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 د پيل خربې

( چې ستاسو مخ ته پروت دی دا  دغه کتاب) لنډۍ پيژندنې تیوري او د راټولولو الرې چارې

زما د دوکتورا ډیزرتیشن دی ، ما په دې څیړنیز اثر کې هڅه کړې چې د لنډۍ جوړښت، سکښت ، 

 بیالبیل ډولونه ، شاعرانه ارزښتونه د پښتنې چاپريیال او پښتنې ژوند په لنډیو کې رابرسیره کړم .

 ي توګه کومې لنډې یا تفصیيلرسه له دې چې ددې موضوع) لنډۍ ( په اړه پخوا هم په ضمن

معلومايت لیکنې او څیړنې شوي ،خو داسې یوه سیستامتیکه څیړنه پرې وشوي چې په هغه کې د 

لنډیو هر اړخیزه پیژندنه له خپلو ټولو ډولونو ،ځانګړنو او مشخصاتو رسه د یوې تیورۍ په رڼا کې ويش 

ره یړنیزو آثارو په څیر د موضوع ټاکل ډی، نه وه تر رسه شوې ، .د ډیزرتیشن لیکلو لپاره د نورو څ

مهمه اوهمداسې د څیرونکي ذوق او خوښه هم په کې خورا مهم ګڼل کیږي ، ځکه چې ځیني 

څیړونکي د موضوع ټاکنې او ورباندې د څیړونکي حاکمیت نیامیي کار بويل ، ما هم د خپلې ځانګړې 

کتورا بورد ته د منلو لپاره وړاندې کړه ، مینې  او ذوق له مخې دغه موضوع غوره کړه او بیا مې د دو 

بورد موضوع ومنله او دوه استادان) پوهنوال دوکتور محمد قسیم چمتو او پوهاند دوکتور یار محمد 

 یزال ( یې راته الرښود استادان وټاکل .

ما له خپلو دواړو استادانو رسه خپله مفکوره رشیکه کړه ، لومړۍ مې یو نیولیک او فهرست   

کړاو دا نیولیک مې دواړو استادانو ته ورکړ ، د نیولیک له کتنې وروسته یې راته سپارښتنې  برابر

وکړې . بیا مې د ماخذونو په ټولولو پیل وکړ ، لومړۍ مې د دې موضوع په اړه مطالعه پیل کړه ، په 

 څومړه کتابونو کې چې لنډۍ راټولې شوې وې هغه مې ولوستلې اوکومې خورې ورې لیکنې چې د

 لنډیو په اړه وې هغه مې هم له نظره تیرې کړې .

له نورو استادانو،لیکواالنواو څیړونکو رسه مې ددې موضوع په اړه بحثونه هم وکړل ، یوه  

کتابچه مې ورته ځانګړې وه ، د مطالعه او بحثونو په بهیرکې مې له ځانه رسه یاد داښتونه هم اخستل 

 ، خپل نظر او فکر مې هم وررسه لیکه .

ه تلم ، له ( تود لیک پر مهال مې هم مطالعه کوله او هم به د لنډیو د راتولولو لپاره ساحو )کلي

فرهنګي شخصیتونو رسه مې مشورې او له کلیوالو ښځو مې لنډۍ راټولولې ،کله به مې چې هره 

نه بشپړه شوه یړ څبرخه بشپړه کړه ، نو د کنتې لپاره مې الرښودو استادانو ته سپارله ، او باالخره زما دا 

 ل لپاره مې یو ځل بیا خپلو الرښودو استادانو ته د کتنې او ارزونې لپاره وسپارله .ځ، د ورستۍ 



 ب
 

دواړو استادانو په پوره غور ولوستله او خپل نظرونه یې راته ولیکل په همدې ترتیب دا څیړنه    

 بشپړه شوه.

 نه کوم ،چې له ما رسه یې په دې برخه کېپه پای کې زه له خپلو دواړو استادانو څخه ډیره من   

 مرسته او الر ښوونې وکړې او د دوي د الرښوونو په بهیر کې مې دا موضوع بشپړه کړه . 

 

 درنښت                                                                                                                     

 نازیه پتمن                                                                                                                  
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 لنډیز

لنډۍ د پښتتتو منظوم ولاتت ادب یو ځانګړي مشتتهور او تر ټولو مديبول اد  ژانر دی، چې د منظوم 

سرته او  سندرو پورې اړه لري. د فولکلوري ادب دغه  ا  ا ادب په ویش اوډليبندۍ کې په عامو ول اول

بې جوړې برخه یو مخصوص جوړښت او سکښت لري، داسې چې دوه مرسۍ، لومړۍ یې نهه او دوهمه 

ې د یارلس ستتتیالبه ده، خو په دې لنډ شتتتعر کې په پوره ای از او اع از رسه یو بشتتتپړ او عايل مطلب ی

ځائیږي، ژبه یې سوچه او خوږه ده، زموږ د ټولنیز ژوند هر اړخ پکې انځور شوی دی چې په لنډه وینایې د 

ا ادب د دغه په زړه پورې  شو. د ول ښتو د ټولنیز کلتوري ژوند هینداره بللی  تیوري او د  ژانر د پيژندنېپ

ضوع په توګه ټاکلې چې په دې  Ph.dراټولو الرې چارې مې د خپلې  شن له پاره د یوې څېړنیزې مو ډېزټی

 الندې یوولسو برخو کې وڅېړل يش:

لومړۍ برخه یې ولا ادب او فولکلور پېژندنې ته ځانګړې شوې ده، چې په ترتیب رسه به د فولکلور 

تر عامې پېژندنې وروستتته فولکوري یا ولاتت ادب معر  يش، زیرمې به یې وښتتودل يش، پر ارزښتتت، 

د دغه  هاهمیت او ځانګړنو به یې بحثونه ويش، د ولاتتت ادبیاتو د ویش ډليبندۍ د معرفۍ په ترې کې ب

ادب دوه مهم ډولونه) منظوم او منثور( په مفصتتتل ډول در وپېژندل يش. په دویمه برخه کې د لنډۍ په 

سب  سدیت په اړه پر بېالبیلو رس لیکونو الندې په منا ښت، جوړښت او مو سک تیورۍ هم بحثونه ولرو. د 

 ژانر د او د دغه اد تفصتتتیل څېړنه ويش. په درېيمه برخه کې د لنډۍ د لرغونتوب مستتتله څېړل کېږي 

ښت په باب تاریخي روایات د بیلګو په ترې کې وړاندې کېږي. په څلورمه برخه کې ددې  ښت او پای پیدای

اد  ژانر د نومونې مستتله څېړل کېږي او دا مستتله روښتتانه کېږي چې په پښتتتون میشتتتو بیالبېلو او کومو 

ته ا ه و ټکۍ( خپل کړي او د هغو وجه تستتمیه څستتمیو کې هغې بېال بېلو نومونه )لکه: لنډۍ، ټپه، م ت

شتتی دیپ په پنځمه برخه کې به یې لومړی) پرشتتاعرانه کیفیت، انځورونو او د  هري ارزښتتتونو بحثونه 

ويش او په بیلګو کې به یې بېال بېلې پورته یادې اغیزې په ګوته يش او په ولا ادب کې به یې دریځ او 

نډۍ د ډولونو پېژندنو ته ځانګړی شتتتوې چې په هغې کې به د مدام هم جوت يش، شتتتپږمه برخه چې د ل

لنډیو پر طيبیعي او مصتتتنوعي ډولونو پېژندنو ته ځانګړی شتتتوې چې په هغې کې به د لنډیو پر طيبیعي او 

مصتتتنوعي ډولونو څېړنه ويش. اوومه برخعه کې د جنستتتیت له مخې د لنډیو ډولونو پر هغو لنډیو بېالبېل 

 و او یا نارینه له خوا ویل شوي دي. څېړنه کېږي چې د ښځینه 

په امته برخه کې به په لنډیو کې راغيل اد  صتتتنعتونه وڅېړل يش او په بېلګو کې به روښتتتانه يش 

چې په لنډیو کې تشيبیه ګانې، استعارې، سیميبولونه، اسطورې او تلمیحونه څومره او څنګه راغيل ديپ په 



 د
 

شخصیتو  ښو او  ستاینې وڅېړل يش، دا څېړنه به دې الننهمه برخه کې په لنډیو کې د پې دې نو یادونې او 

 څو برخو کې تررسه يش:

 د سرتو پېغمربانو او شخصیتونو یاد – ۱

 ت د میړنیو، جنګیالیو، م اهدینو او ميل اتالنو یاد ۲

 ت تاریخي پیښې۳

 ت د مداومت مهال۴

شخصیتونو  ، اسالمي او ميلد هرې برخې څېړنې به د لنډیو پر هغو بېلګو بشپړه يش چې د پیغمربانو

 او یا د ځینو تاریخي پېښو یادونې او ستاینې پکې شوي دي.

لستتتمه برخه کې د لنډیو د راټولو په میتودونو او الرو څېړنیزو بحثونو ته ځانګړی شتتتوی دی. په دې 

اټولو ر بحثونو کې به پر دې څېړنه ويش چې لنډۍ څنګه راټولې او خوندي کړو. په دې ترې کې به د لنډیو 

بېالبېلې الرې او نیغ په نیغه د مخامخ لېدنې کتنې او همدارنګه له راډیو او تلویزیون له الرې د لنډیو د 

 بېلګو او بېالبېلو وریانټونو راټولونه او پرتلنه شامل وي.

په یوولستتمه برخه کې د لنډۍ ټولولو په برخه کې د شتتویو کارونه څيړنه او ارزونه ته جوته شتتوې په 

 خه کې ،چې څومره کارونه شوي ټول راوړل کیږي .دې بر 
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د څیړنې  کلیات -1  

 رسیزه 1-1

په عام ډول د پښتو د ولا ادبیاتو ویش او ډلندي داسې ده،چې لومړی په منظوم او منثور بیلېږي: 

د پښتو منظوم ادبیات چې د پښتون ولس د هري استعداد او اد  ذوق ډېره ښکلې او اررزښتناکه معنوي 

ې سندرې ېږي: عامې ولسپانګه او زموږ د ټولنیز ولا ژوند هنداره ده، په دوو لویو برخو یې څانګې جال ک

یا شعرونه او خاصې ولا سندرې یا شعرونه: خاصې سندرې هغه دي چې شاعر یې معلوم او د شعر په 

مدطع کې خپل نوم یا تخلص راوړي، لکه غزل )بدله(، چاربیته، رباغي، مدام، لوبه، بګتۍ او داستتتان او 

ګڼل کېږي لکه: د میندو ستتندرې، عامي ولاتت ستتندرې چې معلوم شتتاعر نه لري، د ټول ولس ګډ مال 

ماشومانو سندرې، اړونه یا کیسۍ، منظوم، متلونه، نارې، رسوکې او لنډۍ چې په دې لېکنه او څېړنه کې 

یې په هر اړخیزو څېړنیزو تیوریکو بحثونو رسبیره د راټولو په الرو چارو، خوندې کولو او خپرولو په هکله د 

 صیل رسه معلومات وړاندې يش. څېړنې و سپړنې په ترې کې په الزم تف

شفاهي ادبیاتو ال څه  ا یا  سرته برخه ده، چې زموږ د ول ا ادب یو  ښتو ول لنډۍ په ټوله کې د پ

چې په نړیواله کچه د نورو ژبو د ادبیاتو هیڅ اد  ژانر وررسه د بالغت،فصتتتتاحت او جامعیت له مخې د 

صاحت، بالغت  شمیر زیاتوالی یې سیالۍ څنګ او وز نه يش وهلی او همدغه ف اود موضوعاتو تنوع او د 

په پښتتتتو ولاتتت ادب و کې اهمیت، ماهیت ونډه او دریځ جوتولی يش، همدې اهمیت، اد  هري او 

ټولنیزو معنوي ارزښتونو ته په کتنه او پاملرنه، ما په کابل پوهنتون کې د دوکتورا برنامې او لوړې تحصیيل 

له د ډیزټیشن موضوع وټاک "د لنډۍ پېژندنې تیوري او ټولولو الرې چارې "دورې له پاې ته رسولو وروسته

چې د ټاکلیو مفرداتو له مخې په یوولستتتو برخو یا څپرکو کې د شتتتتو باوري معلومايت رسچینو ،کتابونو 

 ،م لو،ورځپاڼو په مټ د تحلیيل او ساحوي میتودونو له الرې بشپړوم.
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یب رسه په څنګزنو رسلیکونو کې د خپلې څېړنیزې چارې د دلته غواړم چې له معمول رسه ستتم په ترت

ستونزو، چې په مخکې به یې ولرم، ددې څېړنیزې چارې د ماهیت او اهمیت، موخو، د څېړنې پر فرضیو، 

او هغو پوښتنو په طرحه کولو چې ددې څېړنې بشپړول به ورته ځواب ووایې د څېړنې تر میتود او د موضوع 

په اړه د مخه تررسه شتتوي کار تعار ، خو انتدادي کتنه وکړم او پرهغو لنډه د  پر شتتالید یاد دې موضتتوع

 خپلې دغې څېړنې پوره توب او کره توب جوت کړم.

 د څېړنیزې موضوع ستونزې  1-2

شپړولو په وړاندې د هغې موضوع ماهیت او اهمیت ته په کتنه او پاملرنه  د هرې څېړنې موضوع د ب

و څېړونکي شتتتو امکاناتو ته د الر رستتۍ، حل الرو پلټلو او موندلو لپاره د لږې یا ډېرې ستتتونزې وي، خ

دغو ستونزو او کړاوونو منلو او زغملو د خپل توان تر کچې م يبور او مکلف دی زه هم پر دې څېړنیزه چاره 

 له پیالمې او ادامې دمخه هغه وینم او درک کوم او د دې علمي څېړنیزې چارې بشتتتپړولو له پاره به تر

خپلې وستتتې د هغو منلو او زغملو ته هوډمنه پاتې یم، له هغو ستتتتونزو څخه ځینې دلته له تاستتتې رسه 

 رشیکوم.

