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 د ريډيائي ډرامو يوه تحقيقي جائزهميد د سيدخالقداد ا  

                     A Research Review of Khaliq Dad Omaid's Radio Dramas 
1. Shahabuddin 
2. Dr. Badshahi Room 

Abstract  

Khaliq Dad Omaid is a full-time Pashto writer. He has not left his pen under any 

circumstances.  Rather, he has written in every situation and well written.  He is simultaneously a 

poet, translator, fiction writer and dramatist.  He has rendered valuable services to Pashto literature 

in all these fields.  In this article, his dramaturgy will be researched.  Although Khaliq Dad Omaid 

has written many plays for stage and television as well, but in this paper research has been 

conducted on his plays which he produced for radio. Therefore, this research will prove to be very 

useful for researchers apart from students of literature 

 
د پښتو ژبې يوه پېژندلې او غښتلې نامه ده. هغه په يو وخت د پښتو ادب په بېال بېلو  سيدخالقداد اميد1

ميدانونو کښې د خپل فکر وفن نييل زغلويل دي او يو شمېر ګټې ئې الس ته راوړې دي.شاعري ئې کړې ده اوپه 

او د پښتو  شعوري توګه ئې د يو مقصد تحت خپلې شاعرۍ ته دوام بخښلې دے. افسانه ئې تخليق کړې ده

او د مورنۍ ژبې علمي پنګه  دنورو ژبو د ادبياتو نه ئې ترجمې کړې ديافسانې د نينو بټ ئې تود ساتلې دے. 

ليکلې ده ، او ځان له ئې په ادبي تاريخ کښې د ستائينې باقاعدګۍ رسه ئې پرې درنه کړې ده. دغسې ډرامه ئې 

 وړ مقام پيدا کړې دے.

 اخونزاده فرمان مسافر داسې کوي.  دسيد خالق داد اميد پېژندګلو

ء په وړومبۍ نېټه د مالکنډ ايجنسۍ د مهورې د غره په ملن کښې د  ۱۹۳۵" خالق داد اميد د ستمربکال 

کوزې بازدرې د سيدانو په يوه درنه کورنۍ د ميا ګل داد کره زېږېدلې دے باز دره هغه کلے دے چرته 

شوې دے ، ښاغيل اميد صېب په پښتو ادبياتو کښې د ايم اے چې د ادم خان درخانۍ د رومان يو درز تېر 
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ډګري د پېښور پوهنتون نه اخستې ده. ...... د يو اداکار نه عالوه د پښتو ادب يو ښه نامتو اديب ، شاعر، 

 (۱) افسانه نګار او ډرامه نګار په حېث په ادبي دنيا کښې د څه پېژندګلو محتاجه نه دے"

شو چې خالق داد اميد د ادب په مختلفو اصنافو طبع ازمائي کړې ده.او په دغه و لکه څنګه چې وړاندې ذکر 

لړ کښې ئې د ستائينې وړ کار ، زيار او خدمات تر رسه کړې دي. خو دلته ئې مونږ دغه خدمات رصف د ريډيائي 

پاره ليکلې داد اميد هغه ډرامې څېړو کومې چې هغه د ريډيو د قخالډرامې د تخليقاتو پورې محدودوو، او د 

  دي. 

دے.په ابتداء  وابسطه شوےد يو صداکار او اداکار په حېث ء کښې ۱۹۶۱خالقداد اميد د ريډيو رسه په کال 

مطابق  د ريډيو د غوښتنې کښې د يو زده کوونکي په توګه کار کړے دے او بيا وروسته ئېکښې هغه ريډيو 

کرکيلې پروګرامونه ،  . چې پکښې د طنز ومزاح نه عالوه د خوئيندوکور، تعليمي فيچرز، پروګرامونه ليکيل دي

او د ماشومانو پروګرامونه شامل دي. ولې  وروسته هغه خپله ټوله توجه  ، زملے کهول ، مزدورکاراصالحي فيچرز

