
ستورى

د پښتو ادبياتو پينځه
ستورې
)ننګيال(عرفان ال 

د برې پښتونخوا د پښتو اوسنۍ ادبي نړۍ کې
جبي##بي، الف##ت، خ##ادم،(پينڅ##ۀ ادب##ي س##تورې 

بينوا، او ريښتين دي چې ډې##ر ش#هرت ل##ري او د
اس###تاذۍ درج###ې ت###ه رس###ېدلي دي چ###ې دغ###و

.استادانو څخه يو هم عبدالحي حبيبي دى

عب##دالحى حبي##بي د عب##دالحق ځ##وى پ##ه خټ##ه- ١
 ش کال د پنجشنبې په ورځ د ثور١٢٨٩کاکړ او 

ي###ا غ###وايي پ###ه مياش###ت ک###ۍ د کن###دهار ښ###ار د
بام##ذى پ##ه س##يمه ک##ې پ##ه ي##وه علم##ي او فاضله

.کورنۍ کې زېږيدلي دى

 لمري####ز ک####ال د١٢٩٩پوهان####د حبي###بي ص####احب 
کندهار د شالمار په لومړي ښوونځي کې شامل
او ددې ترڅنګ يې په خصوصي توګه د مرؤج##و

.ادبي علومو او فنونو زده کړه هم پيل کړه

 لمريز  ک#ال ل#ه نوم#وړي ښ#وونځي څخ#ه١٣٠٤په 
فارغ او په خصوصي ډول ي#ې ددين#ې او تص#دي

.علومو او فنونو لوستلو ته دوام ورکړو

فق##ه، ح##ديث، تفس##ير، منط##ق، ص##رف، نح##و،
فصاحت او بلغت او د نړۍ د مشهورو پوه##انو
او اديب###انو د نظ###م او ن###ثر زي###ات کت###ابونه ي###ې

.ولوستل

 لمري##ز ک##ال پوهان##د عب##دالحى١٣٠٤پ##ه : دن##دې

چې د کندهار. کلن زلمې ؤ) ١٥(حبيبي صاحب 
ښ##ار پ##ه ي##و ښ##وونځې ک##ې د ښ##وونکې پ##ه ت##وګه

.خپله رسمې او دولتې دنده پيل کړه

.کتابونه يې په لندې ډول دي

د خوشحال خان مرغلرې- ١
قص###يده د پښ###تو- ٢

ادب په تاريخ کې
افغانس#############تان- ٣

)تاريخ(بنسټ 

د افغانس##########تان- ٤
مختصر تاريخ

.پښتو څوارلس سوه کاله پخوا- ٥

....او داسې نور

:د خوشحال روح ته ځواب: د شعر نمونه يې

ن###ه ي###ې م###ړ ت###ه خ###و ژون###دى ي###ې
!اې ادېب#################ه ننگي#################اليه

دا ښ#######ه ن#######وم دې دايم#######ې دى
پ#######ه اب#######د ژون#######دون ژون#######ديه
ت#####ه زم#####ونږ مل#####ي پيش#####وا ي#####ې
!د پښ###########تون پلر توري###########اليه

پښ####تو ن####واله دې ژون####دۍ ک####ړه
د پښتون لوى برياليه
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ستورى
 ک#ال١٣٦٣عب#دالحى حبي#بي ص#احب پ#ه : مړينه

ک###ې وف###ات ش###و او پ###ه کاب###ل ک###ې د ش###هداى
صالحين په هديره کې خاورته وسپارل شو روح

.دې ښاد وي

ارواښ##اد اس##تاد) : الف##ت(اس##تاد ګ##ل پاچ##ا _ ٢
ګ##ل پاچ##ا الف##ت نومي##الى ش##اعر س##تراديب او
ليکوال او خداى بخښ#لى مي#ر س#يد پاچ##ا ځ#وى

.دى

ع ک##ال د افغانس###تان لغم###ان١٩٠٩نوم##وړى پ##ه 
ولي##ت د قرغي##و ولس##والۍ د عزي##ز خ##ان پ##ه ک##څ

.کې پيداشوى دى

د زده کې په برخه کې ده په ننګرهار او کابل کې
پ##ه خصوص##ي ت##وګه د هغ##ه وخ##ت رواج##ي عل##وم
لکه صرف، نحو، منطق، تفسير، حديث معاني

.او بيان له مشهورو عالمانو څخه لوستي دي

الفت  مروجه علومو د زده کړې څخ#ه وروس#ته د
 ش١٣١٤ ع کال چې د ١٩٣٥لومړي ځل لپاره په 

ک##ال س##ره س##مون خ##وري داني##س ورځپ##اڼه ک##ې د
.کاتب په توګه په رسمي کار کې شامل شو

