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د خېمش ډارمظټېټز پښتٌ ژتنِ اً ادتِ

خدمات (  ٩٤٨١ـــــ ) ٩٤١٨
محمد خاًېد خلْل
ABSTRACT
This paper highlights the contributions of James Darmstator in the
development of the Pashto language and literature. The various aspects of
the life of this writer are traced as are his literary contributions including
his very important collection of Pashto Chants Populair Des Afghans.

خېمش ډارمظټېټز پو  ٨٤مارچ ٩٤٨١ػْظٌُ کښې د فـزاسض پـو ااـشاص
سٌمې ښار کښې پو ٌّه غزّثو کٌرسۍ کښې پېدا ًًـ د اصل سو ّيٌدُ ًًـ د پـرر
سامــو ب ـې طــز ) (CERFاً د ًرًر آرطــډ ډارمظــټېټز ًه ـ خېمــش ډار مظــټېټز د
رسګ اً خٌِطې سو ښابظتو سۀ ًً منـدر

يْـو ًاـې نىـْډ ډېـز ًًــ دې پـو پېـزص

کښې طثك ًبْلے ًًـ پـو ٩٤33ػ ْظـٌُ کښـې بـې پـو ادتْـاېٌ کښـې پـِ اېـچ ډُ
اًکړه ـ پو ٩٤٤١ػْظٌُ کښې پو کااحِ ډُ فزاسض کښې د ػـزلِ ػلٌمـٌ اطـتاد
ممزر ػٌ ـ مؼزلِ ػلٌمٌ طزه بې مْنو ډېزه ًه  ،ځکـو سـٌ پـو دې مېـداې کښـې بـې
پو سړې پٌرې ېحمْمٌسو اًکړل ـ دغـو ًخِـو ًه يـې پـو کـال ٩٤٤١ػْظـٌُ کښـې د
فزاسض حکٌمو د ىندُ ژتٌ د څېړسٌ کار ًر پغاړه کړً اً ىنـد ېـو بـې راًاطتلٌــ
د

ىند ېو د خپل راېګ پحملو داطې ًابِ -:
د  ٩٤٤١ػْظٌُ د پظزاِ پـو مٌطـک کښـې د فـزاسض ػلمـِ ًسارت د
ىند د ػلمِ مطااؼاېٌ دپاره سې مامٌر کـړ

ًً ـ سـٌ مـا د پښـتنٌ پـو

طْمو ځنې متٌسو ټٌل کړل يې ىغو پو دې کتاب کښې ېزخِمو کـړ ـ مـا
کٌػغ کړ

دې يې پښتنٌ ېو ىغظـې کـار اًکـړ څنچـو يـې فٌرّـل

3٨

اًطنٌ ٌّساسْاسٌ ېو کړ

د

ـ ّؼنِ ژتپٌىاسٌ اً ېارّخ داسـاسٌ دپـاره

د ژتې اً ملِ ېفکز طمې اً صحْح سمٌسې راټٌاې کړ

ىک دغو ًخِو ًه يې دې پـو تمثـۍ  ،ىـشاره ( اېثـ

٩

ـ

اتـاد) اً پېښـٌر کښـې پـو

سړې پٌرې ېحمْمٌسو اًکړل ـ د پښتنٌ پـو ػرلـو ددې مؼـډ د ژتپـٌىنې سـو ػـرًه د
پښتٌ اًاظِ ادب راخِمغ کٌل ًًـ ځکو سٌ د پښتنٌ کلِ پو کلِ  ،کٌڅو پو کٌڅـو
ګزځېداے د

ـ د ىـز کـٌر درًاسه بـې ډتـٌاې ده ـ د پښـتنٌ پـو حدِـزً کښـې بـې پـو

محفلٌسٌ کښې ګډًې کړ

د

يې پو ستْدِو کښـې بـې د پښـتنٌ د ملـِ طـندرً

پو سامو ٌّ کتاب اًاْکلٌ يې سٌ بـې ًراـو  ٫٫د پښـتٌسوٌا د ػـؼز ىـار ً تيـار ،،
کېښٌدً ـ دا کتاب پـو  ٩٤٤٤ػْظـٌُ کښـې پـو پېـزص کښـې ػـابغ ػـٌ
فزاسظْظِ سٌ بې د