د خپلو خربو په پیل کې مې ددې خربې یادونه کړې وه چې لنډۍ د پښتو منظوم ولا ادب تر ټولو 

ږیزو رستتتنیو له الرې د لویه او مهمه برخه جوړوي، نو ځکه د هغې راټولولو، خوندې کولو او د چاپي او غ

هغې خپرول، په هغو کې د پښتتتتون ولس د ټولنیز ژوند هر اړخیزه څېړنه او ستتتپړنه له ارزښتتتت او اهمیت 

 څخه ډک کار دی.

رسه له دې چې تر اوسه په افغانستان او پښتونخوا کې په وروستیو څو لسیزو د لنډيو څو ټولګي او د 

و په هغو کې د پښتتتون ولس د ټولنیز معنوي او مادي ژوند لنډیو د شتتکيل او معنوي جوړښتتت د پېژندنې ا

پورې اړوند د موضتتوعي تنوع د څرنګوايل او څومره وايل په اړه ډېرې لږې لیکنې او څېړنې د ځانګړو اثارو 

سیزو  شوي دي، خو د دې وروستیو څلورو ل او په موقوته چاپي او غږیزو رسنیو کې په متفرق ډول خورې 

غمیزي د بهرنیو یرغلونو او کورنیو خپل منځي جګړو او نا ډاډمنو امنیتي حاالتو له امله په هېواد کې روانې 

د نورو برخو په څېر علمي تتتتت فرهنګي ډګر کې د کتابونو او کتابتونونو ته د رستتیدلو زیانونو او هغو ته الر 

اټولو شتویو لګو ته د ر رستی تر ډېره له ستتونزو او کړاوه ډک کړی دی. له بلې خوا که موږ ددغو بېالبېلو ټو 

شمېر په اټکيل  او تر څنګ یې په خواره واره ډول په چاپي او غږیزو رسنیو کې د چاپ او خپورشویو لنډيو 

وګڼو، حال دا چې د ولا ادب دغه ارزښتناکه مرغلرې د لکونو په شمېر په کلیو، بانډو او ( ۵۰۰۰۰توګه)
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سینو کې خورې ورې پرتې دي چ ې د څېړنې له پاره د هغو راټولول، خوندي کول او ښارونو کې د وګړو په 

حاالتو کې د هر لیکوال او  نا ډاډمنو امنیتي  په  حاې څېړل د هېواد  په موضتتتوعي ل هال  یا پرم د اړت

ستونزو او  سیدونکې زده کړیاله یم، له  ښار او ښځینه ذات او د  څېړونکي، په ځانګړې توګه زما لپاره چې 

ردو کې ناشوين کار بریښي، خو ماته چې اور د تحصيل مکلفیت له امله کړاونو ډکه څه چې په ځینو موا

ددې څېړنیزي چارې تررسه کول را ترغاړې دی، د امکان تر حده به هڅه وکړم چې هم د شتتتتو او الر 

رستۍ وړ باوري معلومايت رسچینو پر مټ د لنډۍ هر اړخیزه تیوریکي مطالعه او پېژندنه وکړای شتم او هم 

شم او پردې ټولو رسبیره به دې څېړنې ته په راټولو کړو به یې د راټول سيبې حل الرې په ګوته کړای  ولو منا

بېلګو کې په تحلیيل بڼه د پېښتتو او شتتخصتتیتونو رښتتتیني انځورونه وړاندې کړم، په لنډيو کې هري اد  

سطورې او تلمیح په بڼه راغيل په ګوته کړم  سیميبول، ا ستعارې،  شيبیه، ا ښتونه، چې د ت ا اارز و په ول

 ادب کې به یې اغیز او دریځ جوت کړم.

 د څېړنې اهمیت او مربمیت 1-3

فولکلوري یا ولا ادبیاتو هغه دي چې د عوامو یا ولا وګړو له خوا د پېړیو په پوړیو کې پنځیديل 

ت اد  استعداد او د ذوق څرګندوی او د هغوی د ځانګړي  دي. دغه ادبیات په واقعیت کې د ولس هري 

و ټولینز ژوند هنداره وي. د یوې ټولنې د ادبیاتو دغه برخه د ولستتتونو د نورو ای اداتو په څېر د بېالبېلو ا

اړتیاوو له مخې رامینځته او د خلکو له ژوندانه رسه اوږه پر اوږه را روان وي، د هغوی د ژوند خواږه ترخه، 

و ن کې رانغاړي او خوندي کوي یې اولاتت پوهې او ګروهي، ت ربې او ټولې ښتتې بدې په خپله پراخه م

سل څخه بل ته لېږدوي چې د همدې لېږد په بهیر کې يې ډېره برخه هیریږي،  شفاهي بڼه یې له یو ن په 

 ورکېږي او د زمانې توپاين سیلۍ یې له ځان رسه د پناه کندې ته وړي.

ښتو د منظوم ولا ادب یو ځانګړی مشهور او تر ټولو مديبول اد  ژان نظوم ر دی، چې د ملنډۍ د پ

فولکلوري یا ولا ادب په ویش او ډليبندۍ کې په عامو ولا سندرو) چې شاعر یې نه وي معلوم( پورې 

شپړ عايل مطلب  شعر کې په پوره ای از او اع از رسه یو ب اړه لري. په دې لنډ دوه مرسیز یا دوه نیم بیتز 

 ځائیږي.

معنوي ارزښتتتتنو څخه برخمنه ده، چې همدغه ژبه یې ډېره ستتتوچه او خوږه او له ډول ډول اد  

فصتتاحت، بالغت، د موضتتوعاتو تنوع او د شتتمېر زیاتوايل يې په پښتتتو ولاتت ادب کې ونډه او اهمیت 

جوتوي. همدې ارزښتتت او اهمیت ته په پاملرونه که څه هم تر اوستته د لنډیو څو د ګوتو په شتتمېر ټولګې 
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شمېر د اټکل له شویو لنډیو  شاوخوا پنځوسو زرو ته رسیږي حال دا چې د ولا  چې پکې د راټولو  مخې 

سینو کې خورې ورې د راټولولو، خوندي کولو،  شمېر د وګړو په  ادب دغه ارزښتنناکې مرغلرې د لکونو په 

څېړنو ستتتپړلو او په چاپي م موعو کې خپرول ته ستتترتګې پر الر پرتې دي، نو د یوې علمي اکاډمیکي 

ناکو الر  غه هم ددې څېړنې کولوو څېړلو د اغیز  کار دی، چې همد چارو ښتتتودل یو يوري او اړین  و 

 اهمیت او مربمیت پوره جوتوي.

 د څېړنې موخې 1-4

هره څېړنه د ځانګړو موخو او هدفونو له مخې تررسه کېږي، چې هغه یې په لنډ یا اوږده مهال کې تر 

پاملرنه دا څېړنه ددی ل په  ته  په عمل پلې کېږي. همدې ټکي  یا   پاره تررسه کېږي،چې د یوېالستتتته 

تیورۍ په رڼا کې لنډۍ په هر اړخیزه توګه له خپلو ټولو ډولونو رسه وپېژندل يش، د راټولولو، خوندي کولو 

د شتتتکل او منځپانګې له مخې څېړلو او خپرولو الرې چارې یې معلومې او ورڅخه پخپل ځای کې په 

نستتټیزه موخه ده، چې ددې څېړنې په تررسه مناستتيبه توګه استتتفده ويش همدغه ددې څېړنې اصتتيل او ب

 کېدل به په عمل کې پلې يش.

 د څېړنې فرضیې 1-5

شپړولو لپاره له  هره څېړنه د هغو د فرضيو پر بنسټ چې څېړونکی یې د خپلې څېړنې پرمخيبیولو او د ب

ومو او لمخکې څخه له ځان رسه د وړاند وینې په توګه ټاکي، خو دې ته مو باید پام وي چې د طيبیعي ع

ټولنیزو علومو په څېړنه کې فرضتتیې توپیر لري. نو د غستتې په دې څېړنه کې هم له همدې پیالمې څخه 

ځینې فرضتتیې شتتته چې هغه به زما له دې څېړنې رسه د بشتتپړتیا پړاو ته په رستتولو کې الزمه او مناستتيبه 

 مرسته وکړي او هغه دا چې:

له مخې څه نوې خربه وکړو. خربه دا ده چې په د لنډۍ پیژندنې تیورۍ په برخه کې به د جورښتتتت 

دې برخه کې پر څپیز جوړښتتت رس بیره چې ډیرې خربې پرې شتتوي دي ، د خ یز جوړښتتت په برخه کې 

یوې داستتې نتی ې ته ورستتوو ،چې هغه یو فورمول وګرځوو  . که داستتې ونه شتتو   نو بیا به په لنډیو کې 

ی ګرځولی دی لکه : موستتتیدیت ، تصتتتویري ژبه ، ځینې اړخونه دي چې دغه صتتتنف یې ښتتتکلی او منل

موضوعي بیان او داسې نور څه هم شته چې تر اوسه بیان شوي نه دي ، که بیان شوي هم دي ، خو د 

شوي دي ، دا باید وڅیړل  لنډیو حق یې ادا کړی نه دی ، یوازې تر دودیزو تعریفونو پورې منح ه پاتې 

 يش .
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ڼا کې له یو میتود څخه په استتتفاده د لنډیو د راټولولو، خوندي کولو یا دا چې موږ د اد  تیورۍ په ر 

او د شکيل او معنوي موضوعي اړخونو د څېړنې او مطالعې لپاره په خپله ژبه او ادب کې د لنډۍ اد  پوړ 

 او دريځ و ټاکو .

 دا او داستتتې نورې فرضتتتیې ما پر څېړنه له پیل کولو څخه دمخه مطر  کړي، چې دغو فرضتتتیو ته

 ځواب ویل به زما دا څېړنه په مناسب ډول رسته ورسوي.

 د څېړنې پوښتنې 1-6

دغه پورته یادې فرضتتتیي چې ما د خپلې څېړنې د پرمخيبیولو او د بشتتتپړولو لپاره له ځان رسه مطر  

ڼه  یاري ب په مع په واقعیت کې ددې څېړنې بنستتتټیزې پوښتتتتنې هم دي چې ځوابول یې څېړنه  کړي، 

 بریا تر پړاوه رسولی يش، خو بیا هم دلته یې ځینې د څېړنې د پوښتنو په توګه مطر  کوم.پرمخيبیولی او د 

شاعري ده او لنډۍ یې په کومې لویې او مهمې برخې پورې اړه او تړاو  شاعري څه ډول  ا  تتتتت ول

 لريپ

 ري پلد ادبیاتو په برخه کې به د لنډیو په باب دغه څیړنه کوم نوي اړخونه را وپيژين او څه ګټه  -

 ت آیا لنډۍ د ولا منظوم ادب د یو ژانر په توګه د تیورۍ په رڼا کې څېړل کېدای يشپ

 ت د فولکلور، په ځانګړې توګه د فولکلوري ادب د دراټولولو اسانه او ډاډمنې الرې کومې ديپ

 ایا پر لنډیو څیړنه ارزي پ که ارزي، نو ارزښت یې په څه کې دی پ -

 ه ټوله کې د ادبیاتو په وده کې د لنډۍ ونډه څه ده پد نظم په تیره شعراو پ -

 او......پ 

 د څېړنیزې موضوع شالید 1-6

 د ولا یا فولکلوري) شفاهي( ادبیاتو په عامو پېژندنو کې یوه دا ده چې:

هغه ادبیاتو چې د عوامو یا ولاتت وګړو له خوا پنځیديل یا رامینځته شتتوي وي، ولاتت یا فولکلوري 

ېږي. دغه ادبیات په واقعیت کې د ولس د هري تتتتت اد  استتتعداد څرګندوي او د هغوی د ادبیاتو بلل ک

ټولنیز ژوند هینداره وي. دغه ادبیات چې معموالً شتتفاهي بڼه لري او په هغو ولستتونو کې زیات او پياوړی 

شوې او وګړي یې تر ډېره له دغه  سواد( خپریدنه په کې ډېره نه وي عامه  عمت نوي چې د لیک لوست) 

څخه بې برخې وي. افغاين ټولنه او ولس په ځانګړي توګه پښتتتانه،چې د ځینو ځانګړو ستتیاو، ټولنیزو، 
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اقتصتتادي، فرهنګي، تاریخي او جغرافیایې عواملو له امله د دغستتې ټولنو او ولستتونو په لیکه او کتار کې 

 شتمنه ده. پانګه ډېره درنه او راځي، نو ځکه یې د لیکلو ادبیاتو په پرتله د ولا) فولکلوري( ادبیاتو

لنډۍ د پښتو د ولا منظوم ادب یو په زړه پورې اد  ژانر دی چې پښتو د فولکلوري ادب په ویش 

صاحت او بالغت څخه  سندرو کې راځي. د لنډيو معنوي جوړښت له پوره ف ا  او ډليبندۍ کې په عامو ول

ز لري، چې په ډېره خوږه او ستتتوچه ژبه یو برخمن او همدارنګه تشتتتکيل جوړښتتتت یې پوره ای از او اع ا

بشتپړ عايل مطلب پکې ځائیږي همدغه فصتاحت، بالغت، لنډون او ژبنی ستمون د موضتوعاتو تنوع او د 

شمېرزیاتوالی یې په پښتو ولا ادب ونډه او اهمیت جوتوي، همدغې اهمیت او اد  ارزښت او اهمیت 

  ژانر شتتتکيل او معنوي پېندنې په اړه خورې ورې ته په کتنه په دې وروستتتتۍ یوه پیړۍ کې ددغه اد

لیکنې شتتوي، بېلګې یې په څو د ګوتو په شتتمېر ټولګو کې د راټولې شتتوي، د لنډیو د راټولو له پاره ځینې 

لومړنۍ نیمګړې او ځانګړی هڅې او کله کله ډله ییزي هڅې هم شوي دي، د لنډیو په باب ځینې خورې 

ه په بڼه او یا هم په چاپي او غږیزو رستتنیو کې د مدالو او معلومايت لیکنو پورې لیکنې او څېړنې د کتابونو 

بڼه خپرې شتتتوي دي، رسه له دې چې هغه ډبرې لږې، له ځینو نیمګړتیاوو او کمزورتیاوو رسه ملې دي، 

چې نه د موضتتتوع څېړنیز حق تر رسه کولی يش او نه د ولاتتت ادب د مطالعې د مینه والو تنده خړوبولی 

ځکه په دې اړه اکاډمیکو څېړنو او شتتننو، تحلیيل لیکنو اړتیا پېښتته وه، چې د پوره کولو په هوډ او  يش، نو

شو، له دې رسه رسه زه بیا هم م يبوره او مکلفه  اتکل به یې دا زما څېړنه د بېلګې په توګه یوه هڅه ګڼلی 

ي هغه اثار یو ټولګې او ځینیم چې د خپلې څېړنې پیالمې په دې برخه کې له معمول رسه ځینې هغه د لنډ

هم د در وپېژنم چې د څېړنو په توګه په دغه برخه چاپ او خپاره شتتتوی دي. دا به زما د څېړنې لپاره چې 

تررسه کوم چې د موضتتوع د شتتالید یا پس منظر په توګه د موضتتوع د څېړنیز حق د تررسه کولو په الر کې 

 مرستندوی واقع يش.

