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Abstract
Sketch is that kind of depiction in prose through which a vivid but concise image

of a desired personality is brought to light. This genre was introduced in Pashto af-
ter independence and it was borrowed from Urdu literature where its found its roots
English. In this research article various aspects of Pashto Sketch including its Defi-
nition, kinds, development and its significant role in Pashto literary realm would be
elaborately highlighted.

پېژندګلو دخاکې ١

په سکېچ ـ وائي sketch ورته کښې انګرېزۍ په چې دے صنف هغه دمنثورادب خاکه
عکسونه مدد په دبرش يومصور چې رنګه څۀ وائي[1].لکه جوړولوته دچانقش بيړه اختصاراو
په وړۀ ياکړۀ ،تصوير،نقشه دچاشخصيت کښې لفظونو نګارپه يوخاکه رنګ دغه جوړوي
کښې ادب پښتو په ته کېږي.خاکې پېژندګلوپرې خاکه صاحِب د چې ظاهروي رنګ داسې
ده علامه او ،کشيده،نقش،نښان،نمونه رسم ئې معنا لغوي چې شي وئيلے انځورهم ادبي
ټکيوکښې ادبي په چې ده ليکنه غېرافسانوي هغه کښې اصطلاح انځورپه ياادبي خاکه .[2]
مخ د کښې خاکه اوګرځي.په پېژندګلوسبب د رڼادهغۀ په چادکردار د ديانتدارۍ اختصاراو په

ـ شي بيانولے انداز ښکلي په هم وړۀ کړۀ
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دي: ډول دې په نظرونه ځينې باب په دخاکې
تاثر څهرې ديوې کموکرښوکښې په چې وائي ته سکېچ هغه پنسل د اخترخاکه ډاکټرسليم
بولي خاکه نقشه وړومبۍ تصنيف يا ديوعمارت،قيصې،مضمون [3].تنويرحسېن کوي واضح
دچاکردارداسې اختصارسره په کښې په چې وائي خاکه ته پارې فن هغې ډاکټربشيرسيفي .[4]
د کښې خاکه په شي. اوليدل راګرځي ګرځي ژوندے کښې په کس هغه چې څرګندشي
اوښودل داسې اړخه دواړه اوجلوت ،خلوت اړخونه اومنفي مثبت شخصيت د خاکه صاحِب
خاکه کښې ځاے يوبل په ليکوال دغه [5].هم شي دپېژندګلوباعث شخصيت دهغه چې شي
په حوالوسره ذاتي په اړخونه اهم دشخصيت ديوفرد کښې په چې ګڼي مضمون تخليقي هغه

شي[6]. کړے وړاندې لنډوټکيوکښې
ليکي: مجروح مشتاق

sketch شي.سکېچ وئيلے خاکه ورته اردوکښې او پښتو په سکېچ کښې انګرېزۍ په
دمخ ديوشخصيت مددسره دڅوکرښوپه کښې په چې ده اصطلاح مصورۍ دفِن

[7]. شي کولے واضحه خدوخال

ارواښادسعيدګوهرليکي:

ولې،چې څرګندوي وړۀ کړۀ يا څهره صرف دے،چې نۀ sketch محض خاکه
کښې اصل په شي.دا کولے ښۀ زيات سازي اومجسمه داکارخوعکاسي،مصوري
وګړي د کارلري.خاکه راست براه کردارسره له ،چې دے character sketch
وړاندې ته مونږ هم اېکسرې شخصيت دداخلي دهغۀ سره رويوسره خارجي له
پېژندنه ئې حواله توپه اوخيالا رجحاناتو کېفياتو، احساساتو، جذباتو، له کوي،چې
اوسيرت،خميراوضميرئې شي،صورت رابرڅېره دواړه ئې اړخونه اوبد اوشي،ښۀ

