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 5از 2

 حیث په صحافي  او ژورنالست  د  استاد
 

 مهمي یوې د هېواد د کال م192٧ \ ش هـ 1٣06 په دى دئ، میدان صحافت او ژورنالیزم د میدان دوهم فعالیت او کار د استاد د

 د خلکو د او وه وتلې را کالم 1921\ ش هـ 1٣00 په ورسته نه کیدلو السه تر له خپلواکي د افغانستان د چي افغان طلوع جریدې

 نورو د وخت د او المتین حبل االخبار، سراج د ژورنالیزم نظري ده شو، وټاکل معاون مدیر د درلوده، یې وظیفه تبلیغ او تنویر

 دروازې پرمختگ د استعداد تیز شو، دننه ور ته کار دې عملا  دلته خو ؤ كړي مطالعه كي رڼا په خپرونو باندنیو او كورنیو

 په (ؤ مدیر افغان طلوع د وخت دا چي) یې پښتون خواخوږي او مین هیواد په غوندي عبدالعزیز بابه د او کړې خلصي ورته

 شو. الرښود کي الر دې

 معاون اخبار د ظاهراا  ع( استاد1229\ ش هـ1٣0٨وې ) لویدلي کي الس په غلو د واکي هېواد د چي کي دوره توره په سقوۍ د

 دې په بیا او وچلوه اخبار هم کي وخت حساس دې په ده ؤ، ناروغه عبدالعزیز بابه ځکه وو غاړه په ده د څه هر عملا  خو ؤ

ا  یې کال ع19٣1\ ش1٣10 په چي شو پیاوړي دومره کي کار  د کندهار د ىې نه پیل له کال ش هـ1٣11 د او شو مدیر رسما

 ټولو له ژورنالیزم د وخت هغه د او کړه پښتو په ټوله جریده دا امر په مومند گل محمد ارواښاد تنظیمه رئیس د وخت هغه

 چي شو پاتي مدیر دى یې کاله لس پوره او ده جریده لومړنۍ پښتو د کي حقیقت په دا وچلوله، یې سمه سره معاییرو او اصولو

 .واچوله یې کي مسیر په پرمختگ د او وکړل پکي ابتکارات نوي یې وخت په وخت

 واخیسته کي الس خپل په هم مجله کابل یې دلته شو، مشر ټولني پښتو د او راغي ته کابل کال ع19٤0\ ش 1٣19 په چي کله

 یې درنښت علمي او تنوع پرانستلې، الري نوي هم یې کي مجله کابل په وچلوله هم مجله دا یې سربیره چارو په ریاست د او

 کړه. خپره یې مجله پښتو معیاري بشپړه یوه او واوښته پښتو په ټوله هم مجله کابل کي وخت په همده د او راوست پکي

 ته پاکستان هېواد ورور او وووت هېواده له السه له استبداد او ظلم د استاد لوي چي وروسته نه کال ع1950\ ش هـ1٣29 له

 په ږغ جمهوریت د شو؛ نۀ ته څنگ نه سنگر له ژورنالیزم د سره سره، مشکلتو راز راز، له ژوند د هم دلته شو، مهاجر را

 د .کړه نشر فارسي او پښتو په جریده افغانستان آزاد د یې کي پېښور په او شوې خپرې مقالې سیاسي انقلبي یې کي مجله

 رسوا او افشاء یې سیاست ملي غیر واکدارانو د وخت د افغانستان د کړ، پورته یې غږ آزادۍ حقیقي د اولس مظلوم د افغانستان

 ملي او سیاسي افغانانو د او کړل سېره بر را خیانتونه شوي سره اولس افغان له یې کي رڼا په اسنادو تاریخي پخو د کړ،

 مقالي ډېري باب په تاریخ او ادب د افغانستان د کي مجله ادبي په سروش د کراچي د یې وخت دا هم وڅیړل، یې غورځنگونه