 لومړی ت د لنډیو ټولګې:

 پښتني سندرې  لومړۍ برخهـ  ۱

 ۳۹۷مریز کال پښتتتو ټولنې د محمد دین ژواک په زیارچاپ او په  ۱۳۳۴د پښتتتو لنډيو دغه ټولګه پر 

سندرو  مخونو کې په وزیري کچه په ښکلې قطع او صحافت چاپ کړې ده. دا زموږ په هېواد کې له ميل 

 لنډۍ خوندي دي.( ۷۳۰۰پکې) چې یوه برخه یې لنډۍ دي د پښتو لنډیو لومړنۍ ټولګه ده چې 

 " م موعه د پښتتتو ټولنې د هغه وخت مصتت صتتدیق الله رښتتتین په یادښتتت پیل شتتوې ورپستتې دا

تر رسلیک الندې د مهتمم) محمد دین ژواک( چې هغه وخت د پښتو ټولنې د ادبیاتو د څانګې " م موعه
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امې ولاتتت یره ځينې نورې عمرستتتتیال) کفیل( و، تعار  رسیزه راغلی چې لیکوال پکې پر لنډیو رسب

 سندري د اتڼ نارې، بابواللې او کاکړۍ غاړې هم را پېژنديل دي.

تنو لیکو الو او شاعرانو له خوا راټولې شوي چې د کتاب په ( ۵۳دغه لنډۍ د یوې پروژې په توګه د )

دیف او ر پای کې یې د نومونو لړلیک راغلی دی. په دې ټولګه کې خوندې شتتتوې دي لنډۍ د الفيبا په 

ترتیب راغلی او په څنګزن ډول یې موضتتتوعي فهرستتتت هم وړاندې شتتتوي چې هم یې د موضتتتوعاتو 

رسلیکونه د منت په حاشتتتیو کې او هم په ټولنیز ډول د لیکلړ په توګه د مخګڼو په یادونه د کتاب په پای 

باستتتین، اخرت،  ته راوړو: ا په توګه یې ځینې رسلیکونه دل بل، ارمانکې راغلی دی، چې د بېلګې  ، اور

بیلتون، پتنګ، زړه، کوڅه، کنډو، ګودر، نصتتتیب، پيزوان، پیغله، ځوانان، خال، جانان، چارګل، زنګدن، 

سپینه خوله، دیدن، رنځور، سپوږمۍ، طاليبان، عاشق، شین خال او داسې نور په شلګونه، رسلیکونه، چې 

 هر یویې د یوې ځانګړې موضوع استاذیتوب کوي.

په دوه ډوله دی: له لومړی مخ څخه د الفيبا په ردیف او ترتیب رشوع کېږي او په ددغو لنډیو ترتیب 

مخ کې یې بله برخه وروستتته راغلې لنډۍ بیا هم د الفيبا په ردیف او  ۳۱۰مخ پای ته رستتیږي، په ( ۳۰۹)

ردیف مخونو کې د اتڼ نارې د الفيبا په ( ۳۳۱ت  ۲۴۷مخ پای ته رسیديل دي، بیا په ) ( ۳۳۰ترتیب بیل او )

مخونو کې د شین  ۳۷۷ت  ۳۶۵بابواليل د الفيبا په ردیف او په ( ۱۱۲مخونو کې )  ۳۶۴ – ۳۴۸او ترتیب، په 

خالو نارې یا کاکړۍ غاړې په متفرق ډول راغلی او له هغې وروستتتته په ترتیب رسه د کتاب لغتنامه، د نا 

تنو هغه لیکوالو او شتتاعرانو جوړې  ۵۳اشتتنالغاتو معنا، د دې کتاب د موضتتوعاتو عنوانونه او په پای کې د 

کړي او د دغه اثر په منځپانګه کې خوندي کړي، چې له اصتتتيل او طيبیعي لنډیو رسه په ډېرې استتتانۍ 

 توپیر کېدای يش.

 ـ پښتو لنډۍ۲

د پښتتو لنډیو دا ټولګه د افغانستتان د علومو اکاډمۍ،د ژبو او ادبیاتو مرکز د پښتتو ټولنې، د شتفاهي 

مریز  ۱۳۶۳مریز کال کډه علمي څېړنیزه پروژه ده، چې په  ۱۳۶۱ر د څانګې د علمي غړیو ادب او فولکلو 

مخونو  ۴۹۴کال د علومو اکاډمي د ژبو او ادبیاتو مرکز پښتتتتو ټولنې له خوا د م اور احمد مومند په زیار 

 کې په وزیري کچه چاپ او خپره شوې وه.

ژې په توګه د معاون رسمحدق) ځېړنوال( محمد د لنډیو دا م موعه چې د یوې علمي څېړنیزې پرو

ٔمومن پتوال، معاون رسمحدق محمد استتتمعیل ستتتړبن، معاون محدق) څېړنیار( شتتتهزاده زیاران، معاون 

محدق، میر احمد ګوربز، معاون محدق حرضت محمد ویاړ او معاون محدق م اور احمد مومند له خوا په 
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یب رسه پکې د ال  په ترت مد جنتی( نظر، د ګډه تر رسه شتتتوې ده.  رښتتتود ) رسمحدق محمد اکرب معت

ډیپارټمنت د مدیر ) شتتهزاده زیارن تفری ( راغلی اوپه کې د بېالبېلو ټولنیزو او ستتیاو موضتتوعاتو په اړه 

مخ پورې د الفيبا په ردیف او  ۴۹۴تحلیيل څېړنیز بحثونه شتتتوي، راغلې ده او بیا له لومړی مخ څخه تر 

 ترتیب لنډۍ راغيل دي.

لنډۍ راغلی دي. ددې ټولګې د لنډيو بنسټ هامغه پښتني ( ۱۱۱۵۸نډیو په دې ټولګه کې ټولې) د ل

لنډۍ چې مکررات او ځينې مصتتنوعي لنډۍ ورڅخه لرې شتتوی او پر پاتې ( ۷۳۰۰ستتندرې لومړۍ برخه) 

ې او نلنډیو باندې د پروژې بشتتپړونکو د لنډیو له بېالبېلو چاپي او قلمي لنډۍ نستتخو څخه لنډۍ د کره کت

پرتلنې په نتی ه کې ورزیاتې کړي دي، چې له هغو څخه کولی شو دلته پر پښتني سندرې لومړی ټوک را 

ټولې شتتوي دي. د مینې جهان په نوم ناچاپه ټولګې، د حستتین او ستتید غالم پاچا له د یوانو څخه لنډۍ، 

کو ستتندرې او ع د خلعيل محمد منګل فولکلوري ګیډۍ، د ستتلیم پېښتتور مشتتهورې ټپې، د حيبیب الله رفی

نورې یادولی شو. دغه له بېال بېلو چاپي او قلمي ټولګو څخه راخیستل شوی نوې لنډۍ له پرتلنې وروسته 

شمېر )  شویو لنډیو  شوی او په دې ترتیب د ټولو خوندي او چاپ   (۱۱۱۵۸په دې م موعه کې ورزیاتې 

وتیږي ر او دقت رسه کتنې په نتی ه کې جته رسیدلی دی، بیا هم دی په دې ټولګه کې راغلو لنډيو په غو 

چې تکراري لنډۍ هم پکې پايت دي، بېال بېل غلط او ګډوډ وریانټونه هم پکې شتتتته او تر څنګ یې 

 ځینې مصنوعي لنډۍ هم ترسرتګو کېږي چې غیر طيبیعي والی او ناسوچه والی پکې جوت دی.

 ـ زیړي ګلونه ۳

دا هم د پښتتتو لنډیو یوه ټولګه ده چې شتتاوخوا پنځه زره لنډۍ پکې خوندي دي، د لنډيو دام موعه 

څېړنپوه علی محمد منګل د لنډیو له نورو چاپي او قلمي نستتخو څخه ترتیب او په موضتتوعي لحاو تدوین 

شتتتمي له مریز کال د څېړنپوه محمد عارف غروال او څېړنپوه ستتتید محی الدین ها ۱۳۹۳کړې ده. په 

مخونو کې په ښکلی کچه او صحافت د میوند خپروندویې ( ۵۰۰تدریظونو اود لیکوال له رسیزې رسه په )

 ټولنې له خوا پښتونخوا پېښور کې چاپ او خپره شوې ده.

د لنډيو په دې م موعه کې لیکوال او مدون د اد  فنونو لفظي او معنوي بدیعي صتتتنایع، د بیان 

شيبیه ټول ډولونه صنایعو او فنونو له پاره یې په زړه پورې علم د ت ، م ار، کنایه تر څېړلو رسبیره چې د ټولو 

نډیو کې یې کرکې،  په ل ثالونه مونديل دي،  و فالونه، ټوټکی او کوډی، ټوکې ټکالې، د پښتتتتنو دود ام

ښیراوی، څلې او حامسې، توره، هېواد او وطن پالنه سې ا دستورونه)بدرګه( ننواتې، من نیولو، دوعا،  و دا

مخ پورې راغيل او بیا د ( ۲۹۰نورو موضتتوعات او اد  صتتنعتونه په دې لنډيو کې له لومړۍ مخ څخه تر)
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( ۵۰۰نوې رټولې شوې پښتو لنډۍ تر رسلیک الندې دا الفيبا په ردیف او ترتیب لنډۍ راغيل چې لړيې په)

چې  ، هامغه پخوانۍ لنډۍ ديشتتاوخوا ښتتودلی، خو ما وکتلې او ځینې مې له نورو ټولګو رسه پرتله کړی

یایې د هغو وریانټونه بدل کړی او یایې پکې نور جز وي، لفظي او معنوي ادلون بدلون راوستتتتی دی او 

ځینې پکې داستتې لنډۍ هم شتتته چې لیکوال پخپله جوړې کړي، مصتتنوعیت او په ځینو برخو کې یې د 

 وزن او هنګ او څپو زیاتوالی او کموالی هم تر سرتګو کېږي.

که لیکوال دا نوې جوړې کړې یا مصتتتنوعي لنډۍ له ډېرې نیمګړتیا او ګمزورتیا رسه د پښتتتتو نوې 

لنډۍ بولې له ډېرو نیمګړتیا او وړتیاو رسه د پښتو نوې لنډۍ بويل، نو دا بیا بیله خربه ده، که نه نو لیکوال 

مخونو کې  ۵۰۴تتتتتتت  ۵۰۱په خو په دې کار د لنډيو طيبیعي خوند او رنګ ته ډېر زیان اوړولی دی، دکتاب 

لیکوال هغه منابع او رسچینې ذکر کړي چې دا لنډۍ یې ورڅخه راخیستتتتې او یایې د اد  فنونو او نورو 

 فولکلوري توکو په اړه له هغو څخه لږ ډېر تیوریک معلومات راخیستي دي.

 ـ روهي ټپې لومړی او دوهم ټوک  ۴

م کال د پېښتتور پوهنتون پښتتتو اکیډمۍ له خوا په  ۱۹۸۴د پښتتتو لنډيو ددې ټولګو لومړی ټوک په 

 مخونو لویه کچه چاپ اوخپور شوې ده.  ۶۵۲پښتونخوا جدون پرینټنګ پریس کې په 

ددې لنډيو تدوین، ترتیب او څېړنه پروفیرس ډاکټر سلمی شاهین تررسه کړې او د هغه وخت د پښتو 

مخونو کې یوه مفصله څېړنیزه  ۶۱په  ۹ه توګهاکیدیمۍ مص پروفیرس محمد نواز طایر ورباندې د رسیزې پ

لیکنه کړې چې پکې د لنډۍ هر اړخیزې پېژندنې رسبیره په موضتوعي لحاو پر لنډيو څېړنیز بحثونه کړي 

شوی او پيل کېږي په  ۶۲دي. د کتاب له   ۶۵۲مخ څخه د لنډيو منت چې د الفيبا په ردیف او ترتیب برابر 

ت تر رسلیک الندې هغه معلومايت رسچینې ښودل شوي چې دغه لنډۍ مخ پای ته رسیږي او بیا د کتابیا

ورڅخه راخیستتتل شتتوي دي. په دې ټوک کې دراغلیو لنډيو م موعي شتتمېر نه دی ښتتودل شتتوي، خو 

پروفیرس محمد نواز ظاهر په مفصله رسیزه کې یوځای دا یادونه شوې چې په پېښور پښتو اکیډیمی کې د 

لنډۍ راټولې شوي چې د هغې تدوین چارې یې سلمی شاهین ( ۳۶۰۰۰ا )چاپ او خپرونې له پاره شاوخو 

ته ستتتپاريل دی او دا دی لومړی ټوک یې چاپ او خپرولو ته تیار کړی دی. ) روهي ټپې، د نواز طایر 

 مخ( ۶۰۰۰رسیزه 

له دې څخه دا معلومیږي چې د لومړی او دوهم ټوک چې وروسته یې درپېژنم، ټولو لنډيو شمېر یې  

دي. په هر صتتورت ددې لنډيو منابع هم هامغه پښتتتني ستتندري لومړی ټوک ګل ټپې او  ۳۶۰۰۰ شتتاوخو

 نوري دې چې د مخه نورې پکې مصنوعي لنډۍ هم شته چې د لوستو په مهال له ورایه څرګندیږي.
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 ـ روهي ټپې) دویم ټوک(  ۵

ړی او د پېښور دیق کد پښتو لنډیو دا ټولګه هم پروفیرس ډاکټرې سلام شاهین تدوین، ترتیب او تح

ښتو اکیډیمۍ لخو په  مخونو لویه  ۲۷۶م کال له لومړی ټوک څخه لس کاله وروسته په  ۱۹۹۴پوهنتون پ

مخونو یې ښکلی کړي  ۳۹ – ۷وزیری کچه پروفیرس محمد نواز طایر له مفصلې رسیزې رسه چې د کتاب 

په هغو کې د موضتتتوعي نډيو د پېژندنې او  په څېر د ل په اړه څېړنیز تحلی او د لومړي ټوک  لی څرنګوالی 

 بحثونه کړي، چاپ او خپره شوې ده.