د استاد الفت چاپ شوي کتابونه په لندې ډول
.دي

د پسرلي نغمه- ١
بله ډېوه- ٢

لوبې خي##الونه- ٣
او ژور فکرونه

غوره نسرونه- ٤
امل او انشاء- ٥

او داسې نور
دشعر نمونه يې

د ګ##ودر پ##ه غ##اړه

پروت وو ماته کودړى
ويل يې زه ووم روغ منګى کولل جوړ کړى

دلته لوبو کې زه مات يوه ځلمې کړم
يوې پيغلې په اوږو ومه راوړى

معاص###رادب ک###ې ل###وى ادي###ب د ع###الي: مړين###ه
افک####ارو او ل####وړو خي####الونو او ژورو فکرون####و

 ش کال ددې١٣٥٦ نېټه د ٢٨خاوند د ليندۍ په 
دني##ا ن##ه د ت##ل لپ##اره س##ترګې پټ##ې ک##ړي دي او د

.لغمان په کڅ کې خاورته وسپارل شو

د پښ##تو ژب##ې د: اس##تاد قي##ام ال##دين خ##ادم _ ٣
رښ##تينې خ##دمتګار ي##و پ##وخ ليک##وال ښ##ه ش##اعر

نومي#الى ادي#ب
او د فلس#######في
خاوند افکارو 

.دي

١٣٢٥خادم پ##ه 
ه# ق ک###########ال د
ننګره#####ار پ#####ه
ش###############اعرانه

پ#ه ولس##والۍ ک#ې پ#ه ي##وې) ک#امې(ولي#ت او د 
د خ##ادم پلر. علم##ې ک##ورنۍ ک##ې زيږي##دلي دى

مل حسام الدين او نيکه يۍ مل عل#ي ګ#ل ه#م د
خپ##ل وخ##ت دين##ې عالم##ان مول##وي خ##ادم خپل##ې
لومړنۍ زده کړې ننګره#ار، پيښ#ور او هن#د ک#ې

.سرته رسولي دي

او د منط##ق، ص##رف، نح##و، تفس##ير، ح##ديث او
ن#ورو دروج#ه علوم#و لوس#تلو څخ#ه وروس#ته پ#ه
جلل اب##اد ک##ې د ل##ومړنې ښ##وونځي د ښ##وونکي

.په توګه په رسمي کاروبار لس پورې کړى دى

 ش ک#ال د کن#دهار پ#ه پښ#تو انجم#ن ک#ې١٣١١په 
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ستورى
ش###امل ش###و او ل###ه دغ###ه وخت###ه ي###ې د ليک###والۍ

.اساسي دوره شروع شوه

استاد خادم کوم کتابونه چې موږ ت##ه معل##وم دي
.او چاپ شوي دي په لندې ډول دي

معل##م پښ##تو پ##ه کن##دهار ک##ې چ##اپ او خپ##ور- ١
.شوى دى

روهي ګلونه- ٢
نوى ژوندون- ٣
.يو غوره ادبي نثر دى: خيالي دنيا- ٤

.دده د تعالو يوه لويه مجموعه ده: نوې رڼا- ٤

...او داسې نور

: د شعر نومونه يې

خوبونه مې ليدلي
پ##ه ورورۍ او محب##ت ک##ې م##ې خون##دونه دي لي##دلي
خ##و د خلک##و پ##ه خ##دمت ک##ې م##ې ځ##ورونه دې لي##دلي
عجيب###ه ش###ان دين###اده چ###ې دا م###ونږ پک###ې اوس###ېږو
پ##ه تحقي##ق د مس##ئلو ک##ې م##ې جنګ##ونه دي لي##دلي

مولنا خادم د دوشنبې پ##ه ش##په د س#نبلې: مړينه
لمري##ې ک##ال پ#ه کاب##ل١٣٥٨پ#ه پينځم#ه نيټ##ه پ#ه 

کې د تل لپ##اره س#ترګې پټ#ې ک#ړې او د خپلوان#و
لخوا په ننګرهار کې د خپلې پلرنۍ هديره کې

.خاورو ته وسپارل شو

د افغانس###تان د: اس###تاد عب###دالروف بين###وا_ ٤
.معاصرو شاعرانو او ليکوالنو څخه دى

بين###وا د مل عب###دال ځ###وى پ###ه خټ###ه ع###اليزى
ک#ال د کن#دهار پ#ه) ع١٩١٣(پښ#تون دى چ#ې پ#ه 

