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میرعنایت هللا سادات

دافغانستان دکولتور مخکښان
لیکونکي :میرعنایت هللا سادات

ژباړونکی په پښتو  :محمد صفر خواریکښ

کله چې دافغانستان دژبې اوکولتور خبره رامنځ ته کیږي،نوورسره سم د«افغانی نویس» عبدهللا نوم اوارزښتناکه کارونه
مطرح کیږي .داستر میړه څوک و؟اوزموږکولتور اوادب ته یې کوم نوښتګر چوپړکړی دی؟که ددري اوپښتو ادب ددې
استاد تلپاتې اثار نه وی،موږبه اړوی چې دکلموماناګانې،یوازې دنورودلغتنامو اوقاموسونو له الرېپدا کړو.ددغه
رازشخصیتونو یادونه په واقعیت کې زموږ دملي کولتور ساتنه ده.
افغانی نویس اودهغه بې مخینې نوښت:
مخکې تردې چې دهغه داثارویادونه وشي،ښایي چې په پیل کې هغه پیژندګلوي وکړو،چې دهغه دپوهې اودادبي څیړنوپه
ډګرکې دهغه دستړیانه منونکي کاراودهیوادپالنې له احساس سره اشناشو.افغانی نویس دشلمې پیړۍ په ړومبنیوکلونوکې
دکابل ښارداڅکزیو په چم کې وزېږېد.پالر یې مال محمدچې په عرض بیګي مشهورودامیر عبدالرحمان خان ددربارله
نامتو لیکواالنو څخه واووروسته دامیرحبیب هللا خان په دربارکې دهغه ددوتر رئیس و .دافغانی نویس پالردلغمان اوموریې
کابلۍوه.دغه ترکیب داښیګڼه درلوده چې هغه له ماشومتوبه په دواړوژبو پښتواودري خبرې،لیکل او لوستل له
پالراومورڅخه زده کړي.وروسته یې رواجي علوم دخپل مهال له عالمانواو پوهانو،په ځانګړې توګه دپالرله دوستانونه
زده کړي،ترڅودلیکوالۍ جوګه شواودغازي امان هللا خان دباچاهۍ په ویاړلي پیرکې یې په کار پیل وکړ.
افغاني نویس روڼ اندی انسان اوله هیوادسره یې دمینې ژور احساس درلود.دهغه افکارو دامانی پیردغورځنګ اومشروطه
غوښتنې ترغښتلی اغیزالندې پاخه شوي ول .دهغه دهوښیاردریځ اوخلکوسره دمینې له امله وچې سردارمحمد هاشم خان
صدراعظم هغه دصدارت په دوترونوکې دهمکارپه توګه ونه شو زغملی اواړتون کې یې واچوه.په اړتون کې دهغه بندي
کولوله مشروطه غوښتونکو بندیانو سره دهغه پیژندګلوي اواړیکې زیاتې کړې  .افغاني نویس له مشروطه
غوښتونکواونورو بندیانوڅخه ډېرڅه زده کړل چې نه یوازې په خبرو،بلکې به لیکلوکې یې تل ځلیدل.همدغه کسان دهغه
دتلپاتې کتابونوبه هرکلي کې کره کتنې اولیکنې لري چې ځینې یې دوخت د حکومت زغمل شوي اوپاتې یې دکابل په
دولتي مطبعه کې له چاپ نه مخکې سانسور او له خپرېدوپاتې شوي دي)1( .خپروشویوکره کتنو نه یوازې دلیکوال
لیکنې ارزولي دي،بلکې هغه پیاوړي شخصیت ته یې دلوستونکو پام هم وراړولی دی.
افغاني نویس لنډې،له ماناډکې اودخلکودپوهاوی وړخبرې کولې.له لغت ښیندنې اوفضل پلورنې(ځان پوه ښوونې) نه یې
کرکه درلوده.هغه زړه بوګنونکې اوخوښې هستونکې یادونه به یې چې دخلکو پروړاندې دافغانستان درژیمونوله چال
چلند څخه راپیداکیدل،له ډار پرته اوښوونکې بڼه بیانول ()2.
هغه خپل السوندونه اویاددښتونه په یومنظم خوندیځ(ارشیف)کې ساتل.له دغه خوندیځ څخه یو شمیرلیکواالنوپه خپلو
لیکنوکې دمأخذپه توګه یادونه کړې ده چې دیادې شوې سکالو(موضوع)اړوند السونددښاغلي عبدهللا افغاني نویس په
شخصي خوندیځ کې شته دی.