 کوله. یې څارنه مستقیمه غیر ادارې د مجلې دې د او کړې خپرې ژبه فارسي په

 شو رئیس ټولني تاریخ د کال ع 1966\ ش1٣٤5 په بیا او ستون را ته هېواد بیا ځل یو استاد چي کال ع1961 \ ش1٣٤0 په

 یې به توضیحات او یادداشتونه سمولې، کتلې، یې به مقالې ټولي خپروله؛ الندي څارني بشپړي تر مجله آریانا د یې وخت دا

ا  او وکړم کار الندي پرستۍ سر تر دوي د چي درلود افتخار دې د توگه په مرستیال د مجلي آریانا د ما لیکل؛ پرې  د چي واقعا

 مجله دا کاله پنځه پوره هم یې وخت دا او وو ساري یې سلیقه او ذوق کي الره دې په او مینه سره نشر له علم د حوصله دوي

 کي رڼا په تجربو خپلو د به دوي وغوښتل ترې معلومات مؤسسې نشراتي هرې چي به هم او کړه نشر معیار علمي لوړ په

 د پوري زړبودۍ تر څخه ځوانۍ له کي مرحلو بېلو بیل به ژوند د استاد توگه دې په او کوله، ورته الرښودنه عالمانه او سالمه

 .شو پاتي حیث په صحافي او ژورنالست پوه

 

 حیث په شاعر او لیکوال د ادبیاتو هنري د استاد
 

 نورو او ناول افسانې، شعر، لیکنو، ادبي ئې څنگ تر تبصرو او خپرونو د اخبار د ؤ، مدیر افغان طلوع د کله چي حبیبي استاد

 کي پیښور په چي څنگه لکه وخت همدا کړي؛ بشپړي خواوي ټولي اخبار د چي ؤ مجبور دى درلوده؛ اړه هم ته نثرونو هنري

 افغانستان په همداسي وو کړي ته منځ را نور او نکلونه ناول، افسانه، لکه اصناف نوي نثر هنري د پښتو د زاخیل راحت استاد



  
 

 

 5از ٣

 ویکتور د کړي، دود یې (لطیف ادب) ټوټې ادبي خوږې وچلوه، قلم کي الره دې په حبیبي استاد پاره له ځل لومړي د هم کي

 ته منځ را شکلونه او فورمونه نوى یې کي شعر په او کړل مات یې قالبونه زاړه شعر د کړ، ترجمه یې ناول بېوزالن د هوگو

 .کړل

 ټوکیزه درې لویه یوه چي وکړې لیکني ادبي ډیري یې نثر خواږه په او ورکړ دوام پایه تر ژوند د ته لیکونه ادبي وروسته بیا ده

 .کړ السه تر نوم الري سر او مؤسس د نثرونو هنري د ىې کي افغانستان په او شوه جوړه ترې مجموعه

 انگلیسي او اردو او عربي د او ویل شعرونه خواږه یې فارسي او پښتو په وه، کړې پیل سمه سره لیکوالۍ له هم شاعري استاد

 نورو او آریانا سروش، افغانستان، آزاد مجله، کابل افغان، طلوع په شعرونه زیات ده د .کول ترجمه یې اشعار او آثار ادبي

 رسالې شعري وړې وړې نامه خلیلي او عصر، پیام دل،، درد غزنه، شهید، پیغام پسرلي، ملي یې هم او شوي نشر کي مجلو

 .دي شوي خپرې

 .دي ژباړلي فارسي په شعر عربي یو هم یې ورځ وروستي په ژوند د حتى چي وه علقه او مینه دومره سره شعر له استاد د

 

 حیث په ماهر د علومو ژبني او ژبپوهاند د استاد
 

 په کړې زده همدې د ؤ، وارد ښه کي نخو و صرف عربي په او وه، کړې کړه زده ژبنۍ ده تړله، مل ته لیکوالۍ استاد چي کله

 ضرورت لیکلو د (ښود الر) آموز خود پښتو د كي کنددهار په کاوه؛ هم فکر عامولو او کولو ورزده د ژبي پښتو د یې کي رڼا