شي.[8] متعارف دواړه

کوي: ډول دې په انځورتعريف دادبي رفيع الله څېړنکارحبيب نوموړے

ورته بولي.خومونږ خاکې کښې ادب اردو ،په انځورول ژبه ادبي په څهرې ادبي
دې په دپېژندنې چا يابل ديواديب کښې پېژندنه ډول دې شوپه ويلے انځور ادبي
زېږېدلے کال پلاني ځاے،په زوے،دپلاني دپلاني چې کېږي اچول زورنۀ ټکيو
او وي ضمني پېښې دا کښې ليکنه ډول دې په دے،بلکې مړ کال پلاني اوپه
دټولنپوهنې څهره دا چې برابرېږي الفاظ او مواد داسې پاره انځورله د څهرې يوې
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ډول دې په ورکوي کار پوخ او اساسي پاره دڅېړنوله وګړپوهنې او ،ارواپوهنې
نورې دژوندډېرې او درشه ،راشه وړۀ ،کړۀ ُبوي ديوچاُخوي کښې ليکنه څهره

کېږي۔[9] روښانه ګوښې

ليکي: ميرخټک پروفېسرفضل

عکاسي دشخصيت ديوکس کښې په چې دے يوقسم دمضمون نګاري خاکه
،منفرد،اهم دشخصيت ديوکس کښې په چې دے هم يوصنف دادب او شي کولے
کړۀ لکه شخصيت ټول دهغۀ چې وي شوي طرزبيان داسې په اړخونه اونمائنده
اوګرځنده دژوندي خوبيانې څرګندې او پټې دهغۀ سره سره اوخدوخال وړۀ،مخ

شي[10]۔ ښکاره لوستونکوته غوندې تصوير

: ليکي باب په دخاکې هاشمي الدين رفيع

الفاظوکښې مقصدپه ورڅخه خودلته ده نقشه لومړنۍ معنا لغوي انځور) (ادبي دخاکې
يو د چې دے يامضمون ليکنه هغه اصطلاح ادبي اوپه دي کول وړاندې دانځور
ورته هم انځور ليکلے دشخص چې کوي وړاندې انځور پوره شخصيت د چا

شو۔[11] وئيلے

صنف دې ادب د خو ده اصطلاح دانځورګرۍ اصلاً خاکه يا سکېچ هم څۀ که
اهميت هغه دالفاظوهم کښې دې په چې شوې اېښودل او وضع ځکه پاره له
دےچې کښې دې په ئې خوتوپېر دے کرښو د چې کښې انځورګرۍ په دےلکه
صنف ادبي دې اوپه څرګندېږي بڼه ظاهري ديوشخصيت کښې انځوګرۍ په
هڅه څرګندولو د وړو کړو او کردار باطني دشخصيت وسيله دکلموپه اديب کښې

.[12] کوي اوکوشش

کار څخه ډېرغوراودقت له محال کولوپه دمعرفي يوشخصيت د بايد ليکوال انځور دادبي
ليکنه چې چاسره هغه بايدله لري،لومړے مخکښې په کار يوډېرستونزمن هغه ،ځکه واخلي
اړخونه ګڼ دشخصيت دهغۀ اولري، اشنائي ،پوره کوي وړاندې انځور ادبي ژبه بله په يا کوي
نورو دے زم لا چې هغسې شخصيت دهغه کښې نتيجه په کتنې ژورې ديوې او وي ورمعلوم
او لري بڼه پېچلې ډېره شخصيت انساني چې دے مشکل کارځکه دا او شي اوښودلے ور وته
ډېراحتياط په کښې ليکنه انځورپه ادبي د بايد نوليکوال کاردے ګران نه دټولو پېژندل انسان د

.[13] کړي پورته اوقدم قلم
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خصوصيات څرګند ځينې دخاکې ٢

اختصاراوجامعيت ٢ . ١
بيانولے مطلب ټول خپل کښې ډېروکموټکو په کښې خاکه .په غواړي ډېراحتياط ليکل خاکه
په خوجامعيت وي نۀ طوالت کښې خاکه په حېث په ( ژانرونو صنفونو( نورو ځينې د شي