مخ څخه پیل او په  ۴۱د روهي ټپې دویم ټوک اوډنه هم د الفيبا په ردیف او ترتیب شتتتوې چې له 

مخ کې پای ته رستتتیږي، دا لنډۍ هم هامغه د لومړي ټوک د لړۍ بله کړۍ ده چې لنډۍ یې له  ۲۷۳

ته ( ۳۶۰۰۰شتتوي او په دې ترتیب د دواړو ټوکونو د لنډیو شتتمېر شتتاوخوا )باوري رسچینو څخه راخیستتتل 

رسیږي، خو په دې لنډیو کې هم داسې مکررات شته چې په لومړی ټوک کې راغيل چې د یو یوې لنډۍ 

سوچه والی  ښتو لنډيو طيبیعي والی او  شته چې د پ صنوعي لنډۍ هم پکې  بېالبېل وریانټونه هم لري او م

 ي.لږ ډېر زیامننو 

 ـ ټپې ۶

م  ۲۰۱۸دا دپښتو لنډيو یوه بله ځانګړې ټولګه ده چې ډاکټر سلطان روم راټول او تدوین کړي او په 

مخونو کې چاپ او خپره کړې ده. د  ۲۳۶کال یې په ستتوات مینګوره کې په ښتتکلې کچه او صتتحافت په 

( ۶۰۰۰لنډیو په دې ټولګه کې دراغلیو لنډيو شمېره راټولونکی نه ده ښودلې خو زما د اټکل له مخې به له )

 څخه زیاتې لنډۍ پکې خوندې او خپرې شوې وې.

 ۱۷ – ۵ددې ټولګې د لنډيو د الفيبایې ردیف له لیکلړ څخه وروستتتته د تدوین کوونکي په رسیزه چې 

نډيو د  ځانګړنو او ددې ل په عمومي پېژندګلوۍ،  نډۍ  غه د ل يل کېږي، چې پکې ه نه یې نیويل پ مخو

له  نډیو الفيبایې ردیف او ترتیب  په څرنګوايل بحث کړی دی، دل مخ څخه پیل او  ۱۸۰تدوین او ترتیب 

 مخ پای ته رسیږي.(  ۳۳۵)ی( ټپې یې په )

ه بېل بېل وریانټونه او ځینې مصنوعي لنډۍ چې لددې کتاب په لنډيو کې هم مکررات د يوې لنډۍ 

ورایه ځان څرګندوي، خو له دې ټولو رسه رسه پکې ځینې داستتې نوې لنډۍ هم شتتته چې ما تر اوستته په 

نورو ټولګو کې نه وې لیدلې او رسبیره پر دې د ځینو داستې موضتوعاتو په هکله هم لنډۍ شتته چې نوې 

 خوندونه لري. سیاو، ميل، مذههيبي، قومي رنګونه او
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ځانګړو ټولګو کې چې رسبیره په زرګونو پښتتتتو لنډۍ پکې خوندي دي) اليبته ( ۶پردغو پورته یاده)

تګرار او مصنوعیت یې په خپل ځای دی( یوشمېر نورې د پښتو لنډيو ټولګی هم شته چې نشو کولی هغه 

ه دغو ټولو ومونو واخلو، اليبته ما لټولې دلته دروپېژنو، دلته به یوازې ستتتتاستتتې د معلوماتو له پاره د ځینو ن

ټولګو څخه بېلګې را خوښې کړي او په خپلو خپلو ځایونو کې مې راوړي او د هغو اخځونه مې هم ښوديل 

 دي.

سټهي(  سار) محمد یونس  سید اکرب(، رسور کوه ښتو ټپې)  ګل ټپې)ګل محمد خان درې ټوګه(، پ

اځی(، ننۍ لنډۍ) محمدا جان غل ی(، زما د تاریخې ټپې)محمد نواز خان(، جهادي لنډۍ)توریالی ځ

ت عوې الدین صدیدي( د مینې  لرې وطن یاره) کاینات تنها(، د پېښې جذبې روع توپانونه) جهادي لنډۍ 

ټپې) درې ټوګه ت صادق الله صادق) ثناالله ځواب( او نورې چې دلته یې یوازې د نومونو په اخیستلو بسنه 

 د لنډيو د ټولګو او د هغو د راټولوونکو او ترتیيبوونکو نومونه راوړل.کوو او ستاسې د معلوماتو لپاره 

 دویم: د لنډۍ پېژندنې او موضوعي تخلیيل څېړنیز آثار

 ـ روهي ثقابت) ټپه او ژوند(  ۱

تاریخ  یاو او  عاطفي، ستتت په هغو کې د راغلو ټولنیزو،  نډيو د هر اړخیزې پېژندنې او  د پښتتتتو ل

تحلیيل څېړنه ده چې پروفیرستت محمد نواز طاهر تررسه کړې او د پښتتتونخوا  موضتتوعاتو په اړه یوه پراخه

صوبایي حکومت دغه اثر تر موضوع لیکلړ وروسته د عطاءالله خان په څو خربو پېل شوې او بیا د دیيباچه 

مخونو د کتاب منت  ۵۵۹ – ۱۱تر رسلیک الندې د څېړونکې په رسیزه پيل کېږي او بیا په ترتیب رسه په 

ې لویو رسلیکونو الندې راغلی دی: ټپه او ژوند، دین او ایامن، کائنات، استتتالمي روایات، عنا  تر د

اربعه، نيباتات، حیوانات، ادم ذات) بنیادم( معارشت ژوند او مرګ، معاش او معارشت، ژوندون او مرګ، 

ښځو ټپې، د نارینو  ښتونويل، د  ښتو پ ښځو او نرانو ټپېګلتور او ثدافت، جام پیزار، کلچر او متدن، پ ، د 

 رشیکې ټپې.

دغه پورتني موضتتوعات په لنډيو کې په تحلیيل بڼه څېړل شتتوي او لیکوال په دې هره برخه کې په 

 لس ګونو لنډۍ د بېلګو په توګه راوړي او موضوعات یې پکې څېړيل دي.

ه ده، خو ره څېړنلکه چې څرګنده ده دا د پښتنو لنډیو په اړه په موصنوعي لحاو یوه پراخه او هر اړخې

یو ستتتتونزه لري چې لیکوال ددی لنډيو ماخذونه نه دې ښتتتوديل او نه یې د خپلو تحلیلونو او معلوماتو 

وړاندې کولو له پاره کومه معلومايت رسچینه ښودلې، بلکې ټول د لیکوال خپل تحلیلونه او شننې ښکاري. 

او ادبې کاوشتتتونه تر رسلیک الندې د  د اثر په وروستتتتیو مخونو کې د پروفیرستتت محمد نواز طائر علمي
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ټوکو ( ۹۰لیکوال ټول اثار د تخلیدي څېړنیز تالیفات او منظوم او منثور تخلیدات او ژباړلې اثار چې ټول) 

 ته رسیږي. د هغو م موعي لیکلړ راوړي دی.

 ـ پښتو ټپه۲

م کال د قاستتم  ۱۹۸۴د لنډیو په اړه د پروفیرستت داود خان څېړنیز تحلیيل اثر دی، چې دویم ځل په 

 ۱۸۳نيبوي په زیار په پښتتتونخوا کې پښتتتو اد  مرکز رسای نورنګ) نيبوی( له خوا په کوچنۍ حیيبي کچه 

 مخونو کې چاپ او خپور شوي دي.

دلنډيو په هکله دغه څېړنیز اثر د تندیدي اراء تر رسلیک الندې د امیر حمزه شتتینواری، ایوب صتتابر 

ه رفی تندیدي څرګندونو پېل کېږي او بیا په ترتیب رسه لومړی د امیر حمز او عيبدالکا  ادیب په لنډو تعا

شینواری رسیزه راځي ورپسې د کتاب په هکله تررسلیک الندې د لیکلوال خپلې خربې دي او بیا په دغو 

 الندې رسلیکونو کې د لنډیو په هکله څېړنه او هر اړخېزه سپړنه تررسه شوې ده.

یمکۍ، چاربیته او ټپه( ولاتت ژوند) ح ره، جومات، ګودر اباستتین( ولاتت شتتاعری) بدله، لوبه، ن

معايش ژوند، پښتانه او اسالم، د ازادۍ تحریک، جشن وعشق، طنز و مزا ، مکامه، قصې او داستانونه، 

عالقایي یا مدامي اثر، منظر نګاري، فصتتاحت او بالغت) متلونه، محاورې الفاو، علم بیان او بدیع علم( 

شوي او د هریو له پاره د لنډيو بېلګې راوړل دغه پورته م سب تفصیل رسه په لنډیو کې څېړل  سایل په منا

مخونو کې لیکوال د رحامن بابا  ۱۸۳ – ۱۷۲شوي او په موضوعات په تحلیيل بڼه وړاندې شوي. د کتاب 

فیلستتفانه  ټپې او ټپه، ټپه او کالستتیکي ادب، نازکخیايل او ټپه، ستتوز او ګداز او ټپهړ زوړ ادب او ټپه، د

اړخ تر رسلیکونو الندې د پورته موضتتوعاتو په ټپو کې تحلیل او له بېلګو رسه وړاندې شتتوې دي. په پای 

 کې لیکوال د هغو آثارو نومونه راوړي چې په دې څېړنه کې ورڅخه استفاده کړې ده.

 د پښتو ټپې عمراين مطالعه - ۳

ښتو اکیډمۍ ( یا دوکتورا ډph.dد ډاکټر نورمحمد دانش بیټني) ښور پوهنتون پ شن دی چې د پې يزټی

 م کال چاپ او خپور شوی دی.۲۰۱۷له خوا په 

تتالله جان وزیري په لېکنه چې د پیش لف  تر رسلیک الندې د  دغه څېړنه د پروفیرستتت ډاکټر ن ت

یا د کتاب  ۱۵ – ۱۰کتاب  یل کېږي، ورپستتتې د لیکوال خپلې خربې راغيل او ب مخونو کې چاپ ده، پ

په دې الندې شتتپږو بابونو کې په اکاډمیکه بڼه له باوري معلومايت رسچینو څخه په استتتفاده  موضتتوعات

 مخونه( ۱۰۶ – ۲۱لیکل شوي او په تحلیيل بڼه څېړل شوې دي. )
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یات. )  باب: اد  وړانګې او عمران دا او عمراين وده، دویم  باب: انستتتتاين ارت  ۱۹۱ – ۱۰۷لومړی 

 مخونه( 

مخونه( څلورم باب: اساطیر، رسمونه، توهمت او  ۱۰ – ۱۹۲رانیاتو نخښې) درېیم باب: ټپه کې د عم

مخونه(، شتتتپږم باب محاکمه او  ۴۹۱ – ۳۶۷مخونه(، پنځم باب د ټپې ځینې اړخونه)  ۲۶۶ – ۳۱۱ټپه ) 

یات )  تاب په هر یو کې تر لس ګونو  ۵۰۴ – ۴۹۲ک بابونو کې  په پورتنیو  نه( لیکوال د خپلې څېړنې  مخو

ندې دلنډۍ د پېژندنې او موضتتتوعي بېالبېل مستتتتایل تحلیيل څېړنې او څرګندونې د باوري رسلیکونو ال 

 معلومايت رسچینو په رڼا کې وړاندې شوي دي.

 په پښتو لنډيو کې د ښځو د ژوند د ځینو مسایلو څېړنه – ۴

دا د آغلی څېړنیارې سمیه احمدازۍ اثر دی چې په علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز د فولکلور او 

شفاهي ادبیاتو په څانګه کې یې د نامزدۍ د دورې درفع له پاره د یو کلنې علمي څېړنیزې پروژې په توګه 

 کال یې دفاع کړی دی. مریز ۱۳۹۳د څېړنپوه دوکتور سید محی الدین هاشمي په الرښوونه لیکيل او 

مریز کال د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو د مرکز د پښتو ژبې او  ۱۳۹۵د لنډيو په باب دغه څېړنه په 

ستیوت له خوا په  شوی دي. لیکوالې  ۱۶۴ادبیاتو د ان ښه صحافت چاپ او خپوره  مخونو کوچنۍ قطع او 

ې ې تررسه کړی، د الرښتتود استتتاد له نظر او خپلپه دغه علمي څېړنیزه پروژه کې چې په دريو څپرکو کې ی

رسیزې وروستتتته یې په لومړي څېرکې یې د لنډيو په باب د مخه تررسه شتتتوی کارونه ارزويل او بیا یې په 

ښتو د  شفاهي ادبیاتو ځانګړين، لنډۍ د پ شفاهي ادبیاتو پېژندنه ویش او ډليبندي، د  دوهم څپرکي کې د 

انر د لنډۍ پېژندنه، جوړښتتتت څرنګوالی او نوری ځانګړنې په مناستتتب منظوم شتتتفاهي ادب په اړه پورې ژ 

ستفاده بیان کړی دی، په درېیم څپرکي کې یې چې په  صیل رسه د باوري معلومايت رسچینو څخه په ا تف

لنډيو کې د ښځو د ژوند د ځينو مسایلو انعکار نومېږي چې بېال بېل مطالب په دې الندې دریو برخو کې 

 کې څېړيل دي. د بېلګو په ترې

الف: د ښتتځو په ژوند پورې اړوند ځانګړې مستتایل) هیيل او محرومیتونه، غم، ښتتادي، مستتایری، 

 کرکه او کینه( 

ب: ټولنیز مستتتایل) کورنۍ ژوند، ټولنیزی چارې، اقتصتتتادي چارې، ښتتتوونیزې او روزنیزې چارې، 

 خواخوږي او همدردي(

  ج: احساسات او عواطف) مورنی احسار، ملی روحیه(

 د دغې څېړنیزه پروژه په پایله، وړاندیزو او د اخځلیکونو په لیکلړ پای ته رسېدلی ده.
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دا د لنډيو په اړه لومړنی څېړنیز اثر دی چې د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو په مرکز، پښتتتتو ژبې او 

 ادبیاتو انستیوت کې یوې ښځینه لیکوالې لیکلی دی.

