاني نویس روڼ اندی انسان اواف

چې  خلکوسره دمینې له امله و دریځ او هوښیار . دهغه دلوشوي  پاخهزالندې مشروطه غوښتنې ترغښتلی اغی

اړتون کې یې  په توګه ونه شو زغملی او همکار دصدارت په دوترونوکې  سردارمحمد هاشم خان صدراعظم هغه د

اړیکې زیاتې کړې.  ژندګلوي اوهغه پی وطه غوښتونکو بندیانو سره دله مشر هغه بندي کولو په اړتون کې د واچوه.

بلکې به لیکلوکې یې  ه خبرو،څخه ډېرڅه زده کړل چې نه یوازې پ نورو بندیانو او افغاني نویس له مشروطه غوښتونکو

وخت د حکومت  لیکنې لري چې ځینې یې د به هرکلي کې کره کتنې او تلپاتې کتابونو همدغه کسان دهغه د دل.یتل ځل

 (۲)پاتې شوي دي.  سور او له خپرېدوولتي مطبعه کې له چاپ نه مخکې سانکابل په د پاتې یې د زغمل شوي او

 پیاوړي شخصیت ته یې دلوستونکو پا  هم وربلکې هغه  لیکوال لیکنې ارزولي دي، کره کتنو نه یوازې د روشویوخپ

 اړولی دی.

 نې)ځان پوه ښوونې(فضل پلور له لغت ښیندنې او پوهاوی وړخبرې کولې. د خلکو د له ماناډکې او ي نویس لنډې،افغان

 نورژیمو افغانستان د کو پروړاندې دخل د ېچ ېخوښې هستونکې یادونه به ی ړه بوګنونکې اوزهغه  نه یې کرکه درلوده.

 (۲) ښوونکې بڼه بیانول. له ډار پرته او دل،له چال چلند څخه راپیداکی

په خپلو  رلیکواالنوله دغه خوندیځ څخه یو شمی ساتل.کې  یاددښتونه په یومنظم خوندیځ)ارشیف( هغه خپل السوندونه او

اغلي عبدهللا افغاني نویس په ښ د اړوند السوند یادې شوې سکالو)موضوع( په توګه یادونه کړې ده چې د خذأم لیکنوکې د

 شخصي خوندیځ کې شته دی.

افغان » غوښتل یې د ده،په ورستیوکې چې بدني توان یې کمی دژون ښښي انسان و. ان دکو افغانی نویس هڅاند او

په دغه راز اثرسره هغه غوښتل چې  خپرې کړي. ړنې بشپړې اواړخیزه څی هر په باب خپلې پراخه او «سرغندویانو

کې هیڅ برخه له پامه نه وه تونوغه یادښ ده ول معرفي کړي.کې ځلیدلیبیلوبرخو صیتونه چې په بیالان شخهغه افغ

په  ټولنیزې برخې په کې وې. ادبي او سپورتي، هنري، پوځي، اداري، اقتصادي، سیاسي، مذهبي، غورځول شوې او

 ژوندیې وفا ونکړه چې افغانی نویس د خو دې.رسیمخونوته  دغه برخه کې دهغه یادښتونه او ټولې کړې پاڼې زرګونو

 خپرونه ترسره کړي. ډنه او دغه ګټور اثراو

 دافغانی نویس خپرې شوې لیکنې:

 پښتوقاموس:

ه املله  ېوړکارون دهغوپرځای او او ېدنپوهی ېلغتونوسم د بنسټ دي. هرې ژبې لغتونه دهماغه ژبې ستنې او د

 او د ماناوې لري زیاتره لغتونه څو ي.دې شیرکۍ سره په مطلب پوهیز غه ښکال اوپه هما لوستونکي یا اورېدونکي

 ځای له مخې یې ماناوې له یوبل سره توپیر لري. د کارولو

ماناوې یې دري ته نه  کې پښتولغتونه او وادزموږ په هی فارسی قاموس تدوین کړي، -ښتوپخواتردې چې افغاني نویس پ

واړوه او له  افغاني نویس پا  ور مګړتیا ددې نی تنظیم شوي نه ول. او ول ترتیبپه ډ یوقاموس د وې ژباړل شوې او