 معلم” ټوکه دوه زیار گډ په دوي د او وه درنده پکي نه ټولو تر برخه استاد د چي شوه وټاکله ډله یوه پاره له کار دې د شو، پیښ

 هم باب په جوړولو او وضعي د اصطلحاتو پښتو د استاد کي کال ش هـ1٣1٧ په سو. چاب او تهیه کال ش هـ1٣12 په “پشتو

 دې په کي رڼا په ژبپوهني او االشتقاق علم د کي رساله دې په شوه، خپره کي کالنۍ په افغان طلوع د چي ولیکله رساله یوه

 .شي جوړ او وضع څنگه لغتونه وړ ضرورت د کي پښتو په چي وشو بحث

 لغتونو زره لس د پښتو د نامه په پښتو سپیڅلي د کال ش هـ 1٣1٨ په زیار گډ په سره کاکړ محمد لعل ارواښاد له حبیبي پوهاند

 .وکښله پرې هم سریزه مفصله او علمي درنه یوه کي موضوع په لغت او ژبي گرامر د استاد چي ولیکله ډکشنري یوه

 یې ځاي پر ځاي او کړې ترجمه پښتو په زیار گډ په بینوا او رښتیا ښاغلو د څیړني پښتو ډارمستتر د یې کال ش هـ 1٣25 په

 .ولیکلې پرې حاشیې عالمانه

 ‟دري زبان مادر” د باندي لیک ډبر په کوتل سره د بغلن د کال ش هـ 1٣٤2 په کي لړ په هڅو د څیړني ژب د حبیبي استاد

 کتیبه ژبي  کوشاني دې په او وڅیړله کي رڼا په معاییرو او موازینو ژبنیو د ىې ژبه لیک ډبر دې د او ولیکه کتاب یو نامه په

  .وموندلې بیلگي او نخښي ډېري دري او پښتو د یې کي

 یې کي رڼا په ژبپوهني د او کښلې یې کال ش هـ1٣٤٧ په چي ده رساله کوچنۍ یوه استاد د ‟کي رڼا په لغت او تاریخ د پښتو”

 دي. ښودلي پکي ځانگړني او خصوصیات ژبي پښتو د

 کال ش هـ 1٣٤5 په چي ؤ تحقیق ژبني انگیز شور یو استاد د ‟کي تمدنو په خلکو ایشیا مرکزي د موقف ادب او ژبي پښتو د”

 استاد لکه مستشرقین نامتو نړۍ د او ؤ شوي جوړ کي کابل په سیمینار دا واوراوه، کي سیمینار په مرکز د څېړونو پښتو د یې

 علمي اوږدې او بحثونه تاوده څیړنه دې پر کي سیمنار دې په ؤو؛ راغلي ورته نور او کیفر شارل میکنزي، ډاکټر مارگنسټرنه،

 ډلو دواړو دا بلکه ایراني له نه او ده نه ژبو هندي له نه پښتو چه ورکړ نظر ځل لومړى کي څیړنه دې په ده وشوې، شخړي

 علمي کي رڼا په ژبپوهني او پوهني لرغون د ادبي، تاریخي، یې کي برخه دې په او ده کړۍ یوه پیوستون او منځ د ژبو آریایي

 کړل. وړاندي دالیل



  
 

 

 5از ٤

 پهلوي د وو، لوستي یې متون سنسکریت او اوستا د درلوده، مطالعه ژوره کي ژبو زړو په منطقې او افغانستان د حبیبي پوهاند

 او مقایسې د کي څېړنو خپلو په یې ژبي زړې او نوي وړې، او لویي نوري سیمي دې د او وه کړې یې مطالعه پاړسي زړې او

 کولې. وړاندي پاره له پرتلني

 ژبنیو راتلونکو د او پرانستلې یې الري نوي وگالل، زیارونه کي برخه دې په وسیله په څیړنو ژبنیو خپلو د استا چي دا مطلب

 کړه. هواره او صافه الره ډکه ازغو له یې پاره له څیړنو

 