 ـ لنډۍ د پوهانو په نظر کې ۵

په د رس  په  ۱۳۹۸محدق علی محمد منګل اثر دی چې  په خپل لکښتتتتت   ۴۷مریز کال د لیکوال 

 مخونو کې په کابل برادران متحد مطيبعه کې په ښکلې بڼه او صحافت چاپ او خپور کړی دی.

لیکوال ددې اثر په لیکنه او تدوین کې دا نوښت کړی چې د پښتو ځینو ځوانو لیکوالو څرګندونې یې 

ندنې او هري تتتتت اد  ارزښتتتونو د ښتتودلو په برخه کې راوړي دي: په دغه اثر کې پخپله د د لنډۍ د پېژ 

لیکوال) علی محمد منګل په شتتتمول د لنډۍ په هکله ددغو لیکوالو نظریات او څرګندونې په لنډیز رسه 

 راخیستي دي:

دق صتتتدیق استتتتاد رسمح( ۳استتتتاد ګل پاچا الفت )( ۲( عالمه پوهاند استتتتاد عيبدالحی حيبیيبي) ۱)

استاد ( ۷استاد محمد اکرب معتمد)( ۶استاد سلیامن الیق،)( ۵استاد پوهاند عيبدالشکور رشاد)( ۴روهي، )

استاد څېړنوال ( ۱۰استاد رسمحدق زمی هېوادمل)( ۹استاد پوهاند صدیق الله رښتین)( ۸نور احمد شاکر)

استتتاد داود خان داود (۱۳م رو  )استتتاد بهاءالدین (۱۲استتتاد معصتتومه عصتتمتي)( ۱۱حيبیب الله رفیع)

استتتاد ( ۱۶استتتاد څېړنوال عيبدالظاهر شتتکیب )(۱۵استتتاد رسمحدق ستتید محی الدین هاشتتمي)( ۱۴)

( ۱۹استتتاد څېړنوال عيبداالحد منګل )( ۱۸استتتاد عيبدامالک الموال ) (۱۷څېړنوال حرضتتت محمد ویاړ )

 (۲۲استتاده رسمحدق ظاهره هنګامه)(۲۱استتاد څېړنواله عاطفه نورستتانۍ)( ۲۰استتاده ستمیه احمدزی)

استاد عيل محمد منګل او غسې د کتاب په وروستیو څلور مخونو ( ۲۳استاد څېړنوال شهزاده توحید مل )

 کې لیکوال او مړلف د ) مرغلرې( تر رسلیک الندې څه انتخا  غورچاڼ لنډۍ راوړي دي.

ینه ه اړه نظریاتو معلومايت منيبع او رسچد یادونې وړه رسه له دې چې لیکوال ددغو استتتادانو د لنډيو پ

هم نه ده ښتتتودلې چې ده هغه ددغو لیکوالو له کومو لیکنو څخه ر اقتيبار کړی او که دغو لیکوالو ورته 

خپل نظریات په لنډیز رسه لیکلی او ورکړي، په هر صورت هر څه چې د لیکوال او بدون دا کار ددې لپاره 

نډۍ پېژندنې قدر وړ دی،چې د ل عامی  هم د  یات ترالستتتته کړي او د  په اړه یې دومره لیکوالونو نظر

ستادانو رسه په  صلینو او ا ستفادی له پاره یې په دې کتابګوټی کې خپاره کړي تتتتت دا د زده کوونکو، مح ا

شکل او معنوی جوړښت په پېژندنه کې الزمه مرسته کولی  لیکنو او څېړنو او تر هر څه لومړی د لنډۍ په 

 يش.
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 ـ متلونه په لنډیو کې ۶

د ښتتتاغلی جان یوستتتفزي تالیف او تدوین کړی اثر دی چې په پښتتتتونخوا پېښتتتور کې د زیب ار  

مخونو کې په اخيباري او بازاري بڼه چاپ او خپور شتتوی، د چاپ او خپریدو کال  ۱۴۴خپرندوی له خوا په 

 ه ق(ليکلې ده. ۱۴۳۰م کال ) ۲۰۰۹خو محمد انور شکری پرې خپله رسيزه په یې نه دی معلوم، 

شمېرهغه متلونه چې په لنډیو کې راغيل دي،د الفيبا په رديف او  ښتو یو  ليکوال په دې کتاب کې د پ

صل فاران په هغه رسيزه چې د)جان یوسفزي یو  ترتيب راټول،تدوين چاپ او خپاره کړي دي.کتاب د في

سفزي مخونو کې ليکل پي ۶ – ۳سن يده فنکار(تر رسليک الندې په ښان یو ل کيږي او بیا په ترتيب د رو

 او محمد انور شکري رسيزې او بیا یې خپلې خربې راوړي دي.

مخ پای ته رستتتيږي، په  ۱۴۴مخ څخه پيل او په ۱۹متلونه په لنډیوکې د الفيبا په رديف او ترتيب له 

چيني نه نابع او رس دې کې په سلګونو هغه چې په لنډيو کې راغيل چاپ او خپاره شوي،خو بدون د لنډيو م

 دی ښوديل.

 ـ په لنډيو کې تلميح او تاريخي رسچيني۷

د رس محدق عيل محمدمنګل ليکنه او څيړنه ده،چې په لنډیو کې تلميحات او تاريخي پيښتتتې او په 

ښتنو  صحابانو،نومیالیو (نومونه،په دویمه برخه کې د ميړنيو او پ صو )پيغمربانو،ا شخا لومړی برخه کې د ا

کيستتتو د اتالنو نومونه او په دربه برخه کې د مينې په داستتتتانونو کې تلميحات،څلورمه برخه غازيانو د 

 دافسانوي مرغانو)هام،عندا،قفنس(نومونه راغيل دي.

مريز کال د ليکوال په لګښتت په کابل کې د څيړنیار عيبداالحد منګل په چاپ زیار  ۱۳۸۹دغه اثر په 

 ت چاپ او خپور شوی دی.مخونو کې په ښکيل قطع او صحاف ۱۱۰په 

په دې اثر کې ډيرې تاريحي پيښې،شحصيتونه،د کيسود اتالنو نومونه او نورراغيل خو نه د پيښوپه 

تفصيل او د اشحاصو دپيژندنې په برخه کې منابع او رسچينې ښودل شوي او نه هم د راوړو لنډيو د بيلګو 

 رسچينې ښودل شوي دي.

 ـ ټپه او صنعتونه۸

م کال په پيښتتتور  ۲۰۰۳ر )څيړنه او ليکنه(ده چې د محمد زبري حرستتتت په زيار په د جهان عامل اث

 مخونو کې چاپ او خپور شوی دی. ۱۲۶پښتونخوا کې په 

په دې کتاب روښان یوسفزی او اباسني یوسفزی رسيزې لیکيل او بیا د څيړونکي )مننه(تر رسلیک 

 الندې لنډې رسګندونې راغيل دي.
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 غه موضوعات او مسایل د کتاب په منځپانګه کې شامل دي:او بیا په ترتيب رسه د

صنعتونه او ټپه( په نتی ه، حوالو،  صاحت او بالعت،د بیان علم او ارکان،د بديع علم) ا ادب،ف ول

 حواشیو، او خځلیکونو دغه څېړنیز اثر پای ته رسیدلی دی.

، تشتتتيبه او ونه، د بیان علملیکوال او څېړونکی د اد  فنونو د بدیع او بیان لفظي او معنوي صتتتنعت

صیح  صیل یې ت سب تف ستعاره او م ازه د بېال بېلو ډولونو له پاره لنډۍ د بېلګو په توګه راوړي او په منا ا

کړي دي، لیکوال د خپلو څرکندونو لپاره منابع او رسچینې هم ښتتتوديل او په ځینو برخو کې یې حوا يش 

 هم پرې لیکلی دی.

او شننې او په هغه کې د اد  فنونو د ټولو صنایعو او ډولونو د ښودلو لپاره یو دا اثر د لنډيو د پېژندنې 

 ارزښتناک اثر دی.

پر دغو پورته ځانګړو اثارو رسبیره چې د لنډيو په هکله پکې څېړنې او ستتپړنې شتتوي دي یوشتتمېر یو 

حلیيل نیز تداستتتې آثار هم شتتتته چې په هغو په ضتتتمیني توګه د لنډۍ پېژندنې په اړه تیوریک او څېړ 

معلومات راغيل دي، موږ نشتتتو کولی هغه ټول دلته د موضتتتوع په شتتتالید کې دروپېژنو دلته یې د ځینو د 

 نومونو په اخیستنه بسنه کوم.

د پښتنې فولکلور د چاپي م موعو څېړندو ( ۲پښتو فولکلوري ادبیات)پوهندوی الل پاچا ازمون ) – ۱

د پښتتتو د ولاتت ادب ( ۴پوهنه)پوهنوال الل پاچا ازمون( )پښتتتو نظم ( ۳د رسمحدق )ن تت الله نا ( )

ست( ) ست محمد دو سندرې )حيبیب الله رفیع( )( ۵الرې)څېړنوال دو سندرې ) محمد ( ۶د خلکو  غرنۍ 

فولکلور او فولکلوري ادبیتتات )پوهنوال ( ۸د غرونو څوکې) عيبتتدالکریم پتنتتګ ( )( ۷عتتارف غروال( )

( ۱۱فولکلوری ګیډۍ) علی محمد منګل( )( ۱۰کریم پتنګ( )ګړنې ادب) عيبدال( ۹احمدشتتتتاه زغم( )

خوږې م ۍ ( ۱۳د فولکلور پېژندنې الرښود) محمد داود وفا( )( ۱۲فولکلوري ګلونه ) عيل محمد منګل)

زموږ ټپې ( ۱۵پښتو ځانتی ادب او موسیدي) غالم جیالين جاليل( )( ۱۴د چا د خولې )محمد نواز طائر( )

پښتو ټپه کې ځینې مذکور تشخصیات) ډاکټر نورمحمد دانش بیټنی( ( ۱۶یوسفزۍ( )زموږ رشتې) رضوانه 

زرکاڼي) مشتتتاق م رو  ( ۱۸په افغانستتتان کې دفولکلور پېژندنې اړتیا) ستتیمنار د مدالو م موعه( )( ۱۷)

د ادب او فولکلور په باره کې) رس محدق محمد ( ۲۰افغانی موسیدي)محمد دین ژواک( )( ۱۹یوسفزی( )

لنډۍ د ثيبتولو ستونزې )پوهندوی آصف بهاند او نور دا پورته یا دا او ځینې نور داسې (۲۱ق روهي( )صدی

اثار هم شتتتته چې د لنډۍ د پېژندنې به اړه پکې لنډې لیکنې او څېړنې له پاره باوري معلومايت منابع چې 

و یادو کوم، له دغو ټول په خپل ځای کې به ورڅخه استتتتفاده کېږي او د ماخذ په توګه به یادیږي، تررسه
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لیکو او څېړنو رسه توپیر لري، خو دا چې یوازې د لنډیو د پېژندنې او موضتتتوعي څرنګوالی او نورو اړوندو 

ښت او اکاډمیک معیارو له مخې توپیر او لوړ ژورې لري، چې هغه به ددی څېړنې  لیکنو او څېړنو رسه د نو

 جوړيش. په تررسه کېدو زموږ د ادب او فرهنګ په ډګر کې

 د څېړنې مېتود 1-7

 ما خپله څېړنه دکتابتوين ډول ،تحلیيل  او ساحوي  میتودونو په مټ تر رسه کړ ې  ده .
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 فولکلوري یا وليس ادب څه ته وایې؟ - ۲

 فولکلوري یا وليس ادب څه ته وایې؟: ۱ - ۲

ولاتتت ادب په لغوي لحاو د ولس څخه د نستتتيبتي )ی( او ادب څخه جوړه ترکیيبي کلمه ده چې    

 معنایې ولس او خلکو ته منسوب ادب ګڼل کېږي.

په بېالبېلو نومونو  نه کې  نه او فرهنګي عنع په ټول نا او مفهوم زموږ  په اصتتتطالحي مع یات  دغه ادب

یات، و  یات، عمومي ادب یات او یادیږي، لکه: فولکلوري ادب یا وګړنیز ادب یات  یات، د خلکو ادب لاتتت ادب

شفاهي ادبیات ددې ډول ادبیاتو پېژندل لپاره د بېالبېلو ادبپوهانو له خوا توضیحي او تصیحي څرګندونې 

شتتتته چې که چېرته ډېر رسه ورته وي نو ځینې توپريي ټکي هم لري، دلته له دغو پېژندونو څخه ځینې 

 راخلو او بحث پرې کوو. 

د ټولنې د ادب هغه برخه ده چې د خلکو په « ولاتت ادب»ړنوال دوستتت محمد شتتینواری وایي: څی

ژبه جاري، له یوې خولې نه بلې ته انتدال شتتوي او لومړنی جوړونکی یې هم معلوم نه وي او نه د هغه په 

 «  باب څوک فکر کوي.