څېړنکاران ټول شي.تقريباً چاپېژندګلوکولے يو د کښې شوؤټکيو چوڼ او لنډو وي.په کښې
لږه ديوچا کښې خاکې شي.په ليکلے اختصارسره په به خاکه چې دي خولۀ يوه دې په
لفظونه کښې خاکه په – تفصيل دژوندمکمل دهغوي چې نۀ ، راځي ته مخې پېژندګلو ډېره
اوپه رسي اونۀ زيان څۀ کښې په هم ته مطلب چې کاردي په استعمالول احتياط په ډېر

پېداکړي. جامعيت کموټکسوکښې

نګاري حقيقت ٢ . ٢
سره دې چې ځکه وانخلي کار نه مبالغې او دروغو د هغه چې کاردي په نګارته خاکه
دکوم چې کردارياخدوخال کوم چې کارده په وي. نۀ پېژندګلوممکنه حقيقي ديوشخصيت
دي. غوره اوسېدل غېرجانبدار نګارله شي.خاکه کړے وړاندې شان هغه هم وي شخصيت
چې شي کړے بيان تناسب يوخاص په دواړه دغه بايدچې هم خامۍ او لري هم خوبۍ انسان
نه هم خوداسې دے ضروري بيان سپين اوګرځي. هجو نۀ او جوړشي مضمون مزاحيه ترې نۀ
کوشش دپېژندګلو هغوي د بلکې دے نۀ دچاسپکاوے مطلب شي.دخاکې ازار دچازړۀ چې

دے.

نګاري حليه او کردار ٢ . ٣
نه دخبرې شي. راوړلے ته مخې کردارونه ځينې دهغوي دپاره دچاپېژندګلو کښې خاکه په
هم خدوخال او نګاري کېږي.حليه واضح لوستونکيو انځورپه شخصيت دهغه او اوځي خبره
مسخره چې ځکه دي کاراخيستل نه احتياط ډېرد هم حواله دغه په خو ده برخه اهمه دخاکې
داسې په يوشخصيت چې دي ضروري هم فکرکول دا دپاره نګار شي.دخاکه نۀ جوړه نه ترې
راشي ته مخې ښکاره په وړاندې په زمونږ کرداراوحليه شخصيت دهغه چې رااوپېژني ډول
شي پاتې منظرکښې پس په شخصيت خپل دهغوي چې واخلي کار دهنرنه نګارداسې اوخاکه

.
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اسلوب ٢ . ٤
سائنسي بېخي نۀ سپکه- اونۀ وي درانه ډېره نۀ .دا ده نۀ تړلې پورې اسلوب يوخاص په خاکه
لري نۀ انداز روايتي شي.دايوخاص ليکله اندازکښې رسمي په خاکه تخئيلي- فقط اونۀ وي

ځي. وړاندې په مخ ډول يوغېرسنجيده په بلکې
ليکي: باب دغه په تنويرحسېن

قصيده چېرته نه دخاکې چې ځکه کاردے په اوغېرروايتي اندازغېررسمي ’’دخاکې
‘‘[14] شي نۀ ياهجوجوړه

ئې انداِزبيان شي.بايدچې ګڼلې خوبۍ دخاکې هم اوشګفتګي ساختګي بې رنګ دغه
وي. اولطيف ساخته،خوږ ساده،روان،بې

تعلقات خاکه نګاراوصاحِب دخاکه ٢ . ٥

دهغوي . لري تعلق نزدې ډېر سره خاکه صاحِب د چې شي ليکلے خاکه ښه يوه نګارهله خاکه
به پېژندګلوکښې په او خبروي ښۀ کردارنه د نګاردهغوي خاکه به رنګ ،دغه وي پاتې سره
په چې کېږي پرانستل مشکله په اړخونه دچادومره ملاقاتونوکښې دوه يو وي.په اساني ورته
د چې وي هم ماهرنفسيات ډېر لږ نګار خاکه داچې دويمه شي. اوليکلې خاکه پرې اسانه