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افغانی نویس هڅاند اوکوښښي انسان و .ان دژوندپه ورستیوکې چې بدني توان یې کمیده،غوښتل یې د«افغان سرغندویانو»
په باب خپلې پراخه اوهراړخیزه څیړنې بشپړې اوخپرې کړي.په دغه راز اثرسره هغه غوښتل چې هغه افغان شخصیتونه
چې په بیالبیلوبرخو کې ځلیدلیول معرفي کړي.دهغه یادښتونوکې هیڅ برخه له پامه نه وه غورځول شوې
اومذهبي،سیاسي،اقتصادي،اداري،پوځي،هنري،سپورتي،ادبي اوټولنیزې برخې په کې وې .په دغه برخه کې دهغه
یادښتونه او ټولې کړې پاڼې زرګونومخونوته رسیدې.خوژوندیې وفا ونکړه چې افغانی نویس ددغه ګټور اثراوډنه
اوخپرونه ترسره کړي.
دافغانی نویس خپرې شوې لیکنې:
پښتوقاموس:
دهرې ژبې لغتونه دهماغه ژبې ستنې اوبنسټ دي.دلغتونوسمې پوهیدنې اودهغوپرځای اووړکارونې له امله لوستونکي یا
اورېدونکي په هماغه ښکال اوزیرکۍ سره په مطلب پوهیدې شي.زیاتره لغتونه څوماناوې لري او دکارولودځای له مخې
یې ماناوې له یوبل سره توپیر لري.
پخواتردې چې افغاني نویس پښتو -فارسی قاموس تدوین کړي،زموږ په هیوادکې پښتولغتونه اوماناوې یې دري ته نه وې
ژباړل شوې اودیوقاموس په ډول ترتیب اوتنظیم شوي نه ول.دې نیمګړتیا دافغاني نویس پام ورواړوه او له خلکواودهغوۍ
له کولتورسره دمینې له امله یې کارپیل کړچې داستره فرهنګی تشه ډکه کړي.څنګه چې په دې برخه کې دمخه کار نه
وشوی نوراټولول اواوډل یې هم اسان کارنه واودعمر زیات کلونه یې په راټولواوترتیبولو تیرشول .هغه څه چې د«پښتو
قاموس» په نامه یادېږي،یوازې دپښتو لغتنامه نه ده.بلکې دغه قاموس په عین وخت کې «دري په پښتو» لغتونه هم
لري.په بل بیان دااثر په یوه ټولګه کې ددواړوژبولغتنامه ده.ددې اثرتیارول په حقیقت کې نه یوازې له دری ادب سره
دپښتوویونکوبلدتیا له پاره خدمت دی،بلکې دري ژبي یې دپښتوکلمود ماناوله پیژندنې اودپښتو ژپې دسمې زده کړې جوګه
کړي دي.نوله دې امله ددې ګټور اثر نوم یوازې پښتوقاموس ددوه اړخیزه منځپانګې (محتوا)بیانوونکی نه شي کیدی.نوښه
به وي چې دااثر په پښتو -فارسي قاموس یادشوی وی .داچې دې قاموس ددواړوژبوګړېدونکودپوهې اوعرفان دکچې د
لوړتیاله پاره چوپړکړی دی،دهیڅ ډول شک ځای نه شته دی.خوداچې په هغه پیراومهال کې دتدوینونکي دې کارته کم
ارزښت ورکړشي ،زموږ له اوسمهالي ادبي تاریخ نه دبې خبرۍ اوپه پام کې نه نیولونه پرته بل څه نه دي.
هغه زیار چې افغاني نویس په خپله ددې قاموس دبرابرولواواوډلوله پاره ګاللی،باید دهغه وخت دولت دافغانستان دکولتور
دساتندوې اوپرمختیاله پاره ترسره کړی وی.دولت بایددڅیړونکویوه ډله ګومارلې وی چې داملي دنده یې په چټکۍ سرته
رسولې وې.خوله بده مرغه دهغه وخت واکمنو دغه راز کولتوري اړتیاوو ته ارزښت نه ورکوه .کلونه وروسته چې کله
دااثر بشپړ شو،د«پښتو ټولنې» ادارې دهغې دچاپ لګښت پرغاړه واخیست.دااثر په درې ټوکوکې تیارشوی وچې ړومبی
ټوک یې په 1۳۳۵او دویم اودریم ټوک یې په 1۳۳۶کال کې په دولتي مطبعه کې چاپ شو.دپښتوقاموس کتاب
دمطبوعاتوړومبۍ جایزه چې په هغه مهال کې د«اریانا جایزې» په نامه یادېده ،دافغاني نویس په برخه کړه.