وه لنډۍ یا متل واورو د هغه د د دې موضوع د رش  او ضاحت لپاره یوه بېلګه راوړو او که موږ یوه ی 

پای کې یې د  په  یا غزل واورو او  ته  نه پيدا کېږي، خو که یوه چاربی له موږ رسه  لومړين جوړونکي فکر 

جوړونکی نوم نه وي، پوښتتتنه رارسه پېدا کېږي چې جوړونکی به یې څوک وي، ځکه چې لومړی د ټولنې 

 ګډ مال دی او دویم د یوشاعر.
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ورته پیژند تعریف کې یوازې هغه څه ولاتت ادب ګڼل کیږي،چې پنځونکی او د ولاتت ادب په پ   

صاحب دې نظر رسه موافق نه دی او دخپلې ادعا د رښتینولۍ لپاره  شاعر یې نه وي معلوم خو هیواد مل 

 په ډیره تفصیل رسه بحث کوي،چې دلته یې ځینې برخې په لنډیز رسه رااخلو:

ل ستتتندرې )چاربیتي، بدلې، بګټۍ، لوبې، داستتتتان، د مروتو دمحرتم لیکوال په نظر چې دغه ډو   

کرستتونه، مدامونه، ازادې خصتتود ستتندرې ( په ولاتت ادب کې نه شتتاملیږي او دلیل یې دادی چې 

 ویونکي یې معلوم دي.

ا  شینواري هغه ځانګړنې راخلو چې دې د ول سپیناوي لپاره د څیړنوال دوست محمد  ضوع د  د مو

سوچه والی، ویناوايل او پنځونکی یې  ادب لپاره خاد کړي دي او وایي : لکه د پردیو ژبو له لغاتو څخه 

یعي رنګ ې طيبنالوستی کسان وي، د عر  او دري عروضو او شعري اوزانو تابع نه وي،ښکال او مینه پک

ستعارات د خپل چاپیریال  لري، مفهوم او مضمون پکې له قا  څخه نه دی قربان شوي، تشيبیهات او ا

 زیږنده دي او......... 

او وایې چې همدغه خصوصیات چې محرتم لیکوال د ولا بې شاعره سندرو لپاره ټاکيل په ولا 

سندرو کې کټ مټ د تطيبیق وړ کې دي نو بیا څنګه هغه د ولا ادب له لی شاعر لرونکو یا خاصو ولا 

رابېلوي، واقعیت دا دی چې ولاتتت ستتتندرې ټاکلې معیارونه او موارید لري په هره ستتتندره کې چې هغه 

شعر  شاعر معلوم وي او که نه وي دا د  سندرې یا ادب دی که یې  خصوصیات موجود وي نو هغه ولا 

 ص( ۳۸ت۳۷ل، ۱۳۶۱ماهیت ته بدلون نه يش ورکولی. )هېوادمل، 

د عوامو  »اصطال  پرځای« ولا ادبیاتو» رسمحدق محمد صدیق روهي د فولکلوری ادبیاتو لپاره د

اصتتتطال  کارول غوره ګڼي او دلیل دا راوړي چې: په ولس او خلکو کې پوهان او نوښتتتتګره « ادبیات

ډول ادبیات) د  روښتتتان فکران هم شتتتامل دی،) د عوامو ادبیات( ډېره مناستتتيبه کلمه ده، ځکه چې دغه

خواصو له ادبیاتو( رسه توپیر لري رسه له دې چې د اصطالحاتو مننه قرار دادي شکل لري مهمه خربه دا 

 ص(۹۳ل، ۱۳۶۵فولکور پېژندنه، .«)ده چې اصطال  په دقیق ډول پېژندل يش

 یو بله تحلیيل پېژندنه یې داده:

شوي وي، دغه ادبیات د یو ولس ولا ادب هغه ادب دی چې د عوامو او ولا خلکو رامینځت» ه 

د هري اد  استتتتعداد څرګندوی او د هغو د ټولنیز ژوند هنداره وي. د یوې ټولنې د ادبیاتو دغه برخه، د 

ولستتتونو د نورو ای اداتو په څېر د اړتیاوو له مخې رامینځته کېږي، د خلکو له ژوند رسه اوږه په اوږه روان 
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له پراخه من کې وي او د هغو د ژوند، خواږه، ترخه بدې پخپ ، پوهې او ت ربې لوړې او ژورې ښتتتې او 

 ل، دعوت او جهاد پوهنتون( ۱۳۷۰)پښتو ولا ادبيات، « رانغاړي او خوندي کوي یې.

رسمحدق هاشتتمي یې د پېژندنې لپاره مفصتتلې تحلیيل توضتتیحي او تصتتیحي څرګنونې لري چې په 

ټولنې او ملت په اد  تاریخ کې ډېر له ارزښتتتتا نه ډکه لنډیز رسه یې راخلو، ولاتتت ادبیات د هر اولس، 

 ونډه لري او د هغې له یادونې او ورته پاملرنې پرته د هغه اولس او خلکو اد  تاریخ نیمګړي ګڼل کېږي.

                ً                                                                    ولاتت ادبیات معموال  شتتفاهي بڼه لري او په هغو ټولنو او ولستتونو کې زیات پياوړي وي،چې د ليک 

سواد( خپریدنه پک شوي او وګړي یې له دغه نعمت څخه بې برخې وي. زموږ لوست ) ې ډېره نه وي عامه 

هېواد او ټولنه هم د ځانګړو ستتتیاو، ټولنیزو اقتصتتتادي، فرهنګي او جعرافیوي عواملو له امله ددغستتتې 

ټولنو او ولستتونو د کتار په رس کې راځي نو، ځکه پکې د لیکلو ادبیاتو په پرتله ددغه ډول) ولاتت( ادبیاتو 

 انګه ډېره درنه،  شتمنه او ارزښتمنه  ده.پ

پښتتتانه د افغاين ټولنې د یوې ستترتې او مهمې برخې په توګه د ولاتت ادبیاتو شتتتمنه او بډایه پانګه 

 لري.

زموږ وګړو د پېړیو په پوړیو کې خپلې هیلې، ارمانونه، غوښتتتتنې، خوښتتتۍ، غمونه، رنځونه، مینې او 

وړه په ولا ادبیاتو کې منعکس کړي او هغه یې په شفاهي توګه له یو لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول کړه 

 نسل څخه بل نسل ته لېږدويل دي.

د یادونې وړ ده،چې د ادبیاتو د لېږدونې په دغه بهیر کې ددغو ادبیاتو زیاته برخه هیره شوې ده یا په 

که ادبیات هم له منځه تليل او لبله وینا: زیاتره د راویانو په منځه تلو دغه وخت په وخت را ای اد شتتتوي 

صتتحرایې پخپله راټوکیديل ګالن ورو ورو مړاوي او پاڼې پاڼې شتتوي دي له همدې امله اور موږ ددغو 

پاتې او تر موږ  غه ډېره لږه برخه چې را یا هم ه نه لرو، خو ب په الر کې  یاتو ډېرې لرغونې بېلګې  ادب

 ه په کتنې موږ په ډاډ او باور رسه ویالی شو چې:رارسیدلې ده، د هغې بېالبېلو انواعو او ډولونو ت

زموږ عامو ولا وګړو له لیک لوست نه شوی کوالی او د سواد له نعمت څخه بې برخې وو، خو ډېر 

پیاوړي هري ذوقونه او حستتتاستتتات یې دردلودل چې هغه یې ددغو ادبیات په بېال بېلو کاليبونو کې ځای 

 ص(۲۱۵ت۲۱۴ل، ۱۳۹۴ډول یې بیان کړي دي.)هاشمي، کړی او په ډېر عايل او په زړه پورې 

د فولکلور پېژندنه اثر لیکوال د پښتو فولکلوریکو و شفاهي ولا ادبیاتو په اړه د خپلې څېړنې په یوه 

 برخه کې هغه داسې راپېژين:
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فولکلوري ادبیات په بېالبېلو نومونو یادیږي، لکه شتتفاهي ادبیاتو، عوامي ادبیات، ولاتت ادبیات، »

ګړیز ادبیات، د خلکو شتتتفاهي ای ادات، فولکلور او داستتتې نور. اکنو پښتتتتنو لیکوالو د ولاتتت ادبیاتو و 

اصطال  زیاته استعامل کړې ده. ښایې چې )عوامي ادبیات( به تر ټولو زیاته دقیده او  یحه اصطال  

ریو کې س( په کتیګو وي، ځکه چې د عوامو ادبیاتو په مدابل کې د خواصو ادبیات شته. د ) خلک( او )ول

سندرې هم  ستاتیک(  صطال  کې که ) شفاهي ادبیاتو په ا شامل دي... د  ښانفکرن هم  ښتګران رو نو

شاملې کړو، یعنې هغه سندرې چې ولا شاعرانو ویيل او ددوی په نامه ثيبت شوي دي، نو دغه اصطال  

ژبني(  ي)نالیکل شتتوي،هم خپل  احت) د دال او مدلول ترمینځ بشتتپړمطابدت( بایيل، ځکه چې شتتفاه

ادبیات تغیر کوي او د انتدال په پروستته کې کمښتتت او زیاتښتتت یا اوښتتتون پکې راځي.... فولکلوریک 

ادبیات یوازې د فولکلور په نامه یادول ستتم نه ښتتکاري، ځکه د فولکلور د اصتتطال  واضتتع) ټامس( دغه 

امو د د غو فولکلور تر عنوان الندې د عو کلمه په پراخ مفهوم استعامل کړې ده او نورو فولکلوریستانو هم 

که اور) فولکلور ( یوازې فولکلوریکور  ندې نیويل دي نو  حث ال نه ترب مادي او معنوي توکو نګ  فره

 ص(۱۵۶ت۱۵۵ل، ۱۳۶۵فولکلور پېژندنه، «)ادبیاتو ته تخصیص کړو غلط فهمي راوالړیږي.

تو په یوه برخه کې ددغه ډول ادبیاهاشتتمي صتتاحب د ولاتت ادبیاتو په اړه د خپلو مفصتتلو څرګندونو 

لپاره د) عوامي ادب( اصتتطال  کارول هم غوره نه بويل او دلیل دا راوړي چې د تاریخ په بهیر کې ارستتتو 

کراتانو او د ټولنې ارشاا  پوړ عوامو ته په ستتتپکه ستتترتګه کتيل اوهغوی ته)عوامو کاالنعام( ویيل دي. 

و کوري ادبیاتو ته د )ولاتت ادبیاتو( اصتتطال  کارول غوره بويل الیکوال د خپلو څرګندونو په پای کې فول

 وروسته یې پخپله ټوله څېړنه کې کاروي.          

رسمحدق روهي صتتتاحب په خپله څېړنه کې د خلکو دې ډول ادبیاتو ته ) فولکلوریک ادبیات( ویلی 

 او د هغو د پېژندنې په باب داسې لیکي:

 هغه وګڼو چې په ګړين ډول په کلیو، بانډو او ولسونو کې د ښځینه فولکلوریک ادبیات یوازې باید» 

وو او نارینه وو له خو په منظوم او منثور ډول تولید شتتوي وي او هري ارزښتتت ولري. د فولکلوري توکیو) 

ژانرونو( هغه برخې چې هري ښتتېګڼی او ښتتکالوی ونه لري په فولکلوریکو یا ولاتت ادبیاتو کې ن تتت 

 (۱۸ل، ۱۳۶۵لکلور پېژندنه، فو «)حسابیدای.

ښاغلی ډاکټر دانش بیټنی پخپله څېړنه کې د پښتو ولا ادبیاتو د پېژندنې په اړه ډېرې پراخې او په 

زړه پورې څرګندونې لري. نوموړی په یوه برخه کې د ولسې ادب د پېژندګلو په اړه د خپلو توضیحاتو نچوړ 

 داسې وړاندې کوي:
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ادب هغه ادب ته وئیلی يش چې نه، ددې خالق یعنې جوړونکی یا فولکلور، ولاتتت یا شتتتفاهي » 

په  نه یې الرې ګودرې معلومې دي چې دا  خاص نېټې معلومې دي او  نه ددې  لیکونکی معلوم دی او 

ساده او  سینه رامنتدل کېږي. ددې ژبې ډېره  سینه په  سل ته  سل نه بل ن کومو الرو راروان دی، خو د یون

 درغو نه پاکه وي، خو په فولکلور کې  ف د عشق او حسن بیان نه وي. اسانه وي او د ميبالغې د

بلکې په دې کې د ژوند په هر اړخ په ډېرې بې باکۍ رسه ترجامن کېږي... فولکلور هغه ولا ادب 

دی چې په دې کې د ژوند ټول اړخونه صتفا ستپیڅيل ښتکاري او په دې کې د ژوند په هر اړخ په خالص 

یو قوم د تهذیب، متدن، مايض، حال او مستديبیل هره پېښه چې فولکلور موږ ته په مټ وینا شوی وي. د 

 ص(۱۳۳، ۲۰۱۷بېټنی، «)کوم انداز کې تصیح کوي د ادب یو صنف یې سیايل ن  کوالی.