هم. ګران او دے هم هنرباريک دغه ځکه شي کوزېدے ته باطن شخصيت

قسمونه خاکې د ٣

خاکه سرسري ٣ . ١
تعارفي ډېرې لږې حقله په ديوشخصيت چې انځوردے ياادبي خاکه هغه خاکه سرسري
عموماً خاکه اولري.سرسري نورمعلومات څۀ اختصارسره اوپه وړۀ،عهده جملې،حليه،کړۀ
حقله په يادهغوي لري نۀ تعلق ډېرنزدې ورسره نګار خاکه چې شي ليکله حقله خلقوپه دهغه

لري. معلومات کم

ډېرکم بيان کېفياتو اونفسياتي داخلي د خاکه صاحِب د خاکوکښې قسم دغه ’’په
‘‘[15] بيان. اونۀ وي ژوروالے واقعاتو د نۀ کښې دې وي.په
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خاکه تاثراتي ٣ . ٢

شي.ديوشخصيت کوله تکيه احساساتو او تاثراتو ذاتي په حقله په ديوشخصيت کښې خاکه تاثراتي په
قائمه حقله په خاکه دصاحِب نګار خاکه چې کوم شي کوله وړاندې تاثر يو پاره دپېژندګلود

وي. کړې
هم.[16] منفي او شي کېدے هم تاثرمثبت دغه چې ليکې حواله دغه ګلنازبانوپه

سبب کېدو دخفه دچادزړۀ کارچې په دے نۀ ليک داسې کښې خاکه قسم دغه خوپه
اوګرځي.

خاکه سوانحي ٣ . ٣

خاندان،دپېداوښت لکه شي راوړلې معلومات حقله په ديوچادسوانح کښې خاکه قسم دغه په
وغېره اوخدمت مقام،تعليم

ليکي: باب خاکوپه ګلنازبانودسوانحي

شخصيت د کښې دې شي.په وئيلے Profilesپروفائلز ته قسم يو خاکو سوانحي د
کولے بيان حقله په اوکارنامو خدمات اوعوامي حالات سوانحي Bio data

شي.[17]

وپېژندل فرق ترمېنځ نګارۍ اوخاکه نګارۍ دسوانح دےچې ضروري احتياط دا خودلته
واقعات او حالات پورې ترمرګه واخله نه دپېداوښت کښې نګارۍ سوانح په چې ځکه شي
شان ځانګړې مدديوه په دکردار شخصيت د کښې خاکه خوپه شي راوړلې سره تفصيل په

وي. پېژندګلو

خاکه تعريفي ٣ . ٤

شر دخېراو شي.انسان بلله خاکه وي،تعريفي شوے تعريف دچا کښې په چې خاکه هغه
شي جوړکړے شيطان دچانه نۀ چې دے ضروري تناسب يوخاص کښې خاکه دے.په امتزاج
په خو هم. اوخامۍ لري هم خوبۍ چې کاردي په نظرکتل په دانسان ته .انسان فرشته اونۀ

وي. مراد تعريف ديوشخصيت صرف کښې خاکه تعريفي
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خاکه اجتماعي ٣ . ٥

ورته چې راوړي معلومات حقله دګڼوشخصيتونوپه ځاے په نګارديوشخصيت يوخاکه کله کله
کښې خاکه قسم دې شي.په وئيلے خاکه اجتماعي

لاړشي. منظرته پس ظاهرېدو په دنوروشخصيتونو خاکه صاحِب اصل کله کله

خاکه معلوماتي ٣ . ٦

شخصيت دهغه چې شي راوړلے معلومات داسې حقله په ديوشخصيت کښې خاکه معلوماتي په
،غېرضروري دے ضروري دمعلوماتوانتخاب کښې خاکه قسم دغه شي.په کېدے پرې پېژندنه