 ډرامې تخليق کړې . ډېرې د اعلی' پايې وګرځوله او په دغه لړ کښې ئېډرامې پله را

 ليکي  کښې ښاغلے ارسار باچا په دغه ترڅ

ء ںیم وبحمب یلع اخن ۱۹۶۱ارپلی  ۱۲ادیم اصبح آپ ےن رڈیوی اپاتسکن بک اجنیئ ایک؟  ’’

انشیٹس ڈارئرٹکی وج ان دونں رڈیوی اپاتسکن ےک رپوڈویرس ےھت۔ ریمے اھبیئ ےک الکس ولیف 

ادوبیں اور ڈراہم اگنروں ےک ڈراےم ےھت۔ رڈیوی اپاتسکن اشپور ےس اُن دونں امہرے امہی انز 

واری، دیسروسل راس، ایخل 

ن

ی

 

رشن وہا رکےت ےھت نج ںیم دنمسراخن دنمسر، اریمزمحہ اخن ش

اخبری اور ان ےک العوہ تہب اسرے ادبی نج ےک انم ایس وتق ےھجم اید ںیہن آرےہ ان 

 ںیم ےن ان ےک ڈراےم ںیم ڈیہ وفن رپ انس رکات اھت۔ ویکہکن ریمے اپس رڈیوی ںیہن یھت

ڈراومں ےک ادااکروں ےس انلم اچاہ۔ وبحمب یلع اخن اصبح ےن ہن رصف ےھجم ان ےس ولماای 

ہکلب ریمی دیپسچل وک دمرظن رےتھک وہےئ رڈیوی ڈراومں  ںیم اکم رکےن یک دوعت یھب دی۔ وج 

ان دونں اڈنش تہب تخس وہا رکیت یھت۔ یئک رمہلح وار ٹسٹ وہا رکےت ےھت۔ ابالرخ ںیم 

ء اک زامہن اھت۔ اس ۱۹۶۱ےنیہم یک گت ودو او ر ابر ابر ٹسٹ دےنی ںیم اکایمب وہا ۔ ہی ارپلی  نیت

رڈیوی رپ  ےک دعب ںیم ےن وملفں ںیم اکم ایک۔ جیٹس رپ اکم ایک۔ اور یٹ وی ےک اےن رپ یٹ وی رپ اور

 (۲)‘‘ات احل اکم اجری ےہ۔

ريډيو پاکستان دپاره هلې ځلې په دې الفاظو د خالقداد اميدد   جهان داد خان ښاغيل يو بل سرتګه ور

 کښې بيان کړي دي. وائي
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“Mr. Umeed has also the credit of writing the first Pashto 

serial (five episode) for morning transmission (NUNANAY 

SAHAR) for radio Pakistan Peshawar, the program was 

produced by Nisar Muhammad Khsan. Mr. Umeed has 

generally taken part in comedy programs and written comedy 

series broadcast on radio Pakistan Peshawar out of which 

“MA-MA-SHMARA”, “NAKHRAY” and “ZMA BA SA 

WAY” are worth mentioning the latest program “ZAMA BA 

SA WAY” was so popular among the listeners that it was on 

the air for two long years.”(۳) 
 . د خپلو خياالتو اظهارداسې کويپه باره کښې محمداسلم مروت  دخالقداد اميد د رېډيائي خدماتود سي

ء ےس رکیل آج کت رڈیوی اپاتسکن یک ےب انپہ دختم یک ۱۹۶۱دیساخدقلاد ادیم ےن امرچ ’’

رڈیوی اپاتسکن اشپور ےک ےیل یلیٹ وفن ڈارئرٹکیی انبیئ۔ سج ںیم ء ںیم ۲۰۰۰ےہ۔ اسل 

اہنتی اایتحط اور تنحم ےس امتم ادااکروں،  اکنفروں، رقمروں، ولگاکروں اور اسزدنوں ےک 

رھگ ےک ےتپ اور یلیٹ وفن ربمنز اےٹھک ےئگ ےھت۔ وموصف اٰیلع درےج یک ادوبیں اور ادااکروں 

ےن فلتخم ونتیع ےک رپورگام ًالثم زریع رپورگام  رک الیک  ںیم امشر ےئک اجےت ںیہ۔ وموصف 