  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

په دې برخه  ېڅنګه چ ستره فرهنګی تشه ډکه کړي. ل کړچې داپی مینې له امله یې کار کولتورسره ددهغوۍ له  خلکواو

 رشول.ترتیبولو تی او کلونه یې په راټولو عمر زیات اوداوډل یې هم اسان کارنه و او لراټولو مخه کار نه وشوی نو کې د

دري په »ن وخت کې بلکې دغه قاموس په عی تنامه نه ده.پښتو لغ یوازې د په نامه یادېږي،« پښتو قاموس» هغه څه چې د

 تیارول په حقیقت کې نه دې اثر د ژبولغتنامه ده. دواړو اثر په یوه ټولګه کې د په بل بیان دا لغتونه هم لري.« پښتو

 د ژندنې اوله پی کلمود ماناو پښتو دري ژبي یې دبلکې  بلدتیا له پاره خدمت دی، ویونکو دپښتو یوازې له دری ادب سره

ه دوه اړخیز قاموس د ر نو  یوازې پښتوټور اثګدې  نوله دې امله د سمې زده کړې جوګه کړي دي. پښتو ژپې د

چې دې  دا شوی وی. ارسي قاموس یادف -اثر په پښتو نوښه به وي چې دا دی.بیانوونکی نه شي کی ځپانګې )محتوا(من

 ک ځای نه شته دی.دهیڅ ډول ش کړی دی،له پاره چوپړ کچې د لوړتیا عرفان دپوهې او د ګړېدونکو دواړوژبو قاموس د

زموږ له اوسمهالي ادبي تاریخ نه دبې  ،ورکړشي  تدوینونکي دې کارته کم ارزښت  مهال کې د راوچې په هغه پی خودا

 نه نیولونه پرته بل څه نه دي. په پا  کې خبرۍ او

 افغانستان د هغه وخت دولت د باید د اوډلوله پاره ګاللی، او برابرولو دې قاموس د هغه زیار چې افغاني نویس په خپله د

ړونکویوه ډله ګومارلې وی چې داملي دنده یې په څی د دولت باید .له  پاره ترسره کړی ویپرمختیا ساتندوې اوکولتور د

کلونه  خوله بده مرغه دهغه وخت واکمنو دغه راز کولتوري اړتیاوو ته ارزښت نه ورکوه. ه رسولې وې.چټکۍ سرت

کې اثر په درې ټوکو دا پرغاړه واخیست.ادارې دهغې دچاپ لګښت « پښتو ټولنې» د اثر بشپړ شو، وروسته چې کله دا

 د بعه کې چاپ شو.کال کې په دولتي مط۲۳۳۱ټوک یې په او دویم اودریم ۲۳۳۱چې ړومبی ټوک یې په تیارشوی و

دافغاني نویس په  په نامه یادېده،« اریانا جایزې» ړومبۍ جایزه چې په هغه مهال کې د مطبوعاتو پښتوقاموس کتاب د

 برخه کړه.

 عامیانه فارسي لغتونه:

دوخت په  لغتونه راټول اوونه لیکل شي، که دا خلکو ترمنځ رواجی ګړنې)اصطالحات( دي. د دله عامیانه لغتونو نه مقص

ناکارېدلي  ژبه کې، عامیانه(خلکو په نننۍ ولسي) افغانستان د د .رېږيهی تیرېدوسره یې یوشمیرنه کارول کیږي او

 افغانستان د طبیعی ده چې د ږي.خبرو اتروڅخه داګړنې نه اورېدل کیدایرانیانو له  خو لغتونه رواج دي. دري)ار(

راخیستنه یې  له ژبونه هم الر موندلې ده چې سرچینه او دونکونورو اوسی دې ټاټوبي د دنه لغتونو کې فارسي په عامیا

 سره توپیر لري.