بارجوړوي. اوږو په دخاکې معلومات

توپېرونه ترمېنځ ليک ژوند د او انځور) (ادبي خاکې د ٤

له،ډېرکم اوظاهرځان ده دنيا له ځان باطل انسان د چې کاردےځکه ډېرګران پېژندنه دانسان
خلاف ديوبل کښې يوشخصيت وي.اکثرپه يوشان ئې ظاهراوباطن چې وي داسې به انسانان
په دهغۀ دے قوي قوت ايماني دے.دچاچې جنګ په دخېراوشرسره ځايه له وي.انسان
ده کړے غلبه نوشرپرې دے کمزورے قوت دغه اودچاچې دے خېرحاوي کښې شخصيت
چاپېژندګلو دبل شان دغه ده. پېژندنه دخداے کښې پېژندنه په دځان چې شي وئيلے خو ځکه
واړه درې دا خو ظاهره نګاري.په شخصيت يا ژوندليک يا وي خاکه هغه که کاردے ګران هم
درېواړوکښې لري.په توپېر ئې خوجوړښت شي پکارولے دپېژندګلودپاره دشخصيت صنفونه

دے. جِزمشترک پېژندنه دشخصيت
خوږ په حواله په کردار د ديوشخصيت اختصارسره په لفظونوکښې چوڼ او لږو په خاکه
دهغه وړاندې دلوستونکيوپه چې دي کول انځوروړاندې ادبي داسې اندازکښې لطيف او
ژوندليک شي.خوپه اوپېژندل ضرور ډول څۀ نه څۀ اوپه راشي مخته اوکردار څهره شخصيت
واخله نه دپېداوښت حقله په ديوشخصيت کښې ليک ژوند په چې ځکه وي نۀ داسې کښې
انځورپه اوادبي دژوندليک نګاري شي.شخصيت کولے بحث سره تفصيل په پورې ترمرګه
دومره اونۀ ليک ژوند د لکه لري اوتفصيل طوالت خودومره نۀ چې دے يوصنف کښې مېنځ
خوپه دے فرق پوره هم کښې نګارۍ اوشخصيت ژوندليک انځور.په ادبي لکه اختصارلري
کوټلے هېڅ دپاره ده.دخاکې ازاده نه ددې خاکه البته دے قدِرمشترک ئې ليک سره ترتيب

شته. نۀ ثبوت
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وي. اولطيف تازه سنجيده، غېر انداز خودخاکې وي اوعلمي اندازسنجيده ژوندليک د
بيانوي: انځورتوپېرداسې ادبي او دژوندليک هاشمي الدين سيدمحي

ناوړه او وړ دشخصيت وګړي ديو برعکس ليکونکي دژوندليک انځورليکوال دادبي
يوترټولومهم انځور اوادبي ږدي....دژوندليک ته مخې دلوستونکي دواړه اړخونه
هنري،خوږه ادبي ډېره پرتله په دژوندليک انځورژبه دادبي چې توپېردادے اوجوت
پورې يوزړۀ په الفاظوکښې په دپېژندلودپاره اودشخصيت وي راکښونکې زړۀ او

کېږي.[18] منظرکشي

ارتقاء دخاکې ٥

راغلې لار په اردو د نه دانګرېزۍ پس نه وېش د هند د ډول باقاعده به ته پښتوادب خاکه
ئې لاندې سرخط ‘‘ صاحب ’’خليق د چې نګاربللےشي خاکه اولنے اثرافغاني ده.عبدالحليم
١٩٤٩ء کال په کښې انصاف‘‘ اخبار’’ ورځنۍ اووۀ اوپه اوليکله خاکه خليق عبدالخالق په
معلومات داسې ځينې حقله په بابادپيرروښان دروېزه اخون وړاندې نه شوه.خوددې چاپ کښې
هم کښې کلام په شي.دخوشحال کېدے وئيل ورته خاکه نيمګړې دپيرروښان چې دي راوړي
دهغوي حده ډېره تر چې شته خبرې معلوماتي داسې حقله اونوروقبيلوخلقوپه دننګيال،بهرام
پسې ده[19].دې ليکلې اثرافغاني خاکه نثري باقاعده وړومبۍ خو ګرځي دپېژندګلوسبب
دغه شوې.په چاپ مجلوکښې او اخبارونو په وخت دهغه چې اوليکلې خاکې نوروليکوالوهم
زماپه عبدالغفار خاکه’’ډاکټر قمرراهي نظرکښې‘‘او ’’سمندرزماپه خاکه دميااحمدشاه حواله
هره په کښې قندمردان مجله خپله په قمرراهي وروسته . لري اهميت خصوصي کښې‘‘ نظر