عامیانه فارسي لغتونه:
له عامیانه لغتونو نه مقصددخلکو ترمنځ رواجی ګړنې(اصطالحات) دي.که دالغتونه راټول اوونه لیکل شي،دوخت په
تیرېدوسره یې یوشمیرنه کارول کیږي اوهیرېږي.دافغانستان دخلکو په نننۍ ولسي( عامیانه)ژبه کې،ناکارېدلي
دري(ار)لغتونه رواج دي.خودایرانیانو له خبرو اتروڅخه داګړنې نه اورېدل کیږي.طبیعی ده چې دافغانستان دفارسي په
عامیانه لغتونو کې ددې ټاټوبي دنورو اوسیدونکوله ژبونه هم الر موندلې ده چې سرچینه اوراخیستنه یې سره توپیر لري.
نودیوسمندرګي (لغتنامې) په اډانه کې دهغوراټولول اواوډل،اسان کارنه و.افغاني نویس چې هرچیرته اوسیدلې او هرسیمې
ته چې تللی،اوګړنې یې اورېدلي هغه یې یادداشت کړي دي.ان کله چې بندی و،له بندیانوا وداړتون له ساتونکونه یې
ګړنې اورېدلې چې دخپل اثر دتدوین په مهال یې هغه نه دي هیرې کړي اوپه ولسي (عامیانه) اصطالحاتوکې یې کښلي
دي.
هغه زموږدهیوادپر ټولو رواجي ګړنو اولهجوغورکړی اودهریودکارولودڅرنګوالي لټون یې کړی اودهغې سمه مانا
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یې غوره کړې ده.داصطالحاتودویلو اوبیان ډول ایجابوله چې ټول لغتونه خطاطي شې او غږیزې نښې پرې زیاتې
شي.دغه کاردټایپ دماشین په وسیله نه کېده.نوتیار شوی متن دهېوادیوپیژندل شوي ښایسته لیکونکي(خوش نویس) او
ادیب(موالنا خسته)ته وسپارل شوچې په قلم یې ولیکي .
دعامیانه لغتونو لیکنه اسانه نه ده اودادبي کلموغوندې په یوټاکلي قالب کې نه لیکل کیږي.دساري په توګه؛د «نسوار» یا
«نصوار» دلیکلوله پاره دواړه د«س»اویا «ص» توری کارېږي چې له ادبې پلوه د«س» توری سم دی .خوپه عامیانه
لغتونوکې په« ص» لیکل شوی دي()۳.
دمطبوعاتو مستقل ریاست،ددې کتاب دارزونې اودخپرولوداړتیا دتثبیت له پاره دهیوادله پیژندل شویو ادیبانو څخه
یوکمیسون وګوماره چې دکتاب دخپرولوپه هکله نظرورکړي.دکمیسیون غړیوپه دې نظر توافق وکړچې یاد شوی اثر«
ارزښتناک اوجامع اوپه نسخ کې یوازنی اوغوره ،ګټورکتاب دی .نوکتاب باید چاپ اوپه مطبوعاتی جایزه وستایل شي ».
()۴
ددې کتاب « لغتنامه فارسي عامیانه » په ړومبنیو مخونوکې ددې کتاب دارزښت اودلیکوال دګټوروزحمتونوپه هکله
دافغانستان دادب اوکولتوردمخکښانوقضاوتونه اوالواکونه شته دی.بې ځایه به نه وي چې دهغوۍ د هریوله
لنډنقل قولونه په دې مقاله کې دقدرمنولوستونکو دمالوماتو له پاره وړاندې کړو.
ارواښادافغاني نویس مخکې له دې چې دااثر دخپرېدوله پاره دمطبوعاتو مستقل ریاست وسپاري،هغه یې دلوړې پوهې
څښتن اودمشروطیت دغورځنګ یو قدرمن کس(میرسیدقاسم خان) ته سپارلی و،چې په دغه اړوندخپل قضاوت اوداستادۍ
نظرورکړي.هغه دافغاني نویس دزیار ستاینه کړې اوددغه رازیوې ټولګې خپرول یې سمالسي اړتیابللې.افغاني نویس
دغه شخصیت دخپل الرښود اوالهام بښونکی په توګه،یادوه.