د

ـ

 Chants Populair Des Afghansدې پو دې کتـاب کښـې

ػــٌامِ غشاــې  ،يــارتېتې  ،تــداې  ،متلٌســو  ،ټپــې  ،اهلل ىــٌ  ،لې ــۍ اً طــندرې
راخِمغ کړې دُ ـ د کتاب پو ًړًمثِ مخ داطې اْکلِ ػٌُ دُ -:
د پښــتٌسوٌا د ػــؼز ىــار ً تيــار ّــٌه مدِمٌػــو د غشاــٌ اً يــارتېتٌ د
متلٌسٌ اً لې ٌ د م ـزً اً طـندرً يـې د پېښـٌر پـو ښـار اً د اېثـ
اتــاد پــو ييــاً ۍ کښــې د فــزاسض طــزکار پــو حکــک اً فزمــابغ طــډ
٩7٣7ىدِزُ خېمش ډارمظټېټز صاحة خٌِړه کړه ـ

دا کتاب پو دًؤ تزخٌ ًېؼلے ػٌ

د

ـ ًړًمثۍ تزخو بـې د پښـتٌ ژتـې

اً پښتنٌ پو حملو مؼلٌمات دُ ـ ًرپظې فمو االغو اً فمو اا ٌت تْاې ػـٌُ دُ
دا تزخــو طــْد لاطــک رػــتْا پــو فارطــۍ ېزخِمــو کــړې اً تْــا ػثــدااحا حثْثــِ اً
ػثداازؤ

تېنٌا پښتٌ کړې ده يې ًرًطتو بـې د  ٫٫ډار مظـټېټز پښـتٌ څېړسـې،،

پو سامو ځاې او پښتٌ ټٌانې کاتل پو کتاتِ ػکل کښې ياپ کړې ده ـ دا کتاب پـو
کال ٩7٨١ىــ ع  ٩١٨3ػْظـٌُ پـو ػمـٌمِ مطثـغ کښـې يـاپ ػـٌ
٩

د

د ډارمظټېټز پښتٌ څېړسې  ،طْد لاطک رػتْا  ،پښتٌ کًٌسکِ ػثدااحا حثْثِ اً ػثداازؤ

ؽ7

اً د

تېنٌا
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پښتٌ ټٌانې کاتل او خٌا خٌر ػٌ

د

ـ دا کتاب ټـٌاې  ٩٩٨صـفحې اـزُ ـ پـو

دې حملــو ډاکټــز رًاې فزىــادُ د پښــتٌسوٌا د ػــؼز ىــار ً تيــار پــو ممدمــو کښــې
اْکِ -:
د ډارمظټېټز تل کتاب د پښتٌ ژتو سٌمْږُ يې د غږ پٌىنې (صز ،
اػتماق ،ېزکْة ) اً پښتٌ ژتې د منؼاء پو تاب سظزّې ازُ د حظاتِ
اً ادارُ غٌښتٌسٌ او موې ډارمظټېټز مدِثـٌر ػـٌ يـې دا ځـاسچړ
کتاب او  ٫٫ىار ً تيار ،،طزه ٌّ ځابے ياپ کړُ حمْمو دا د

يـې د

ژتپٌىنې دا کتاب د خلکٌ د ادب اً د اًاظِ طـندرً اـو څېړسـې طـزه

مظتمْک اړّکې سۀ ازُ  ٩ـ

ډار مظټېټز دا څېړسو ډېزه پو ىٌښـْارېْا اً ژًر سظـز کـړې ده ـ پوپلـو خـٌ
د

ّيٌدُ ًً ًاې د پښتنٌ اصل اً سظة بې اکو د سٌرً محممْنـٌ طمدطـتِ د

ّيــٌدً طــزه ســۀ د
آرّاؤ اًالد د

ېــړاے تلکــې دا بــې اتتــو کــړې ده يــې پښـتاسۀ د ىغــو ازغٌســٌ

کٌ يې د پوٌا راطې پو سننۍ پښـتٌسوٌا کښـې اًطـْږُ ـ ددې

کتاب د ېزخِمې پو حملو ػثداازؤ

تېنٌا صېة اْکِ -:

پز دې ځابے د ډارمظټېټز د پښتٌد څېړسٌ ٌّه تزخـو پـاٍ ېـو ًرطـېداو
اً مــٌسږ دا د اــٌمړُ ټــٌو پــو ېٌګــو خپــز ًً ـ کٌمــو ّادؤســو يــو داتــو
ضزًرُ ده ىغو دا ده يو د پښتٌ پو ېزخِمـو کـې دا رػاّـو ػـٌ

د

يو ک م د ښاغلِ مظټېټز سظزّـات ېزخِ مـو ػـِ ـ ښـاِّ يـو ځْنـې
ځاٌّسو تو بې د پښتٌ خِملٌ فارطِ ېزخِمو طمو سۀ ًُ اً ّـا تـو پوپلـو
د ډارمظټېټز پو سظزّاېٌ کې کٌمو طيٌه ًُ خٌ مـٌسږ ددې دپـاره يـو
ػْناً ددې فزاسظٌُ ػااک سظزّـات د پښـتٌ پـو ػـاً خـٌا کـې راېزخِمـو
کړً ـ پو سظزّاېٌ اً امثااٌ کې مٌ ې ز سو دٍ کړٍ ٨ـ

٩

ىار ً تيار  ،صفحو  ، ١رًاې فزىادُ پښتٌ کٌسکے حثْة اهلل رفْغ

٨

د ډارمظټېټز پښتٌ څېړسې  ،طْد لاطک رػتْا  ،پښتٌ کًٌسکِ ػثدااحا حثْثِ اً ػثداازؤ

ؽ ٩٩٨

تېنٌا
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د کتـــاب دًېمـــو تزخـــو د پښـــتٌسوٌا د ػـــؼز ً ىـــار ً تيـــار ىغـــو غنـــابِ
طندرې  ،يارتېتې  ،تداې  ،سْمکۍ  ،متلٌسو  ،ټپې  ،اايـٌ اً لې ـۍ دُ کـٌمې
يې دې د پښتنٌ پو ػرلو کښې ډېزې پو ېکلْف اً کړاؤ پېدا کـړُ دُ ـ د کتـاب
دا دًېمو تزخو ډاکټز رًاې فزىادُ پو فارطۍ ېزخِمـو کـړې ده ـ ًرًطـتو د پٌىاسـد
ػثـدااحا حثْثــِ ېٌضــحاېٌ طــزه حثْـة اهلل رفْــغ پښــتٌ کــړې ده ـ دا کتــاب ټــٌل
 ٨٨٤صــفحې اــزُ ـ دغظــې کــو د ېؼــزّحاېٌ  ،ســٌ اْــک اً طــمٌې اْــک ١١
صفحې ًرطزه ػِ سٌ کتاب ټٌل  7٨3صفحې خٌِړّږُ يـې پـو ٩7١١ىــ ع کـال
ّؼنې ٩١33ػْظٌُ کښې پښتٌ ټٌانې کاتل ػابغ کړ

د

ـ د کتـاب پـو حملـو

اْکٌسکے پو خپلو ًابِ يې دې طندرً پظې سې د پښتنٌ کٌڅو پو کٌڅو ګزسېـداے
ّک ـ خِېلٌسٌ ېو پظې ېلے ّک اً دا طندرې مې راخِمغ کړُ دُ يـې سّـاېې پکښـې د
ػٌامٌ ّادې ًې ـ ىک دغظې ٌّه ًالؼو تْاسٌُ اً ًابِ -:

د کـــال  ٩٤٤١ء د اپزېـــل د مْاػـــتې پـــو اًًمـــو د يارػـــنثې پـــو ػـــپو
ّـٌؤاض تدِـ ې د خپلــې تنچلــې پــو تــس کښــې ساطـو ًً ـ د ځلېــدًسکٌ
طتٌرً اً طپْنې طپٌږمۍ ېماػو مـې کٌاـو ـ طـپْډ ګـز