دلې او افغاني نویس چې هرچیرته اوسی نه و.اسان کار اوډل، ټولول او کې دهغورا یوسمندرګي )لغتنامې( په اډانه نود

داړتون له  وله بندیانوا ان کله چې بندی و، ې یادداشت کړي دي.اوګړنې یې اورېدلي هغه ی ،هرسیمې ته چې تللی

په ولسي )عامیانه(  ي اورې کړر دتدوین په مهال یې هغه نه دي هیخپل اث ساتونکونه یې ګړنې اورېدلې چې د

 ي دي.کښل ېکې یاصطالحاتو

دهغې سمه  ې کړی اولټون ی څرنګوالي د یودکارولو دهر غورکړی او لهجو پر ټولو رواجي ګړنو او واددهی هغه زموږ

غږیزې نښې پرې  بیان ډول ایجابوله چې ټول لغتونه خطاطي شې او دویلو او اصطالحاتو د یې غوره کړې ده. مانا

ژندل شوي ښایسته لیکونکي)خوش یوپی وادینوتیار شوی متن ده ده.یه کماشین په وسیله ن دټایپ د غه کار د زیاتې شي.

 قلم یې ولیکي.  ته وسپارل شوچې په نویس( او ادیب)موالنا خسته(

د  ساري په توګه؛ د .ږيدې په یوټاکلي قالب کې نه لیکل کیبي کلموغون د دا عامیانه لغتونو لیکنه اسانه نه ده او د

 توری سم دی.« س»توری کارېږي چې له ادبې پلوه د« ص»یا  او «س» له پاره دواړه د لیکلو د« نصوار»یا « نسوار»

 (۳)لیکل شوی دي.« ص»  کې پهپه عامیانه لغتونو خو

څخه  ژندل شویو ادیبانوله پی تثبیت له پاره دهیواد اړتیا د د دخپرولو ارزونې او دې کتاب د د مطبوعاتو مستقل ریاست،د

        شوی اثر په دې نظر توافق وکړچې یاد سیون غړیودکمی په هکله نظرورکړي. خپرولو کتاب د ې دسون وګوماره چکمییو

په مطبوعاتی جایزه وستایل  نوکتاب باید چاپ او ی.کتاب د ګټور  ،په نسخ کې یوازنی اوغوره او جامع ارزښتناک او»

 (۴) «.شي

په  زحمتونو ګټورو دلیکوال د ارزښت او دې کتاب د په ړومبنیو مخونوکې د « فارسي عامیانه لغتنامه »دې کتاب  د

 لنډ بې ځایه به نه وي چې دهغوۍ د هریوله شته دی.الواکونه  قضاوتونه او دمخکښانو کولتور ادب او افغانستان د دهکله 

 مالوماتو له پاره وړاندې کړو. قدرمنولوستونکو د ل قولونه په دې مقاله کې دنق

هغه یې دلوړې  مطبوعاتو مستقل ریاست وسپاري، خپرېدوله پاره د اثر د افغاني نویس مخکې له دې چې دا ارواښاد

ضاوت خپل ق غه اړوندچې په د مشروطیت دغورځنګ  یو قدرمن کس)میرسیدقاسم خان( ته سپارلی و، د پوهې څښتن او

سمالسي دغه رازیوې ټولګې خپرول  یې  د زیار ستاینه کړې او افغاني نویس د هغه د ورکړي. استادۍ نظر اود

 یادوه. الها  بښونکی په توګه، خپل الرښود او افغاني نویس دغه شخصیت د .ېبللاړتیا

 نو  او ښهکې افغانستان خلکو په توګه د مشروطه غوښتونکي او سیاستمدار یو دچې  عزتمند پوه عبدالهادي داوي

فارسي  افغانستان د د ونوښتګر اقدا  ا او یو ګټور دې کتاب لیکل، د کتاب په هکله داسې لیکي: د ځانګړی ځای لري،

 ګړنو د دګړنۍ لغتونو او وادهی ړومبنی ګا  دی چې د کتاب غالبا   دا ارزښناکه زېرمه ده. تعبیرونو او لهجې دلغتونو

 مخکښانو( په ډله کې راوستی دی. اوانوطراحپایونیرانو] مؤلف یې د په الره کې اوچت کړی دی او زېرمه کولو



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

 دچې  اثردی ېمخینبې رښتیاچې  عامیانه فرهنګ کتاب، ګړنی او د عبدالحق بیتاب لیکي: ء ملک الشعرا ادب اُستاد د