 (۴)‘ور اک راور زےمل وکل یھب ےھکل۔وچبں اور وخانیت ےک ےیل رپورگام زمد

 .د ريډيو د ځنې مقبول پروګرامونو تذکره په دې الفاظو کړې ده هم دارنګې ارسار باچا د هغه 

"تنحم شک" انیم وظنمم رچیف اھکل۔ رڈیوی ےک ےیل وموصف ےن ویم یئم یک انمتبس ےس ’’

ےسج یئک ابر ویم یئم ےک دن شیپ ایکایگ۔ سج وک انجب لضف ومٰیل اصبح نشیٹس ڈارئرٹکی ےن 

شیپ ایک۔ اور اس رطح اپچن وطسقں رپینبم اکی ریسلی اھکل ےسج اثنر دمحم اخن نشیٹس ڈارئرٹکی 

 ںیم امام وخرےئ ، ام ہم ےن شیپ ایک۔ اس ےک العوہ وموصف ےن یئک زماہیح رسزی ںیھکل نج

ریمشہ ، رخنے اور زام ہب ہس واےئ اقلب ذرک ںیہ۔ ارخی رپورگام یک وبقمتیل اک ادنازہ اس ےس 

اگلای اجاتکس ےہ ہک ہی رپورگام لسلسم دو اسل رباڈ اکٹس وہات راہ۔ وموصف  ےن ادااکروں 

اح ایہم رکےت ےک ہلسلس وار رمکلش یھب ےھکل۔ وج اسنیعم ےک ےیل ہن رصف رفتحی و زم

 دیفم ابںیت اچنہپےت ںیم رےرےہ ہکلب اسکونں کت زریع وشمرے الگنجت اور اھکد ےک اب

 (۵‘‘)رےہ۔
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 . خدماتو په اړه د هغه مقام څه دارنګ ټاکي  ريډيايي دد خالق داد اميد ګل محمد بېتاب

او د "ښاغيل سيدخالقداد اميد د رېډيو د دويم دور په ليکوالو کښې يو جوت مقام لري. 

پې ټي وي ډرامې په بنياد ايښودونکو کښې راځي. دۀ او د هغه وخت نورو ليکوالو داسې 

 (۶مضبوط بنيادونه ايښي دي چې نن ئې هم خلق يادوي.")

د اطمينان   ډاکټر محمد اعظم اعظم د خالقداد اميدپه ډرامه نګارۍپښتو ژبې او ادب لوے ډرامه نګار د 

 مستقبل هيلې هم لري ، هغه ليکي  نه د ښکاره کولو رسه رسه د هغه

"د خالق داد اميد نامه هم د موجوده کول د شمېر په هغه څو نومونو کښې راځي چا 

چې د رېډيو او ټي وي ډرامې په لړ کښې د قدر وړې افسانې اوکړې. خالقداد اميد په 

کالو سنجيده او مزاحيه دواړو غاړو باندې ډرامائي زيارونه کاريل دي. خو په تېرو څو 

کښې دا ثابته شوه چې د اميد قلم د مزاح په مېدان کښې ډېر تېز او مېړنے دے او ځينې 

کاميابې او دلچسپې ډرامې او ډرامګۍ دا حقيقت په ګوته کوي چې خالقداد اميد نه د 

 (۷)يډي په اړخ ډېرې بخښنې کولې يش."کام

هم د موصوف  ډرامه نګاري ستائيلو نه عالوه د هغه په عوامي مقبوليت څه   ډاکټر شېرزمان سيماب

 .داسې غږېدلې دے

د ’’ داخدقلاد امی  وہےئ ےھجنموتشپ ادب ےک انومر قیلخت اکر اور رڈیوی ، یلیٹ وژین ےک  سی

دصااکر اور اکنفر ںیہ۔ اب کت نشکف ںیم اکیف دخامت ااجنم دی ںیہ۔ وج اقلب نیسحت اور 

اقلب اتسشئ ںیہ۔ اپاتسکن یلیٹ وژین اشپور رٹنس اور رڈیوی اپاتسکن اشپو ر ےس  وموصف ےک 

ڑکنیسوں ڈراےم رشن وہےئ ںیہ۔ ےسج وعایم وقلحں ںیم تہب زپریایئ یلم اور تہب رسااہ ایگ۔ 