څٌکْـدار

مې يې پْزً سٌمېدً اً پو لٌ خلْـل ًً پـو اړسېـداِ ػـاستو اًاس ّـٌه
طندره ًرً ًرً د ځاې طزه ًبْلو يې ماېو ػؼمِ طندره ښکاره ػـٌه ـ
پْزً ېو مې خٌاطو اًکړً يې دا طندره ٌّ ځلـې تْـا اًًاّـِ اًل خـٌ
بې سو سو اًکړل خٌ تْا بې پو طندره داطې ػزًع اًکړه -:
پو ېٌرً څڼٌ تو خِارً کړ سّارېٌسو د پْز تاتا
کو مې لثٌل کاسدُ طٌااٌسو پو ېٌرً څڼٌ
پو ېٌرً څڼٌ ًراو الړ سنٌاېې
ّار مې دکډ ېو ېلٌ پو خپلو مې کړً پاېې
پو ېٌرً څڼٌ ًرېو اًدرېد طز ېٌره
ًرېو مې اًسٌْه خٌِاۍ يې دې ېو ګٌره
طٌال مې لثٌل کړه درېو ًاّمو پو سًره
پکار مې سۀ بې کو سٌاب پو اسر تات بې
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ّار مې دکډ ېو ېلٌ پو خپلو مې کړً پاېې
پو ېٌرً څڼٌ ـ
ًابِ يې طپْډ ږّز

پْزً ىـک داتـو ټـو اًدرېـدً ـ د خـدابے

منتې مې ًرېو اًکړې ـ سٌر ه بې ٌّکلمو دمْنـې پـو خـا زدخٌاې سـۀ را
ًّظتو اً سۀ د پېظٌ دپاره ـ خٌ ما دپاره ىک دا ٌّ څـٌ م ـزػې کـافِ
ًې يې د پښتٌاًاظِ طندرًطزه مـې مْنـو پېـدا کـړُ ـ سٌمـا دې ېـو کلکـو
مراًېړاو يې څٌمزه مې دالطو کْږُ ىٌمزه پښتٌ طندرې راټٌاې کړ

٩

ـ

پو ٌّ تل ځابے کښې ًاِّ -:
پو کال  ٩٤٤١ػْظٌُ د طتمثز د مْاػتې پو پنځلظمو د اېث اتاد د
خِېل کتٌ اـو ېلـے ًً ـ ىلتـو مـې ّـٌ طـړ

اًاْـدً يـې د لېـد بـې څـٌ

مْاػتې ېېزې ًې ـ دا ځکو يې پو سؼو کښې بې د ٌّ ىندً پښـو ماېـو
کړې ًه ـ ددې طړُ فکز اً دماؽ پو ځابے سۀ ًًـ ًبْـل تـو بـې يـې سې دا
سۀ ّک يې ما ګٌرئ ـ سې تادػاه ّک تاّد يـې پـو ېوـو کښـېنٌاے ػـک ـ پـو
صثا خثز ػٌ خِې د السدّنۍ ښکلے طندرې ػاػز ىک دا محمد خِِ ًً
يې د پکلۍ اًطېدًسکے ًً اً څٌ ًارې خِېل ېو ېلے ًًـ
تېچاه مې د

طېل کړ

پو تاسار د ېٌرً سافٌ

سې ګډ اکو تٌرا ػٌ پو ګلشار د ېٌرً سافٌ
تېچاه مې د

طېل کړ

طتا د سافٌ تاغْچو کښې

ګډ اکو تٌرا ػٌ د اسارً پو يزيو کښې
خخ مې کړل غاښٌسو د سزۍ سسې طٌيو کښې
تل تٌُ مې کړً د ػاه د غاړې ىار د ېٌرً سافٌ
تېچاه مې د