عزتمند پوه عبدالهادي داوي چې دیوسیاستمداراومشروطه غوښتونکي په توګه دافغانستان خلکوکې ښه نوم او ځانګړی
ځای لري،دکتاب په هکله داسې لیکي:ددې کتاب لیکل،یو ګټوراونوښتګر اقدام اودافغانستان دفارسي لهجې
دلغتونواوتعبیرونوارزښناکه زېرمه ده.داکتاب غالبا ّ ړومبنی ګام دی چې دهیواددګړنۍ لغتونو اوګړنو دزېرمه کولوپه الره
کې اوچت کړی دی اومؤلف یې دپایونیرانو[طراحانواومخکښانو) په ډله کې راوستی دی.
دادب اُستادملک الشعراءعبدالحق بیتاب لیکي:دګړنی اوعامیانه فرهنګ کتاب،رښتیاچې بې مخینې اثردی چې دداوږد ې
مودې دڅیړنې اولټون له امله منځ ته راغلی له تألیف نه تیرشوی اودتصنیف ترپولې رسیدلی نوله دې امله دارزښت له
پلوه دړومبۍ درجې مطبوعاتي جایزې وړدی.دادمینه والو له پاره په نوي اوتازه طریقه دکشنري ده .اُستادخلیل هللا خلیلي
داسې لیکي:ددې ښکلي اثرڅوساعتولوستلوزه بې اختیاره دې ته اړکړم چې قدرمن لیکوال ته دهغه زحمت له امله چې په
دې ټولګې کې یې ګاللی مبارکي ووایم اودانیک کارداسې وګڼوچې په دې باب زموږ په وخت کې پیل کیږي.په دې الر
کې دلیکوال څیړنه اوزیار،دهیوادله ادبي استقالل سره دهغه مینې ښکارندوی ده .هغه لغتونه چې په دې کتاب کې راټول
شوي یوازې دعواموخبرې اترې نه دي بلکې په هغوکې ځینې کلمې هم لیدل کیږي چې ددې هیواددلرغونو
اُستادانواوویندویانواثارو کې شته اودوخت به تیرېدوسره وروستنیو لیکواالنوله خپلو لیکنو څخه غورځولي دي اوخلکو
په خپلو خبرو اترو کې ساتلي دي.
باید یادونه وکړوچې دفارسي دعامیانه لغتونوکتاب هم داریانه جایزه دخپل لیکوال په برخه کړې ده.
دهیواد په ورځپاڼواواوونیزو کې مقالې:
دهېواد په مطبوعاتو کې دافغاني نویس زیاتې مقالې خپرې شوی دي.دامقالې په دواړو ژبو پښتواودري خپرې شوي
دي.افغاني نویس دامان هللا باچا په پېرکې دهغه وخت له جریدوسره خپله همکاري پیل کړه.دسراج االخبار ،امان
افغان،انیس اواصالح په جریدواوورځپاڼو کې ددې سترمیړه ډېراثار خپاره شوي دي)۵(.ددغولیکنو یوشمیر لکه
دپښتو«لنډیو» راټولول اومعرفي دزیات ارزښت لرونکې ده اوداوسمهالولیکواالنو له پاره ارزښتناکه منبع ده.
زموږدملي کولتورالرویانوته دکاروان ددغه ساالریاداودهغه دتلپاتې لیکنوپیژندګلوي اړینه وه.په یادونې سره په حقیقت
کې موږدخپل ملي کولتور ساتنه کوو.
په کولتورسره ژوندي دي دمهال واړه قومونه

له کولتوره بې خبرکوي دمرګ پرلورمزلونه
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----------------------------------------1دخپرندوی وینا :لغات عامیانهء فارسی-افغاني نویس،دویم چاپ،دبلخ دڅیړنو اوخپرونو مؤسسه1۳۶۹،
-2لیکوال دځوانۍ په مهال ،دافغانستان دتیرې پیړۍ دنالیکل شوي تاریخ په باب،دښاغلي افغاني نویس له ارزښتناکوخبرو
څخه ډېر مالومات اورېدلي دي چې په دې وروستیووختونو کې یې ځینې اګاه کسان هغه لیکي .افغانی نویس زما دپالر(
میرعزیزهللا سادات) نږدې دوست و اوزموږ کورته نږدې اوسیده.
-۳افغاني نویس -لغات عمیانهء فارسی -کابل،دولتي مطبعه1۳۳۸-۵۶۴-مخ
- ۴عبدالوهاب طرزی،محمدابراهیم خلیل،داکترجاوید،ضیاقاریزاده،محمدحسن فهیمي اوحیدرژوبل دکمیسیون غړي ول.
-۵دانشنامه ادب فارسی -دریم ټوک -داسالمی فرهنګ اوارشادخپرونې -تهران10۳ -1۳7۸-مخ

برای مطالب دیگر میرعنایت هللا سادات روی عکس کلیک کنید
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