 دلی نوله دې امله دتصنیف ترپولې رسی د امله منځ ته راغلی له تألیف نه تیرشوی اوله  لټون ړنې اوې مودې دڅیاوږد

.  کشنري ده طریقه دتازه  اودمینه والو له پاره په نوي  دا مبۍ درجې مطبوعاتي جایزې وړدی.ړو ارزښت له پلوه د

چې قدرمن لیکوال ته   کړزه بې اختیاره دې ته اړ لوستلو دې ښکلي اثرڅوساعتو د  خلیلي داسې لیکي:خلیل هللا اُستاد

چې په دې باب زموږ په ې وګڼوداس نیک کار دا دهغه زحمت له امله چې په دې ټولګې کې یې ګاللی مبارکي ووایم او

هغه  له ادبي استقالل سره دهغه مینې ښکارندوی ده. واددهی زیار، لیکوال څیړنه او په دې الر کې د وخت کې پیل کیږي.

کې ځینې کلمې هم لیدل کیږي ې په هغوي بلکنه د ېعواموخبرې اتر ل شوي یوازې دټولغتونه چې په دې کتاب کې را

رېدوسره وروستنیو لیکواالنوله خپلو لیکنو وخت به تی د اثارو کې شته او ندویانووی او نودلرغونو اُستادا واددې هی چې د

 خلکو په خپلو خبرو اترو کې ساتلي دي. څخه غورځولي دي او

 خپل لیکوال په برخه کړې ده. اریانه جایزه د کتاب هم د عامیانه لغتونو فارسي د چې د باید یادونه وکړو

 ې:واد په ورځپاڼواواوونیزو کې مقالدهی

دري خپرې شوي  او مقالې په دواړو ژبو پښتو دا افغاني نویس زیاتې مقالې خپرې شوی دي. واد په مطبوعاتو کې دیده

سراج االخبار، امان  د ل کړه.ه وخت له جریدوسره خپله همکاري پیرکې دهغیفغاني نویس دامان هللا باچا په پا دي.

ر لکه دغولیکنو یوشمی د (۱.)ډېراثار خپاره شوي ديړه دې سترمی د اوورځپاڼو کې اصالح  په جریدو انیس او افغان،

 لیکواالنو له پاره ارزښتناکه منبع ده. اوسمهالو د زیات ارزښت لرونکې ده او معرفي د راټولول او« لنډیو»دپښتو

په یادونې سره په  ژندګلوي اړینه وه.پی تلپاتې لیکنو دهغه د او یاد ه ساالردغ کاروان د ملي کولتورالرویانوته د د زموږ

 خپل ملي کولتور ساتنه کوو. د موږحقیقت کې 

 

 مرګ پرلورمزلونه له کولتوره بې خبرکوي د       په کولتورسره ژوندي دي دمهال واړه قومونه          

 

 

 ۲۳۱۱ړنو اوخپرونو مؤسسه،یبلخ دڅ د دویم چاپ، افغاني نویس، -ء فارسی عامیانه خپرندوی وینا: لغات د -１

دښاغلي افغاني نویس له  ړۍ دنالیکل شوي تاریخ په باب،یرې پیافغانستان دت د ،ځوانۍ په مهال لیکوال د -２

وختونو کې یې ځینې اګاه کسان هغه  ارزښتناکوخبرو څخه ډېر مالومات اورېدلي دي چې په دې وروستیو

 ده.ینږدې اوس زموږ کورته میرعزیزهللا سادات( نږدې دوست و اوپالر) لیکي. افغانی نویس زما د

 مخ ۱۱۴-۲۳۳۱-دولتي مطبعه کابل، -لغات عمیانهء فارسی -افغاني نویس -３

عبدالوهاب طرزی،محمدابراهیم خلیل،داکترجاوید،ضیاقاریزاده،محمدحسن فهیمي اوحېدرژوبل دکمېسیون  - ４

 غړي ول.

  مخ۲۱۳ -۲۳۳۱-تهران -داسالمی فرهنګ اوارشادخپرونې -دریم ټوک-دانشنامه ادب فارسی -５
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