طېل کړ

پو تاسار د ېٌرً سافٌ

سې ګډ اکو تٌرا ػٌ پو ګلشار د ېٌرً سافٌ،،٨
٩

د مؼزق پو اطماې کښې د مغزب طتٌرُ  ،ډاکټز حثْة اهلل ېږ

٨

ىار ً تيار څلٌرمو تزخو ػؼمِ طندرې  ،صفحو  ، ٨١اً د مؼزق پو اطماې کښې د مغزب طتٌرُ

صفحو ٩١٨

 ،صفحو ٩١١

3٤

د ډار مظټېټز ّـٌ تـل کٌػـغ ىـک د ّـادً ًړ د
تيار د راخِمغ کٌاٌ سو ًړًمـثے کـړ

د

ـ کـٌ يـې ىغـو د ىـار ً

ـ دا پـو  ٫٫افغـاسِ طـندرً کښـې افغـاسِ

مْنــو ،،ىغــو ممااــو ده کٌمــو يــې پــو کــال  ٩٤٤3ػْظــٌُ کښــې پــو کـاسټمپزّزُ
رٌٌّّ کښې ػابغ ػٌې ده ـ دې پو دې ممااو کښـې خـٌاً ػـا ػـل د پښـتٌ طـندرې
اً ًرطزه ټپې راخِمغ کړُ دُ ـ ًرًطتو دا ممااو پـو کـال ٩٤١١ػْظـٌُ کښـې د
ډارمظــټېټز پــو  ٫٫غــٌره ممــامْډ  ،،کښــې د پنظــلٌاسْا ٌّسٌْرطــټۍ د اطــتان
مٌرّض خِاطټزً پو ممدمو ػابغ ػٌې ده ـ پـو افغـاسِ طـندرً کښـې افغـاسِ مْنـو
مدِمٌػــو ټــٌاې  ٨١صــفحې اــزُ ـ پــو دې ممااــو کښــې مواــف پــو پښــتٌ اًاظــِ
طندرً خثزې کړُ دُ ـ ًرطزه بې د پښتنې ټـٌانې پـو ىغـو خ ٌصـْاېٌ ىـک تحـ
کړ

د

کٌ يې دغو طـندرً طـزه سـشدې ېـړًې اـزُ ـ د

ًابـِ يـې پـو پښـتنٌ

کښې دًه لظمو خلك پښتٌ طندرې خِـٌړًُ ـ ّـٌ لظـک ىغـو دُ يـې ػـاػزاې دُ ـ
کتاتِ ػؼزًسو اً دٌّاسٌسو اْکِ ـ تل ىغو دُ يې دا طندرې ًاِّ ـ دًُ ېو ډمـاې
ًبْلے ػِ ـ پښتاسۀ خٌ طندرې خٌښٌُ اًرُ بې ىک ً ،اې ډ ّا فنکـار ېـو پـو ښـۀ
سظز سۀ ګٌرُ ـ دې پو دې اْک کښې پـو ډمـاسٌ اً د ىغـٌُ پـو کظـة اً کـار خثـزې
کړُ دُ ـ د ډېزً اًاظِ ػاػزاسٌ د طندرً سمـٌسې بـې راخظـتې دُ ـ ًړًمـثے بـې
پو فزاسظِ اً تْا بې پو اسچزېشۍ ژتـو ېزخِمـو کـړې دُ ـ پـو دې حملـو ډاکټـز حثْـة
اهلل ېږ

ًابِ -:
ډارمظټېټز پو دې ممااـو کښـې خـٌاؤ ػـا ػـل داطـې د پښـتٌ اًاظـِ
طــندرې پــو اسچزېــشُ ژتــو ېزخِمــو کــړُ دُ يــې ددې پوپلــو ػمْــده د
پښــتنې ټــٌانې د ّــٌ اــړ تــارسً اخِتمــاػِ اً طْاطــِ خ ٌصــْاېٌ اً
ػؼمِ ژًسد ډېزه ښۀ سمابندګِ کٌُ ـ دغو راس دې ٌّ ػمېز انډۍ ىک پو
دې ا ز کښې ېزخِ مو کړُ دُ ـ د ډارمظټېټز دغو ا ز د کمْو پو احاظ
ډېز کٌينے اما د کېفْو پو احاظ د خاصې ېٌخِـو ًړ د