اوساتله. جاري نوم په د"کرښې" سلسله دغه کښې ګڼه
ريښتين الله صديق ارواښاد ، حبيبي ارواښادالفت،ارواښادعبدالحۍ هم کښې افغانستان په
نوروکښې اوځينو مجله کابل په چې اوليکل انځورونه ادبي بېنوامختلف اوارواښادعبدالرؤف
مرګ ،ځواني هېوادمل ،زلمے رفيع الله حبيب لکه ليکوالو نورو ځينې پسې شول.دې چاپ

اوليکلې. خاکې هم انځور زرين او نوري محمدګل ارواښاد وحيد،
خاکه شوه.ګن روانه وړاندې په مخ سلسله ارتقائي انځور) (ادبي دخاکې رنګ دغه
چاپ مجلوکښې او ورځپاڼو په وخت دخپل چې اوليکلې ئې اوخاکې شول راوړاندې نګاران

توګه: په کړل.دمثال چاپ ليکوالوخودخاکوکتابونه شوې.ځينې

١٩٦٨ء ( اوخاکې مضمونونه،تکلونه اوادب‘‘ ژوند ’’ داصغرلالا •
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١٩٩٩ء ( اوخاکې مضمونونه تنقيدي ) کرښې‘‘ تنقيدي ’’ راز دسليم •

١٩٩٩ء ‘‘ ’’نقشونه ډاکټرزبېرحسرت د •

٢٠٠٠ء ‘‘ خلق ښکلي ’’ښکلي هما ډاکټرهمايون د •

٢٠٠٤ء کرښې‘‘ ’’ قمرراهي د •

١٣٨٥ل اديبان‘‘ خوړلي ’’زندان رفيع الله دحبيب •

لاندې سرخط کتلے څهرې،ليدلے دقلمي کښې " الفلاح " ورځپاڼه په علاوه نه ددې
صابر شنواري‘‘،دايوب خان ’’اميرحمزه دقلندرمومند شوې. چاپ خاکې دګڼوليکوالوګڼې
عبدالرحيم ’’ تاجک طالب د ، کوثر‘‘ بخش حسېن ’’ وهمي ،دلطيف وال‘‘ ’’تيره
سمندر‘‘ ’’سمندرخان خليل همېش د او ’’محمودقلندر‘‘ محمدطوفان مجذوب‘‘،دولي
شفق‘‘دحافظ ’’ مجله کاليزه مردان کالج ګورنمنټ د شي. ګڼلے خاکې پائې دلوړې
خاکې دوه ادريس دحافظ کښې مجله دغه دے.په وړ يادولو د نمبر خصوصي ادريس
پښتو د دي. خاکې معتبرې لحاظ په دفن کاکاخېل‘‘ الحق او’’سيدتقويم ’’قمرراهي‘‘
نورو رنګ کردارلري.دغه اهم باب دغه په نمبر خاکه ( مردان ) اودمرکه نمبر اعتراف
د هم يوڅونورنومونه حواله خاکوپه بوتلو.دادبي وړاندې په مخ صنف دا مجلوهم ډېروادبي
حميدالله، صاحبزاده محمدصابر، سلطان دهقان، فيضي،رشيدعلي صاحبزاده لکه وړدي قدر
ربنوازمائل، ، بريالے نسيم،عبدالکريم اعظم،عبدالحق محمداعظم ډاکټر عارف، سيدخېرمحمد
مراد ، شاه حسېن عسکر،ډاکټرچراغ عمرګل ، سودائي سرور کاکړ، جعفراچکزے،سيال
فهم سعيدګوهر، ، شفق مغموم،م-ر جان هاشمي،عبدالله شراب ايازداؤدزے،تقي ، شنواري
نورالبشرنويد دروېش، ډاکټر ، خټک حېران رضا،اخترمنيرمنير، اسرار،افضل ډاکټر راهي، دل