وصخلص زنطہی اور زماہیح ڈراےم اس دح کت وہشمر وہںیئ ہک اس ےک ارثک اکمےمل اب

 (۸‘‘ )ازبر ہیں۔ )ڈائیالگ( لوگوں کو 

له په باب او ټييل وژن د چاپ  ډرامو  يد رېډياي نوموړے تذکره نګار اخونزاده فرمان مسافر د خالقداد اميد

 ليکي چې

مجموعه ئې په کتابي شکل کښې "د رېډيو او ټي وي نه نرش شوي مزاحيه ډرامو 

 (۹چې "کډه په رس" نوميږي چاپ شوې ده.")

ه د ډرامو يوه بله مجموعه ولې دلته داخربه د يادونې وړ ده چې اوس ددغه ذکر شوي کتاب نه عالوه د هغ

ډرامې شاملې دي .  رشتيا نومېږي.دې کتاب کښې ټولې دېريشت هم د چاپ په کالو سينګار شوې ده.چې دروغ

دمه د ريډيو دپاره څومره ډرامې ليکلې دې بايد چې دلته ددې خربې سپيناوے هم ويش چې خالق داد اميد تر 

 بحث تحقيق طلب دے.  ه ډرامې نرش شوې دي. ځکه چې دغهدي يا تراوسه د هغه څومر 

 :ی ډرامو په لړ کښې ليکيد رېډيايګل محمد بېتاب د سيدخالقداد اميد 
رېډيو پاکستان دپاره چې خالقداد اميد صېب کومې ډرامې ليکيل دي. نو د "د 

دۀ رسه چې کوم خپل ذاتي ريکارډ دے په هغې او د رېډيو پاکستان پېښور 
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رسه موجود ريکارډ کښې ډېر فرق دے زۀ ئې دلته ځکه ليکم چې ښاغلے اميد 

ې اصالح د خېره ژوندے دے او رېډيو پاکستان پېښور ته ځي راځي نو چې د د 

 (۱۰اوکړي.")

زه د ګل محمد بېتاب د خربې رسه متفق يم چې دا خربه د هغوي په ژوند سپينول ډېر غوره دي . ددې 

فهرست  مرتب کړې شوې د مسودو ډرامو پاکستان پېښور دد رېډيو د ښاغيل رشيد احمد   کلهغرض دپاره چې ما

د   پورې  ۲۹۱نه  د    ۲۷۷رامې او د سرييل نمرب ډ  دوه ۱۶۷،  ۱۶۶په سرييل نمرب  ولټولو نو د هغې تر مخه

 (۱۱.")تفصيل ورکړې شوې دے. د شپاړس ډرامو خالقداد اميد 

وېنا تر مخه چې هغو رسه په کور کښې کوم خپل ريکارډ موجود دے  خپلې د سيدخالقداد اميد دولې 

 دا دي.يشت دے. چې هغه ليکيل دي نو د هغې ټول تعداد څلېر او رېډيو له ئې ډرامې 

وظ، قدرمن، حقدار، پلؤ، حادثه، ازمېښت، د لطمع د سپريل،  په"چم ګاونډ، العالج، 

مينې دېوال، جائيداد، خاندان، پښېمان، د ازادۍ سحر، امانت، دا ئې ال بله، کاروان 

ازبينه، د خپله السه او اخرت په د ازادۍ، څړيکې، الوت، د رسو مرغۍ، خپل کلے، ني

 (۱۲مع دي.")ج

ريکارډ په رجسټرډ کښې شتون لري هغه څوارلس  کستان پېښور کښې چې کومې ډرامې درېډيو پاخو په 

مع، د خپله السه، ردي، لوظ، د سحر سېورے، اخرت په جدا دي. په طمع د سپريل، وېش، خپل پدي او نومونه ئې 

 و ودان ګل دي. زورنه، نيوکه، د خېره رسه لوئے اخرت، اخري لوظ، که خېر وي پکښې وايه، نيازبينه ا