ـ داطـې يـې

پــو غــزب کښــې دا ېــز سن ـ و پــٌرې اــٌمړسے اً ًرًطــتنے ا ــز د

يــې د

پښــتنٌ د ّــٌ سّــات ػــمېز کــک ّافتــو اً حتٰــَ ساّاتــو اًاظــِ طــندرً
اسچزېشُ ېزخِ مو پکښې ثـو ػـٌې ده ـ اً ډارمظـټېټز يـې خپلـو ىـک د

3١

ډېز ػااِ ػؼزُ نًق اً اطتؼداد خاًسد ًً ـ پو اسچزېشُ ىک ددې د ٌّه
مؼاصز اطتاد خِاطټزً پو لٌل د مـٌرسۍ ژتـې پـو ػـاې حـاکک ًً ـ دې دا
ېزخِ مو پو داطې لدرت کړې ده يې د ػؼزُ ښکر او سظزه ېـز اصـل سـو
څۀ ًرًطتو سۀ پاېې کْږُ ـ دغو راس ډارمظټېټز پو دغٌ طندرً ډېـزې
پو سړې پٌرې  ،دلْمې اً او اسظاسِ خِذتاېٌ سو داطې ډکې ېث زې کړې
دُ يې او ٌّه غزتِ سو بې خ ٌصاً سشدې ٌّ طل اً ػل کااو د موو پو
اطاسۍ ېٌلغ سؼِ کېداے

٩

ډارمظــټېټز د خپــل کتــاب ىــار ً تيــار پــو ممدمــو کښــې د پښــتٌ اًاظــِ
طندرً پو حملو ًاُ يې دا طندرې څٌمزه اىمْو ازُ دًمزه ًرېو يا پـا سـۀ د
کړ

ـ دې طندرً سو د پښـتنٌ د ژًسـد مؼلٌمـات پـو اطـاسو راغٌسډېـد

ػـِ ـ دا

طندرې  ،يارتېتې مٌسږ ېو د ىغـو خِنچٌسـٌ ېـارّخ ښـاُ کـٌ يـې ًخـو پـو ًخـو
طــْکياسٌ اً اسچزېشاســٌ طــزه پښــتنٌ کــړُ دُ اً ىــک دا طــندرې دُ يــې د خِنــګ
مېداسٌســو بــې پــو ګټــو تــدل کــړُ دُ ـ کــو ّــٌ خــٌا تــو ملرّــاسٌ صــاحثاسٌ پــو خپلــٌ
ېمزّزًسٌ د پښتنٌ خِذتې راًيتٌاې سٌ تل خٌا تو اًاظِ ػـاػزاسٌ پـو دې طـندرً
دغو خِذتې استيا ېو رطٌاې ـ پښتنٌ کښې تو بې دًمزه خِذتو راًاړسًاو يې تْـا تـو
سۀ پو ځاې ًً سۀ پو خِياې خٌ د خِنګ مېداې ېو تو پو منډه رًاې ًًـ
د کتاب پو ممدمو کښې دې د ىغو ټٌاٌ کظاسٌ ػکزّو ادا کـړې ده يـا يـې
ًرطزه پو دې کار کښې منډه اً سغل کړ

د

يې د ىشارې ( ډًډّال ) اًطېدًسکے ًًاً پو اېث
مدد کړ

د

ـ د خپل منؼـِ محمـد اطـماػْل
اتاد کښې بې ًرطزه مزطتو اً

ـ د پْـز محمـد ػلـِ يـې د طـپْنې ًړۍ اًطـېدًسکے ًً د ػنـٌاې

اادّډ  ،د مظتؼزق ېارتزې  ،د محمد خِِ يې د پکلۍ اًطـېدًسکے ًً اً تْـا پـو
ېېزه ېېزه د خپل سٌکز پْزً يې پـو لـا خلْـل ًً اً دې طـزه د پېښـٌر پـو ييـاؤ ۍ