پاش#مول ک#ې زيږي#دلى دى عرب#ي دين#ي او ژبن#ې
.علمونه يې لوستي دي

بينوا د پخوا څخ#ه د ش#عر او ش#اعرۍ س#ره مين#ه
ک##ې) طل##وع افغ##ان(درل##وده دده ل##ومړى اش##عار 

.خپاره شوي دي

بين##وا س##ربيره د خپل##ې م##ورنۍ ژب##ې پښ##تو پ##ه
عرب########ي او
فارس##ي ښ##ه
پوهې###ده او
پ###ه نظ###م او
ن######ثر ک######ې
ډې#رې پخ#ې
ليکن###########ې

.کړيدي

بين###وا د پښ###تنو فرهن###ګ دپ###اره ډې###ر کت###ابونه
.ليکلي او ډېرې جايزې يې هم اخيستي دي

د ده دغ##ه لن##دې کت##ابونه تراوس##ه څرګن##د ش##وي
.دي

درسي کتاب دى: پښتو کلى- ١
پ####ه پښ####تو نظ####م د ډاک####تر اقب####ال: پردي####س- ٢
ترجمه ده) مسافر(

په نظم دى: دغنمو وږى- ٣
ډرامه ده: ځلمي شهيد- ٤
د خټکو دوره-٥

...او داسې نور

: د شعر نمونه يې داده

تش خيالي پوچه سودا يا دا وکړه يا دا
يا د خپل حيات تقدير شه  يا په فکر د تدبير شه

د پښ##تو ژب##ي): ريښ##تين(اس##تاد ص##ديق ال  # ٥
او د ادبي####اتو ي####و مس####لکي پي####اوړى او پ####وخ

.ليکوال او پوهان دى

ريښتين د مولو ت#اج محم#د خ#ان ځ#وى د  پښ#تو
ه# ل ک#ال د) ١٢٩٨(، )ه# ق١٣٤٠(ل#وى غمخ#ور د 

مومند په سره کم#ر ک#ې زيږدي#دلى دى، ل#ومړنى
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ستورى
.زده کړې پخپلې علمې کورنۍ کې کړي دي

او بيا نوره زده کړه يې د ننګرهار د هډې په نج##م
الم##دارس او د کاب##ل پ##ه عرب##ي دارالعل##وم ک##ې
سرته رسولې ده پوهاند رښتين پ##ه عرب##ي، اردو
او فارسي ژبو ډې#ر ښ#ه پوهي#ده، او پوهې#ده ژب#و

.کې د ده مقالې هم خپرې شوي دي

پوهان##د رښ##تين د ادبي##اتو پ##ه پ##وهنځي ک##ې د
پخ##واني اس##تادۍ او زي##اتو اث##ارو ل##ه کبل##ه اول

 ش کال د پوهان##د ل##وړې١٣٤٠پوهنوال او بيا په 
.درجې ته ورسيد

.د پوهاند ريښتين چاپ شوې کتابونه دادي

د هن##############د- ١
کتابخانې

د فک############ر- ٢
پلوشې

د ښ#######کل- ٣
وږمه

د ژون#########د- ٤
پلوشې

لرغونې پښتو- ٥
...او داسې نور

:د شعر نمونه يې دا ده

مارغه د خيال مې په سپين غره باندې سر شاره
.ګرځي

.هوا مې سر کې نن تازه له دې کهساره ګرځي

وينم هر لورته د بلبلو شور ماشور دى په کې
په شنو نښترو شنه طوطيان مست له چغاره

.ګرځي

14

قام

- غنی خان -

ستورو ته مې رازوايمه، بام سره خبرې کړم
نو جام سره خبرې کړم ستاسترګې چې نه وينم،

شپه ده او سپوږمۍ ده، زه يوازې او يوازې يم
دى شمعه اوشيشه لرم، خيام سره خبرې کړم

راته ستا سترګې او ستاسترګې ملمتې کړي
زه چې مې دزړه له هرناکام سره خبرې کړم

چې هېڅ يوه شيبه يې ستا له ياده خالي نه وي،
زه دهرې ورځې له انجام سره خبرې کړم 

خوږو شونډو منطق پټ ساتم په شونډو کې د ستا
زه په ځان باورلرم، ارام سره خبرې کړم

زه خو په سياست هم ستا پيکي او مخ عادت کړمه
سپين سهار ته ناست يم او ماښام سره خبرې کړم

دواړه مې دوينو تږي، دواړه دي چاړه په لس
يوخوا له پاچا، بل خوا امام سره خبرې کړم

څوک به مغول تيغ نه دافغان ماشوم مرۍ ساتي؟
نه شته خوشال نه شته، له بهرام سره خبرې کړم

زه ليونى ګډ يم، دى خبر په خيرو شر نه شو
لهم داسې ولس، ل داسې قام سره خبرې کړم