خپل  ۲وېش ،ـ ۱لس ډرامې  و نو دا الندينۍ زينه کو مونږ چې ددغه دواړو فهرستونو موا

که خېر وي  ۸اخري لوظ،  ۷د خېره رسه لوئے اخرت،  ۶نيوکه، ۵زورنه،  ۴د سحر سېورے، ۳پردي،

شته دي کومې چې د ريډيو په فهرست کښې ډرامې ودان ګل داسې   ۱۰نيازبينه او  ۹پکښې وايه،

نه زه په دې نتيجه ورسېدم  ړې فهرست کښې نشته . ددغه موازينېولې دخالق داد اميد په جوړ ک

د چې لس ډرامې دے دغه هم نيمګړې دے، او کومې  چې ليکوال رسه چې کوم فهرست موجود

به دا فهرست څه حده پورې ريډيو په فهرست کښې شتون لري دغه وررسه ملګري کول غواړي بيا

 دېريشت جوړېږي. ډرامو شمري رااوځي ، کوم چې څلور اسې به د ليکوال د ټولو ريډيائييش او د سم

د  افضل رضا  ولې زه دلته دغه فهرست هم بشپړ نه ګڼم ، په دې چې سرت ليکوال پروفېرس

پنځلس ښودلې دے  خورېدونکو ډرامو شمېردسيدخالقداد اميد د رېډيو پاکستان پېښور سنټر نه 

 ډرامو نومونه په دا ډول ذکر کړې  دي. پنځلس ددغههغه  ،

"چم ګاونډ، کويژدن، د الرې مل، حادثه، داج، پښېمانه، وېش، راز، زېرے،. 

 (۱۳.")دوستي، خپل کلے، قدرمن، د مينې دېوال، ازمېښت او پلؤ

افضل رضا ددغه بره ورکړې شوي فهرست موازينه چې ما د موجود نورو فهرستونو رسه وکړه  د پروفېرس

څلور نورې داسې ډرامې راپيدا شوې چې د هغې  کښې  نو ثابته شوه چې د پروفېرس افضل رضا په فهرست
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دوستي  ، دغه ډرامو کښې د الرې مل ، پښېمانه، زېرے او نورو فهرستونو کښې نه دې درج شوے ريکارډ په

 .شامل دي 

 د اعرتاف په لړ کښې تقريباً  د سلو د سيدخالقداد اميد د رېډيائي خدماتو  ددې نه عالوه ښاغيل ارسار باچا 

  ليکلو تذکره کړې ده. هغه ليکي ډرامو 

رڈیوی ےک ےیل دیجنسہ ڈراےم وکیئ اکی وس ےک گل گھب وہےگن۔ نکیل زماہیح رکسٹپ اور ’’

ونہبں ےک ےیل، وچبں ےک ےیل، زمدوروں ےک ےیل اور درگی زریع درگی رپورگام ًالثم  

 (۱۴‘‘)رپورگام اشلم رک ےک اکی زہار ےس زایدہ وہےگن۔

 

ي ډرامو شمري ئې سل نه دے بلکې د پنځوس نه هم کم دے او ا په خيال حقيقت دادے چې د ريډيايخو زم

افضل رضا د فهرست دغه څلور ډرامې  چې مونږ وررسه د پروفېرسما چې کومه څېړنه کړې ده  دهغې ترمخه 

. چې تفصيل ئې په الندينې جوړېږي څلويښت د ريډيائي ډرامو شمېر اووهسيد خالقداد اميدشامل کړو نو بيا د

 ډول دے.

 پروډيورس/ډائريکټر/هدايتکار د نرش کېدو نېټه   ډرامه نمربشمار: 

 

 عمرنارص    1974  چم ګاونډ    (1

 عمرنارص    22ـ08ـ1974  العالج     (2

 فضل موال                  1975   رسۀ ډولۍ     (3

 صويف اسحاق    1983          په طمع د سپريل     (4

 صويف اسحاق    22ـ10ـ1983   لوظ     (5

 صويف اسحاق    17ـ11ـ1984  قدرمن     (6

 صويف اسحاق    16ـ02ـ1985  حقدار     (7

 نثارمحمدخان    29ـ06ـ1985   پلؤ     (8

 اېم کے شاهد    1985   حادثه     (9

 ايم کے شاهد    12ـ10ـ1985  ازمېښت     (10

 صويف اسحاق    30ـ11ـ1985 د مينې دېوال     (11

 صويف اسحاق    01ـ03ـ1986  جائيداد     (12

 نثارمحمدخان     1987  خاندان     (13

 هدايت الله همدرد    14ـ08ـ1988 د ازادۍ سحر     (14

 دردهدايت الله هم    14ـ08ـ1988  امانت     (15
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 نثارمحمدخان    1988  دا ئې ال بله      (16