٩

 ٫٫د مؼزق پو اطماې کښې د مغزب طتٌرُ  ،،صفحو ٩١7 ، ٩١٨

٤٣

کښې پو تنچلو کښې څٌکْدار ًً يـې ددې کتـاب د اْکلـٌ طـثة خِـٌړ ػـٌ ـ پـو
اخز کښـې بـې د خپـل کـار د سْمچړېْـا نکـز ىـک کـړ

ـ ًاُ يـې تاّـد سمـا سـو

د

پظتو داطې څٌو راًيو ػِ اً دا کار پو موو تٌځِ ځکو يې ما پو طـېز کښـې
پٌ ۍ ىک سۀ ده رېؼلې ـ
د ډارمظټېټز ٌّ تل مؼيٌر کتاب  ٫٫د ىند پو تاب اْکٌسـو  ،،د
دې کتــاب کښــې سّــات د افغاسظــتاې ېــارّخ تْــاې کــړ

د

ـد

ـ دې پـو

ًاُ يــې دې

کتاب او مې دا سٌ ځکو خٌښ کړً يې سّات اٌطتٌسکِ بـې پېـدا کـړ ـ دا ځکـو
يې ىغو ًخو ٌّرپْاسٌ د ىند پېژسدسې طزه سّاېو مْنو ازاـو ـ ًاـې حمْمـو دا د
يــې دا کتــاب پــو طــلٌ کښــې اېْــا فْ ــدُ د افغاسظــتاې ېــارّخ اً خ ٌصــاً د
افغاســاسٌ اً اسچزېشاســٌ د دًېــک خِنــګ پــو تــاب د
کښې د ژتپٌىنې د څېړسـٌ ّـٌ رپـٌرے د
فزاسض کښې ياپ د

ـ ددې تــل اْــک پــو ىندًطــتاې

يـې پـو کـال ٩٤33ػْظـٌُ کښـې پـو

ـ دا اْکنو د پېښٌر اً ًرطزه خٌاً ػا ػرلٌ پـو حملـو پـو

سړې پٌرې مؼلٌمات ازُ ـ
تـل اْـک بـې د  ٫٫د پښـتنٌ ېـارّخ اً منؼــا ،،سـٌمْږُ يـې اـو ىـار ً تيــار
طزه ّـٌ ځـابے يـاپ د

ًاـې ىـار ً تيـار طـزه ىـې سشدّکـو ّـا ېـړًې سـۀ اـزُ ـ سـۀ

پٌىْږً يې دا ددې خپلو مدِثٌرُ ًه اً کو سو د حکٌمو فزاسض او موـو څـۀ تنـدېش
ًً ـ پو دې اْکنو کښې دې د ٌّساسِ ېـارّخ اْکٌسکـٌ ا ـار ّـاد کـړُ دُ ـ ًرطـزه د
غشسٌُ اً غٌرُ دًره کښې د پښـتنٌ پـو تـاره کښـې ښـۀ مؼلٌمـات اـزُ ـ ددې ّـٌه
تلـو ممااــو  ٫٫د خلمـٌ ادب د پښــتنٌ پـو ســشد  ،،سـٌمْږُ يــې د پښـتٌ ېحزّــزُ ادب
نکز پکښې پو ېف ْل طزه ػـٌ

د

ـ ّؼنـِ د پْـز رًښـاې خېزااثْـاې  ،د اخـٌې

درًېشه موـشې االطـر اً ًرطـزه کرطـْکِ ػـاػزاې اً د ىغـٌُ د ػـاػزۍ تْـاې
ػٌ


د

ـ ًرپظې د خٌػحال خاې دٌّاې د ىغو د ػاػزۍ اً اًالد نکـز پظـې د

پْــزً دې طــزه پــو تنچلــو کښــې څٌکْــدار ًًـــ د ػــپې بــې ځــاې طــزه ّــٌه طــندره ًرً ًرً ًبْلــو يــې دې

ًاًرېده ـ ښو پزې اًاچېده ـ دا طٌچ بې اًکړً يې دا طندرې يې د خلمـٌ پـو ّـادً دُ د دًُ د مـزه طـزه
تو فنا ػِ ـ ځکو سٌ اراده بې اًکړه يې دا طندرې راټٌاې کړُ اً د ًرکېدً سو بې تچ کړُ ـ