 

 متنونو انتقادي او نقاد ادبي د استاد

 حیث په کونکي تهیه د 
 

 اوږد الس هم ته چار نقد ادبي د کي پوړیو لومړینو هماغه په کار د څنگ تر چلولو د جریدې درنې د افغان طلوع د حبیبي استاد

  کړ. پوري الس برابرولو په متنونو انتقادي د آثارو کلسیکو د پښتو د یې هم او کړ

 په وخت د او کړ پیل قوت بشپړ په کار دا سره لیکلو په تاریخچې ادبیاتو پښتو د کي افغان طلوع په یې کال ش هـ 1٣2٤ په

 .شول بنسټ پاره له کارونو ادبي راتلونکو د چي کړل غونډ را څه دومره باب په ادب پښتو د یې کي موادو نشتو

 انتقادي کلیات د خټک خان خوشحال د کي امکاناتو لږو ډیرو او شرایطو ضیقو په مطبعې د کندهار د یې کال ش هـ1٣16 په

 قلم به حسین سید خطاط د افغان طلوع د یې متن چي کي مطبعه همدې په یې کتاب زیات مخه زر تر او تهیه پاره له چاپ د متن

 کال یو ئې ورپسې او ولیکله هم مقدمه اړخیزه هر انتقادي او تحقیقي علمي اوږده یوه یې دیوان دې په. کړ چاپ ؤ شوي خطاطي

 .کړ خپور ډول همهغه دیوان خټک خان عبدالقادر زوي ژبي خوږ د پلر نومیالي د وروسته

 کي کالنۍ کابل په کال ش هـ1٣19 د چي ولیکله تاریخچه سبکونو پښتو د یې سره راتلو په ته کابل راغي ته کابل چي استاد

 .کړ خپور سره مقدمې انتقادي او تحقیقي مفصلي یوې له دیوان بابا شاه احمد لوي د یې کال ش هـ1٣20 په .شوه خپره

 زړې چه کړه نشر وخت داسي پیژند شاعرانو پښتنو پخوانو تنو سلو د پښتو د کي ‟شعراء پښتانه” په یې کال ش هـ1٣20 په

 .وو نه دود ال لیکل تذکرې نوي او شوي السه تر وې نه ال خزانه پټه لکه تذکرې

 .وه لیکلې یې رساله جهان ادبیات د او وه کړې مطالعه ښه هم ادبیاتو د نړي د وخت دا استاد

 نه جومات زاړه یوه له هلمند د ‟االولیاء تذکرة” ماکو سلیمان د لومړي کي لړ په هڅو کېدونکو ستړي نه خپلو د حبیبي پوهاند

 کال ش1٣61 په او کړه خپره کي شعراء پښتانه په یې کال ش 1٣20 په ، کالنۍ کابل په یې کال ش1٣19 په چي ومونده

 علمي مقدمې، مفصلي له یې کال ش هـ1٣2٣ په او بیاموندله څخه کوټي له خزانه پټه هوتک محمد د یې بیا شوه؛ نشر ځانگړې

 .شوه نشر وارو وارو، په بیا چي کړه خپره سره حاشیو او ترجمې تعلیقاتو،

 دوهم کتاب دې د سو، چاپ واره څو څو چي وکیښ ټوک لومړي تاریخ د ادبیاتو پښتو د کي نتیجه په څیړنو اوږدو خپلو د استاد

 د پوهنتون کابل د یې ټوکونه دریم او دوهم کتاب د او شو خپور کي کابل په ځل دوهم یې متن بشپړ چي ولیکه هم یې ټوک

 .ولیکل ټوگه په نوټ درسي د پاره له پوهنځي ادبیاتو

 کښودل یې تاداوونه علمي او پاخه وکړل، کارونه پراخ او اوږده کي سلسله په څیړنو ادبي او نقد ادبي ادب، د استاد چي دا مطلب

 .کړې نشر کي خپرونو او راډیو په مقالې سوونو یې باب دې په او

 نور بیا
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