 نثارمحمدخان    24ـ02ـ1989  پښېمان     (17

 صويف اسحاق    14ـ08ـ1989 کاروان د ازادۍ     (18

 صويف اسحاق    11ـ04ـ1990 د رسو مرغۍ     (19

 نورالبرص   08ـ 08ـ1992  خپل کلے     (20

 ظفرالله ظفر   01ـ 01ـ1995  سړيکې     (21

 الئق زاده الئق   09ـ11ـ1995   الوت     (22

 رسدارعيل   08ـ 08ـA  1999نيازبينه     (23

 رسدارعيل     2000  اخرت په جمع     (24

 رشيداحمد    13ـ05ـ2002  د خپله السه     (25

 حبيب النبي                 12ـ06ـB  2006نيازبينه     (26

 حبيب النبي    16ـ07ـ2008  که خېر ئې پکښې وايه    (27

 صويف اسحاق    1980  خپل پردي       (28

 صويف اسحاق    1980   وېش     (29

 رسدار عيل    A 1980د رس سېورے     (30

 رسدار عيل    B 1980 د رس سېورے         (31

 طفېل احمد    1981  زورنه      (32

 طفېل احمد    1981 نيوکه )مزاحيه(     (33

 يوسفزئے انور فرهاد    1981  د خېره رسه      (34

 طفېل احمد    1982  اخري لوظ      (35

 نورالبرص     1982 د ضمري اواز     (36

 نورالبرص     1985  مفته مشوره     (37

 الئق زاده الئق   03ـ 03ـ1986 پرانستے چتے      (38

 هدايت الله همدرد    13ـ10ـ1987  ماما خورئے      (39

 ګوهرعيل ګوهر     1992   توبه               (40

  ګوهرګوهرعيل    12ـ06ـ1992  ورورويل             (41

 نورالبرص    09ـ11ـ1986 د ازادۍ ستورے              (42
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عنايت الله     06ـ09ـ1996  ننګيال      (43

 ضياء

 د الرې مل           (44

 پښېمانه           (45

 زېرے           (46

    دوستي           (47

   

کالونه ريډيو  ددې څېړنې نه زه  په دې نتيجه ورسيدم چې سيد خالق داد اميد د خپل ژوند دېريشت قېمتي 

ې د ائي کار ته وقف کړي دي. دا نه بلکته ورکړي دي. خپل ټول صالحيتونه ئې د خپل اولس د اصالح او رهنم

خپل تخليقي قواء په کار راويستي دي. او ددې نه عالوه ئې د صدا کارۍ او غم زپيل اولس د تفريح دپاره ئې 

ي ډرامو تر لې د افسوس خربه داده چې د ريډيايي. و اداکارۍ غوندې ګران او کړان مشقتونه هم اوچت کړي د 

سم ريکارډ هم دغه اهمو ادارو نه دې ساتلے. اوس رضورت ددې  او ټييل ويژن د ډرامو څنګ د هغه د سټيج 

چې د سيد خالق داد په رنګ زمونږ د پښتو په سوونو ډرامه نګاران نور هم داسې دی چې هغوي خپل  خربې دے

عمرونه ريډيو او ټيلی ويژن ته ورکړي دي . ويل  د هغوي ددغه خدماتو دومره هم قدر افزائي نشته چې ريکارډ 

پاملرنه ونه کړې شوه نو زمونږ ئې وساتلې يش. دا يوه ملحه فکريه رضور ده. که په دې اړخ په سنجيدګۍ رسه 

   دغه قيمتي اثاثه به خداے مه کړه له مينځه الړه يش. 
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