فرهاد وستتیم یوستتفزی پخپل اثر) فولکلوري ادب( کې ددغه ادب د پېژندنې لپاره ډېر مفصتتل بحث 

سې کړې ده. کړی، نوموړي په پاې کې د  ا ادب د یو قوم» فولکلوري ادب پېژندګلوي یې دا ولس  ول

دودونه، عداید، قدرونه، کرکې، خرافات، ولاتت ستتندرې، قیصتتۍ، متلونه، اړونه ټکونه، امروزی، دوڼې، 

ټنګ ټګور، اتڼ، ګډاګانې، انځور ګرۍ، دستتتګارۍ ټول د ولاتت ادب مواد دي مطلب ترینه دا شتتو چې 

ژوند هنداره ده، ځکه چې دا ولس د ژوند هر انځور پکې شتتتامل دی، د انستتتان د  ولاتتت ادب دا ولس د

په  نه واخلې تر قرب جنازې پورې چې د ژوند څومره مزل او پړاوونه دي دغه ټول د ولاتتت ادب  زیږون 

یو قام اولاتت ادب ته ځېر شتته، نو د هغه قوم » چوکا  کې دننه تېریږي، ځکه خو مصتتان وایې چې د 

 ص( ۸۱ت۸۰م،۲۰۱۷يوسفزی، «)درته لکه انځور په ائنه کې څرګند يش.تهذیب به 

څېړنوال استتتاد حيبیب الله رفیع پخپل اثر) زرینې څانګې( کې، د منظوم او منثور ولاتت) فولکوري( 

ادب به جال څپرکو کې په تفصتتیل رسه راپېژين، دلته د هرې برخې د پېژندنې په اړه د هغوی له څرګندونو 

په لنډیز رسه راخلو او پرهغې د ولاتتت ادب د لغوي او اصتتتطالحي پېژندنې د بحث منه څخه ځېنې برخې 

 رانغاړو:

ته د « نن»ته د) ولا سندرې( او« نظم»استاد ولا ادب په دوو لویو برخو بیلوي: ) نظم او نن( 

ې د نظم ی ی) ولا ننونه( نوم ورکوي، د هرې برخې په اړه ډېرې په زړه پورې څرګندونې لري چې لومړ 

 ) ولا سندرو( په اړه لولو:

ولات ستندرې د پښتتنو د ژوند د اد  ستمندر هغه راز راز، ښتکلې، روڼې، ځلیدونکی خورې ورې » 

مرغلرې دي، چې په پېړیو پوړیو ځلیديل، الر په الر شتتتوي، خو پېل شتتتوي او لړ شتتتوې نه دي او 

خپل طرز تفکر، خپل نړۍ لید، خپل همداستتتې خورې ورې راغلې دي... دوی په دغه ولاتتت ادب کې 
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عداید، خپلې ت ربې او د خپل چاپیریال ورځینۍ او تاریخي، پېښتتتې د یوه ارزښتتتتناک میراو په توګه 

 رانغاړي او خپلو راتلونکو ته یې خوله په خوله پرېږدي.

ي ګالنو، یدغه سندرې زموږ د لوړو غرو، مستو او نا ایلو سیندونو، شنو ځنګلونو، نایابه بیدیاوو، صحرا

د وچو بیابانو له ځوزانو او زموږ د خلکو او محیط د ځانګړو کلتوري مشتتتخصتتتاتو څخه په الهام اخیستتتتنه 

رامینځته شتتتوي، په غرو درو، کلیو او بانډو کې خورې شتتتوي، ښتتتخو او نرو، پېغلو او زمو زده کړي، د 

 وده ستتاتيل دي. دغه ترانې دخوښتتویو او ښتتادیو محافل، د تورې، ننګ او ميل نڅا میدانونه یې پرې تا

سینه  سینه په  شکل  ښځو او نرو په روایي  شویو  شپنو، اوښيبنو و د غرو او درو په منو کې رالویو  پووندوو، 

 ص(۱۷ت۱۶ل، ۱۳۶۰رفيع، «)وروستیو نسلونو ته لېږدويل دي.

ډیز نپه دې برخه کې به پرې بحث ويش. اور به یې د منثور اولا ادب په باب څرګندونې هم په ل

صطالحي پېژندنې په باب زموږ  رسه ولړلو چې په هغې رسه به په م موعي ډول د ولا ادب د لغوي او ا

 بحث بشپړيش.

وږدې او اولاتت ننونه هغه ا» د استتتاد پخپل اثر زرینې څانګې کې د ولاتت ننونو په باب لیکي: 

خوا کره او پخې شتتوي او بیا د لنډې ویناوې دي چې د اولس په زړه کې رامینځته شتتوي د ټول اولس له 

کاڼي د کرښې په توګه خوله په خوله او سینه په سینه د پېړیو په پېړیو کې له یو نسل نه بل او له بل پښت 

 څخه بل ته لېږدیدلې دي...

سې لنډو  ا کی صا  زموږ ول صو ښتو د نني او نوې ادب ډېر ډولونه لري، خ ا ننونه د پ ښتو ول                                                               ً                    د پ

و او نورو ته ورته بڼې لري او زموږ ځینې ميل کیسې د نوې کیسه لیکنې دفن له پلوه د کیسو، ناولونو، ډارم

توجو وړ دي. زموږ په ټولو ميل فولکلوري کیسو کې د جلب ټکی، د ژوند کشکشونه او د بره تګ په لوري 

نه موجود دي... چاودنې ټکی، چې د یوې فني کیستتتې رشطو یا د ژورې  ل، ۱۳۶۰)رفيع، « یون او ب

 ص(۱۸۰

استاد له دغو څرګندونو وروسته د ولا اد  ننونو بېالبېل ژانرونه راپېژين چې پر هغه بحث وروسته 

 ددې) د پښتو ولا ادب ویش او ډليبندۍ( په برخه کې راځي.

د ولاتت ادی) د منظومې و منثورې برخې د لغوي او اصتتطالحي پېندنې په باب بحث ته په همدې 

 ټکی ږدو او تر ځانګړې رسلیک الندې د ولا ادب پر زیرمو بحث کوو. پورتنیو څرګنونو رسه د پای
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 د فولکلوري یا وليس ادب زیرمې .۲-۲

ولاتتت یا فولکلوري ادب په عامه توګه د فولکلور یوه برخه ده چې په خپله پراخه غېږه کې یوازې او 

شوي وي، یا  سانو له خوا رامینځته  ستو ک کچه د  لږ تر لږه یې فکريیوازې هغه ادبیات راخيل چې د نالو

عوامو له فکري او ذهني کچې رسه برابره وي. ددې ډول ادبیاتو پنځوونکي یا شتتتتاعر پخپله ولس دی، 

لکه چې په مخکې بحثونو کې مو یادونه وکړه دغه ادبیاتو په منظومه او منثوره برخه ویشل کېږي په دواړو 

 ه او ژوند ژداک نغښتی دی.برخو کې یې بیاا هم د ولس غوښتنې، هیلې، محرومیتون

 استاد رفیح صاحب ددغو ادبیاتو د زیرمو پېژندنې به برخه کې لیکي:    

دپښتتتنو د ژوند د اد  ستتمندر هغه راز راز، ښتتکلې، رڼې، ځلیدونکي خورې ورې مرغللري دي چې »

سې خور  شوي نه دي او همدا شوي او لړ  شوي، خو پېل  ورې  ېپه پېړیو پېړیو ځلیدلې او الر په الر 

راغيل، دوی په دغه ولا ادب کې خپل طرز، تفکر، خپل نړۍ لید، خپل عداید، خپلې ت ربې او د خپل 

چاپېریال ورځنۍ او تاریخي پېښې د یوه ارزښتناک میراو په توګه رانغاړي او خپلو راتلونکو ته یې خوله په 

اوو، ونو، شتتتنو ځنګلونو، نایابه بیدیخوله پرېږدي، دغه ادبیات زموږ د لوړو غرونو، مستتتتو او نا ایلو ستتتیند

صاتو څخه  شخ صحرایې ګالنو، د وچو بیابانونو له ځوزانو او زموږ د خلکو او محیط د ځانګړو او کلتوري م

په الهام اخیستنه رامینځته شوي، په غرو درو، کلیو او بانډو کې خورې شوې، ښځو، نرو او زمو زده کړي، 

ګ او ميل اتڼ میدانونه یې پرې تاوده ستتتاتيل دي، دغه ترانې د د خوښتتتیو او ښتتتادیو محفل، د تورې نن

پووندوو، شتتپنو، ښتتيبنو، غرو او درو په منو کې رالویو شتتویو ښتتځو او نرو په روایتي شتتکل ستتینه په ستتینه 

 ص(۱۹ل، ۱۳۶۰رفيع، «)وروستیو نسلونو ته لېږدويل دي.

شو چې د و  شو پوهیدلی  صيل زیرمې کومېکه د لیکوال دې پورته څرګندونو ته څېر  ا ادب ا او  ل

چېرته ديپ څنګه او چېرته پنځېږيپ په دغه لېږدونه کې له دې زیرمې ډېرې برخې د وخت په تېریدو 

 هېریږي او ورکېږي.

د پښتو فولکلوري ادبیات لیکوال بیا په دې هکله ډېرې مفصلې څرګندونې لري ، چې ځینې تکې یې 

 په لنډیز رسه راوړو:

برخه ډېره درنه او د یو قوم او ملت پوره پېژندنه ده. د ولس د فکر او نظر له دې زېرمې د فولکلور دغه 

څخه د نورو علومو پوهان هم د خپلو خربو د زبات له پاره د یو الستتتوند او ستتتند په توګه کار اخيل. هغه 

 وټولنې چې ولاتتت ادب یا د ولاتتت زېرمې وري هغوی خپل پرمختګ او خپل پایښتتتت له همدغو زېرم

 اټکلولی يش او د خپل ژوندانه بېالبېل اړخونه ترې راڅرګندوالی يش.
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ګورکې خربه چې د لفظي هر پېل په فولکلور کې نغښتتتتی دی نو د ښتتتکال او ارزښتتتت له پلوه دغه 

ا ادب د ولس له زړه څخه غږېږي او هغه  زیرمې د وګړو د اد  ذوق په خړوبولو کې هم ونډه اخيل. ول

سرته او ارزښتناکه پانګه  څه راخيل چې د ولس ا ادب په دغه  ښتنو او هیلو انځور پکې وي، د ول د غو

کې د ولس د هیلو او غوښتتتتنو رښتتتتیني عکس هم له ورایه ښتتتکاري، ددې ادب ویناول په خپل پنځويل 

ادب کې به کلیواله ژبه او له ه د ولا ژوند بېالبېلې خواوې د خپل پیاوړي استعداد او اد  ذوق پرمټ 

 ص(۴۴ل، ۱۳۹۵ډېره اغیزناکه بڼه انځور وي.)ازمون،  په

ولا ادب په واقعیت کې د ولسونو پرمختیایې بهیر په هري بڼه تفسیر او تصیح کوي، د ټولنې د 

ژوند تګلوری ټاکي، موږ وینو په هغو ټولنو کې چې هلته لیکنې ادب رس نه وي راپورته کړی او یایې وګړي 

زیاتې کچې بې برخې وي، هلته ولا ادب په پوره قوت د ابالغ خپریدل  د لیک لوست له نعمت څخه تر

او د معلوماتو رستتول، اد  ذوق خړوبولو او د ژوند د بېال بېلو چارو ښتتوولو او انځورونو کې پوره ونډه لري، 

که ووایو چې د غو ادبیانو کې ژوند هم نغښتتتتی او خوند هم ددغه ادب په منځپانګه او زیرمه کې د ادب 

لفظونه او انځورونه کلیوال دي، زمکه یې خپله ده، وزن او اهنګ یې د ولس د نالوستو وګړو د شخيص او 

ټولنیز ژوند ت ربه ده، له همدې امله موږ دغه ډول ادبیات ته ميل ادبیات هم ویل شتتتو او دا له دې امله 

سمی سیمې په زمکه او د خپلې  س                                ً                                  چې ددغو ادبیاتو انځور کېږي معموال  د خپلې  ویې ې د خلکو ذهنیت او 

رسه برابره ده. پښتتتو له بډایه ولاتت ادب څخه برخمنه ده، په زیرېرمه کې یې د پښتتتنو د تورې او میړانې 

کې، د ژوند بېل بېل اړخونه د خپلو ت ربو او عام ولا ذهنیت په رڼا کې وړاندې کړي دي، زموږ د ولا 

ټولنې منظر ک تت پرته ده او تر څنګه یې د هغوی پر  ادب په پراخه زیرمه کې نه یوازې دا چې د پښتتتنې

ټولو کلتوري او فرهنګي ځانګړنو رسبیره د ولاتتت ژوند اخلالقي ښتتتېګڼې، هیلې او غوښتتتتنې، خوالی او 

ناخوالی... ټول ددغه ادب په زېرمو کې خوندي کړي او له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدوي. د فولکلور 

سې لیکي:  او فولکوري ادبیاات لیکوال د ب زېرمې په ولا اد» فولکلوري یا ولا ادب زیرمو په اړه دا

خپله په ولس کې دي او دغه زېرمې د ولستتتونو په خویونو او د دودونو پورې اړه لري. ددغو خویونو او د 

دودونو د تولید منيبع او رسچینه د خلکو کړنې او عادات دي چې د ژوند په اوږدو کې د خلکو له عمل رسه 

په هغو پېښتتتو کې راز رغونېږي چې ولس وررسه الر او یوځ ای رامینځته کېږي د ولاتتت ادب زیرمې 

ګریوان دی. ولاتت ادب د خلکو د ټولو افکارو او کړو وړو رابرستتیره کوونکی دی او فولکلور څېړنه د عامو 

ده، ځګه د  هخلکو او ولس د پراخه پرګنو پوهیدل دي. د ولا ادب رسچینه د خلکو د کلتور د ودې نتی 

یوې ټولنې عمومي کړه وړه، اعامل، مهارتونه، عدیدې او ستتتلوک راچاپیروي او فولکلور د کلتور تکاميل 



26 

 

یت  ګل او فولکلور پکې د جز حیث نا کلتور د  له وی په ب یا  که کې دی  له کلتور رسه اړی پروستتتته ده او 

 ص(۲۴ت۲۳ل، ۱۳۹۵زغم، «)لري.

 د فولکلوري یا وليس ادب ارزښت :۲-۳

 ادبیات د هر اولس، ټولنې او ملت په اد  تاریخ کې داسې له اهمیت او ارزښت نه ډکه ونډه ولا

له  تاریخ نیمګړی ګڼل کېږي، چې  پاملرنې پرته د هغه ولس او خلکو اد   یادونې او ورته  له  لري چې 

 همدغې یې موږ ته اهمیت او ارزښت ښه په ډاګه کیلی يش.