٤٩

اًاظِ ػاػزۍ  ،اًاظِ طندرً  ،غشاٌ  ،يارتېتٌ اً د اًاظـِ ػـاػزاسٌ سٌمٌسـو
تْاې ػٌُ دُ ـ دې دا ممااو د کتاب ىـار ً تيـار پـو طـز کښـې ػـاملو کـړې ده يـې
مٌسږ بې د کتاب طزّشه ګڼلے ػٌ ـ
د

ـ پـو

ددې سو ػرًه دې ښاغلِ د ّيـٌدً پـو تـاره کښـې ېحمْـك کـړ

کال ٩٤٤7ػْظٌُ کښې بې د اسچزېشُ ادب څېړسو سٌمې کتـاب اـْکلے د

ـ پـو

٩٤١٨ػْظٌُ کښې بې د  ٫٫تنِ اطزابْلٌ پېغمثـزاې  ،،کتـاب يـاپ کـړ

د

ـ

پو ٩٤١٣ػْظٌُ کښې بې  ٫٫افظاسو ااٰيَ  ،،کتـاب اـْکلے اً يـاپ کـړ

د

ـ

د پښتنٌ د پښـتٌ ادب دا سـامتٌ خـٌا خـٌږ

پـو کـال ٩٤١٨ػْظـٌُ د اکتـٌتز د

مْاػتې پو سٌاظک ېارّخ پو ماطٌْسشالفْو کښې ًفات ػٌ ـ

کتابيات
 .٩ېږ

پزًفېظز ډاکټز حثْة اهلل ٩7٤١ ،ىـ ع ٨٣٣١ػْظـٌُ  ،د مؼـزق پـو اطـماې

کښې د مغزب طتٌرُ  ،داسغ کتة خاسو پېښٌر ښار د افغاسظـتاې د کلتـٌرُ ًدې
ټٌانو ـ
 .٨حثْثــِ ػثــدااحا  ،تېنــٌا ػثــداازؤ ٩7٨١ىـــ ع ٩١٨3ػْظــٌُ  ،د ډارمظــټېټز
پښتٌ څېړسې  ،پښتٌ ټٌانو کاتل افغاسظتاې ـ
 .7رحْک ػثداازحْک ٩١3٨ ،ػْظٌُ  ،پو خارجِ کښـې پښـتٌ څېړًسکـِ  ،پښـتٌ ټٌانـو
کاتل افغاسظتاې ـ
 .٨سامــے ىېــٌاد مــل ٩737 ،ىـــ ع ٩١١٨ ،ػْظــٌُ  ،پــو ىنــد کښــې د پښــتٌ ژتــې اً
ادتْاېٌ د اّدِاد اً ًدې پړاؤسو  ،ػزکو پزسټنګ پزېض الىٌر پاکظتاې ـ
 .١سامے ىېٌاد مل ٩73١ ،ىـ ع ٩١١١ ،ػْظٌُ  ،د پښـتٌ سثـز اېـۀ طـٌه کااـو  ،ملـو
پزسټزس الىٌر پاکظتاې ـ

٤٨
.١

ابز محمد سٌاس  ،صـفدر ػلـِ ػـاه  ،٩١٤3 ،رًىـَ ادب  ،خِـدًې پـزّض پؼـاًر ،
پؼتٌ اکیڈمی پشاور یونیورسٹی ـ

 .3فزىــادُ رًاې  ،رفْــغ حثْثــو اهلل ٩7١١ ،ىـــ ع ٩١33 ،ػْظــٌُ  ،د پښــتٌسوٌا د
ػؼز ىار ً تيار ( ېزخِمو ) پښتٌ ټٌانو کاتل افغاسظتاې ـ

 .٤ساصــز س ــزاهلل ٩7٤7 ،ىـــ ع ٨٣٣٨ػْظــٌُ  ،د پښــتنِ فٌاکلــٌر د
ياپِ مدِمٌػٌ څېړسدًد  ،د اسادۍ مطثؼو  ،کاتل افغاسظتاې ـ