نور. اوداسې همدرد همايون ، وزير يوسفزے،محب روښان ،

حوالې

٦٠٦ مخ لاهور، نيويوائزايډيشن، ( لغت (انګرېزي کتابستان [١]

او دژبو اکېډمي، دعلومو ،دافغانستان ( ټوک لومړے ) قاموس پښتوتشريحي [٢]
٩٥ )،مخ چاپ دويم ) ادبياتومرکز،١٣٨٣ل

(اشاعِت لاهور،٢٠٠٠ء پبليکېشنز ميل تاريخ،سنِگ مختصرترين اختر،ډاکټر،اردوکى سليم [٣]
٥٢٠ ،صفحه دوم)
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١٨٠ لاهور،٢٠٠٩ء،صفحه اکېډمي اردو،مقبول تنويرحسېن،اصناِف [٤]

)،شعبه نمبر نثر اصناِف ) خيابان مجله مشموله نګاري خاکه مين ډاکټربشير،اردو سيفي، [٥]
٢٦٤ پشاور،٩٥-١٩٩٤ء،صفحه اردوجامعه

١٢ صفحه ١٩٩٣ء، لاهور، پبلېشرز سنز نذير تنقيد، اور فن نګاري سيفي،بشير،خاکه [٦]

٩٢ پېښور،١٩٩٨ء،مخ خانه کتب مجروح،زرکاڼے،تاج يوسفزے،مشتاق [٧]

١٩٩٩ء،مخ لاهور، پرېس پرېټنګ ،ملت دمحمدزبېرحسرت نقشونه مشموله، سعيدګوهر، [٨]
١٠

ادبياتومرکز،دزرې او اکېډمي،دژبو دعلومو دافغانستان څانګې، ،زرينې الله رفيع،حبيب [٩]
٦-١٠٥ جريده،١٣٦٠،مخ

٩٢-١٩١ مخ پېښور١٩٩٩ء، فضليات، مير، فضل خټک، [١٠]

الا ژانرونه، ادبي ( ژباړن ) ځدران عبدالرحيم (ليکوال)،سرمحقق الدين هاشمي،رفيع [١١]
٢٧ ټولنه،پېښور١٣٨٥ل،مخ خپرندويه زهرکتاب

٢٢٥ مخ پېښور٢٠٠٣ء، کتنه، اوکره څېړنه داورخان، داؤد، [١٢]

اکېډمي، دعلومو افغانستان د ډولونه، ادب دنثري څېړنوال، الدين، ،سيدمحي هاشمي [١٣]
٥٢٦ مخ ء)، ٢٠١٠) مرکز١٣٨٩ل دپښتوڅېړنونړيوال

١٨١ صفحه اردو، اصناِف تنويرحسېن، [١٤]

شعبه اردو)، فل ايم مقاله غيرمطبوعه ) نګاري خاکه سرحدمين بانو،گلناز،صوبه [١٥]
٣١ پشاور،٢٠٠٢ء،صفحه اردوجامعه

٣٢ اثر،صفحه دغه هم [١٦]

٣٢ صفحه اثر، دغه هم [١٧]

٥٢٦ مخ ډولونه، ادب دنثري څېړنوال، الدين، سيدمحي هاشمي، [١٨]

-٣٣٣ ٢٠٠٦ء، ، ، ، ، [١٩]
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