په خپل اثر کې د پښتونخوا شعر هار وبهار کې د ولا شعر او  مشهور فرانسوي ختیځپوه ډارمسټټر

سې یې لیکيل دي :  ښتانه که څه هم ورځپاڼې او نورې خپرونې نه » ادب د ارزښت او اهمیت په اړه دا پ

ښتنو د هرې طيبدې له  شعار او بدلې) ولا ادبیات( چې په عام ډول د پ ساده او عامیانه ا لري، مګر هغه 

 ص(۴۱ل، ۱۳۹۴رفيع، «)وی تاریخ او ورځپاڼې کېدای يش.خوا ویيل شوي دد

سواد له نعمت  شو کولی او د  ست نه  ا وګړو لیک لو د تاریخ د پېړیو په پوړیو کې زموږ عامو او ول

څخه بې بخې وو، په دې کې شتتک نشتتته چې ډېر پياوړي هري اد  ذوق او احستتار یې درلودو چې 

مو او منثورو کاليبونو کې ورځی کړي او په ډېر عايل او په زړه پورې هغه یې ددغو ادبیاتو په بېالبېلو منظو 

ډول یې بیان کړی دی، وینو چې دوی خپلې هیلې ارمانونه، غوښتنې، خوښۍ، غمونه، رنځونه، او لنډه دا 

چې د ټولنیز ژوند ټول کړه وړه یې په دغو ادبیاتو د زمانې په اوږدو کې د لېږد په بهېر کې زیاته برخه هېره 

شتتتوې، د پنځوونکو او راویانو په له منځه تللو رسه دغه وخت په وخت را ای اد شتتتوي، ادبیات ډېره برخه 

هم له منځه تليل او لکه د صتتحرایې پخپله راټوکیديل ګالن ورو ورو مړاوي او پاڼې شتتوي، نو له همدې 

ه برخه و بیا هم هغه لږ امله اور موږ ددغو ادبیاتو ډېرې لرغونې بېلګې او ټولګې په الر کې نه لرو، خ

چې د زمانې له توپاين سیلیو خوندي پاتې شوې او تر موږ رارسیديل، دومره بډایه ده چې د نړۍ د نورو ژبو 

ویوونکو ولستتونو کې یې ستتاری نه لیدل کېږي چې همدغه هم د پښتتتو ژبې د ولاتت ادبیاتو ارزښتتت او 

، روښتتانه دریځ خپلويل او ستتاتلی يش.)هاشتتمي همیت په ډاګه کولی او زموږ د ادبیاتو په تاریخ کې خپل

 ص(۲۱۵ت۲۱۴ل، ۱۳۹۴

پوهندوی الل پاچا ازمون په خپل اثر پښتتتتو فولکلوری ادبیاتو کې د ولاتتت ادب د ارزښتتتت په اړه 

 «فولکلور یا ولا ادب ارزښت په دوو اړخونو کې مطالعه کولی شو» لیکي: 
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ړبو له پاره د خپلو ت ربو څرکندونه کړې، هري ارزښتتت: په دې برخه کې ولس د خپل ذوق د خ – ۱

توکي یې پښتتتني دي، ژبه یې هم کلیوال او پښتتتني ده. انځورونه او هري بدیعي ښتتیګڼې یې د ولس له 

ذوق رسه برابرې دی، د نورو اغیز پرځان نه مني، ژبه یې هم رڼه او له تکلیفه پاکه ده، بدیعي ارزښتتتتونه 

ه برابر دی، څه چې وینې یا محستتتوستتتوې یې هغه د خپل هر یې هم د ولس له ذهني کچې او ذوق رس 

 ګاڼه ګڼي.

ښې  – ۲ ا ادب ارزښت دا دی چې پې د ژوند د چارو او خربو رسولو په توګه: په دې برخه کې د ول

خوندی کوي، په ټولنه کې یې یو بل ته رستتوي، پر اوستتني او راتلونکي وضتتعیت یې خلک پوهوي، ټولنې 

ورکوي او د ټولنې فکرې او ذهني پرمختیایي بهېر ته وده ورکوي او هم په ټولنه  ته یو لوری ټاکي، فکر

 ص(۴۶ل، ۱۳۹۵ازمون، «)کې د یوفکري بدلون له پاره کار کوي.

په عامه توګه د فولکلور او په هغو پورې د اړوندو مستتایلو ارزښتتت او همیت په دې کې نغښتتتی دی 

سونو په ژوند پورې اړوند  معنوي او مادي اړیکې تر څېړنې الندې نیا همدې ټکې ته چې د متلونو او ول

په کتنه او پاملرنه دلته د الل پاچا ازمون دا څرګندونې هم دولاتت ادب د ارزښتتت او اهمیت په اړه په زړه 

 پورې دي:

ولاتت دب د یوې ټولنې د ژوند هینداره ده، داستتې هنداره چې د هامغې ټولنې د خلکو ژوند به ښتته »

عکس کېدای يش. که څوک وغوړي چې د یوې ټولنې د ژوندانه په بهیر او دغه راز د هغې د توګه پکې من

وګړو او د هغې ټولنې، مادي او معنوي حال او څېره ځانته معلومه کړي نو د هامغه ټولنې په فولکلور) په 

 ص(۲۵ل، ۱۳۹۵زغم، «)ځانګړي توګه د پېژندنې په باب هلې ځلې نتی ه نه لري.

له دغو پورتنیو څرګندونو څخه هم موږ ته د ولاتتت ادب هغه ارزښتتتت او همیت دا معلومیدای يش،  

 چې د یوې ټولنې یا ولس د پېژندنې له پاره یې لرې.

 وليس ادب ځانګړنې او خصوصیات. ۲-۴

ولاتتت ادب ځیني داستتتې ځانګړنې لري، چې پر هغو له لیکيل ادب څخه رابېلېږي، زموږ بېالبېلو 

څېړونکو او لیکوالو په خپلو لیکنو او څېړنو کې دغه شتتمېر ځانګړنې ښتتوديل، که چېرته ډېرې یې  فولکلور

له  په حوا ته یې ددغو لېکنو او څېړنو  رسه ورته دي نو ځیني توپیري ټکي هم پکې تر ستتترتګو کېږي، دل

 ځینې راوړو او د امکان په صورت کې یې تندیدي جایزه هم اخلو.
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شینواري  ست  د فولکلوریک او لیکيل ادب د ځانګړنو پرتلنه کړې، دلته یې د فولکوري ) څېړنوال دو

 ولا ادب( د ځانګړنو د ښودنې لپاره ځينې برخې په لنډيز رسه راخلو:

 داسې یې لیکي:

لفظي سفر دوه الرې لري: ولا ادب) فولکلوریک ادب( او لیکلی ادب د ادب دواړه ډولونه څه بېل 

ړنې لري، په دې معنا چې ولاتت ادب د خربو د هر د پېل څخه رشوع شتتوی او څه ګډ ټکي لري او ځانګ

تاریخ یې د بصي ژبې د رامینځته کېدو پیرامی ته رسیږي حال دا چې د نړۍ د لرغوين لیکيل ادب تاریخ 

له دیرشو څلویښتو پېړیو څخه تیری نه کوي. د لیک د پېدیښت نه د مخه یوازې فولکلور و،چې د بصي 

صیت لري چې هغه په لیکيل ادب ټولنو اد  صو ا ادب هم ځانته ډېر خ  تنده یې ماتوله. فولکلور او ول

کې نشتتته. کلمه چې کله د لیک د عالمو په قید کې راغله د افادې د هغو ډېرو ذریعو څخه بې رخې شتتوه 

ه وخت پ چې فولکلور ویونکی، راوړي، ممثل د فادې او اخيبار په وخت کې ورنه کار اخيل، لکه د روایت

ستونکی او اوریدونکي په واک او اختیار کې نه  ښوول، دلته لیکوال د لو شونډو او نورو  کې د الر، رس، 

دی او نه ورته د خپل لوستتتتونکی د ذوق او ستتتویه معلومه ده، خو په فولکلوري ادب کې چې هر څه په 

ه پام کې نې او پوښتتتنې پشتتفاهي ډول اوردونکي ته ویل کېږي، د ویناوال د خپل اوریدونکی ټولې غوښتتت

 ښوالی يش. د فولکلوریک اد  اثر اوریدونکی داسې دي، لکه پخپله په فولکلور کې برخه اخیستونکی.

اليبته د لیکيل ادب په پرتلنه فولکلور هم ځینې نیمکړتیاوې لري لکه د مړلف او ویناوال م هولیت د 

لونه او نور... ځکه موږ وینو چې د ولاتت ادب وخت په تېریدو رسه د روایانو لخو په منت کې ډول ډول بد 

ستتندر غاړي، کېستته ویونکی او اجراکوونکی د راوي له خوا ویل شتتوي منت ټکی ټکی به ذهن کې ن تت 

                                                                                          ستتتاتلی ډېر  له یې کلمې، د پېښتتتې جزئیات، ترتیب، قافیه، وزن او نور د خپل ذوق او فهم له مخې به 

 حافظه کې اړوي.

اثر چې یو ځل تخلیق او ولیکل شتتتو پېړۍ پېړۍ په خپل حال پايت  نو ویلې شتتتو چې لیکلی اد 

کېږي او د فولکلور اثر په بدلون کې هر راوي چې هغه نورو ته لېږدوي. لیکلی اثر ابتکار او د فولکلوریک 

بل کې یې د  دا په م عامیږي  یک او لیکيل ادب  نه کې چې څومره ل په کومه ټول یې تر ډېر تکراره وي. 

 تله سپکېږي.فولکلوري ادب 

یا فولکوري ادب تر اغیزې الندې راځي او دا چې د لیکيل اادب  لیکلی ادب همیشتتتته د ولاتتت 

پنځونکی په ټولنه او ولس کې اوو، نو ډېر څه د هامغه ولاتت ادب څخه اخيل د بیلګې په ټوګه موږ د 

طالحات، ډېر اد  ص خپلو کالسیکو شاعرانو لکه خوشحال، رحامن، حمید او نورو به دیوانونو کې د ولس
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محاورې، متلونه، کرکې، کږنې او نور مونديل شتتتو، لیکلی ادب هم په فولکوري ادب باندې څه اغیزې 

 لري، خو د فولکلوري ادب اغیزې پرې زیاتې دی.

د ادب د دواړو ډولونو بل لوی توپیر او ځانګړنې دا دي چې د لیکلی ادب لیکوال او پنځونکی معلوم 

ي ادب مړلف او پنځونکی که څه هم په لومړیو کې یو شتتخص وي، خو هغه او د هغه دی، خو د فولکلور 

سندرو خربه چې ویناوال  صو ولا  نوم هیر او اد  اثر یې د ټول ولس ګډ مال ګرځیدلی وي. )ليبته د خا

 یې معلوم وي له دې حکم څخه مستثنی ده.(

یناوال) لیکلی ادب کې لیکوال او و د شفاهي) ولا( او لیکيل ادب یو بل سرت توپیر دا دی چې په

                      ً                ٔ                                                   شتاعر( کوښتک کوي چې نستتا  معیاري ژبه، امال  او انشتاء خپل اثر ولیکي او ټولنې ته یې وړاندې کړي. 

دلته لیکوال او شتتاعر د خپلې له ې له قید څخه ځان باو او معیاري ژبې او لیکدود ته یې مخه کوي، 

سیمه ییزه له ه د ولا ادب ژانرونه خو د ولا ادب ځان له دغو قید څخه نه يش ب هر کولی او پخپله 

چاپېریال، د جعرافیوي او اقلیمي  رشایطو د توپیر اغیزه پکې ډېره جوته وي. )دوستتتتت، پنځوي چې د 

 ص(۳۰ت۲۶ل، ۱۳۵۶

موږ دلته د لیکوال په پورته څرګندونو کې د ولستتې ادب ځینې عامې او خاصتتې ځانګړنې لیدلی شتتو 

ادب رسه د پرتلنې په ترې کې راجوتې کړي او ددغه پرتلنې په ترې کې یې یادونه  چې هغه یې د لیکلی

کړې چې لیکلې ادب د ولاتتت ادب ډېر اغیزمني، د ولاتتت ادب ژبه د لیکيل ادب لپاره تر ډېره د خامو 

مودو حيثیت لري. یو لیکوال که د خپلې لیکنې او پنځونې له پاره له ولاتتت ژبې او ادب ځخه خام مواد 

خيل نو هغه د خپلې ژبې او ادب معیار ته په کتنې او پاملرنې رسه په لیکيل ادب کې پنځوي، ځکه په ا

لیکيل ادب کې لیکوال او ویناوال م يبور او مکلف دی چې کلیمې او عيبارتونه داسې وکاروي چې د ټولنې 

او په  نه کړيد لوستې طيبدې هر وګړی چې د هرې برخې اوسیدونکی دی پرې پوه يش، که هغه داسې و 

لیکيل او پنځولی ادب کې هامغه ولاتتت ژبه او له ه وکاروي، نو دا کار د هغه محيبوبیت، عمومیت او 

 دلیکنې معیار راټیټوي.

صیل رسه د فولکلوري ادبیاتو ځانګړنې راپېژين چې دلته یې ځینې ټکي  دوکتور الل پاچا ازمون په تف

 و لړ عامې او خاصې ځانګړنې لري، عامې ځانګړنې هغه ديپه لنډیز رسه راخلو: پښتو فولکلوري ادبیات ی

چې دغه ادب د نورو له ادب څخه اغیزمن شتتتوی دی او د هغوی ځانګړنې یې ستتتاتيل دي او خاصتتتې 

ځانګړنې هغه دي چې ددغه ادب پويل ټاکي، پښتو فولکلوري ادب د نالوستو او بې سوادو وګړو زیږنده او 

خيص ت ربو یوه ښکلې پایله یې بللی شو. د مختوا او منځپانګې له پنځونه ده، چې د ولس د ذهني او ش
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مخې په دغه ادب کې عشدي، ټولنیز او اخالقي مسایل نغښتي دي، ولس پرې خپل اد  ذوق خړوبوي، 

دعوامو د ذوق او ستتتیلیدي په کچه غږیږي. دغه ادبیات د بڼې، شتتتکل او جوړښتتتت له مخې په دوو لویو 

کېږي د نظم په برخه کې بشتتتپړې فولکلوري لیکنې لکه: رسوکي، بيبواللې، برخو) نظم او نن( ویشتتتتل 

غاړې، نیمکۍ، لنډه کۍ، منظوم متلونه او نور شتتتامل دي او په معنوي برخه کې د ښتتتادۍ ستتتندرې، 

ساندې، شین خالۍ، غږونه یا نارې، د ماشومانو دنیا او... شامل وي او په نیمه فولکلوري برخه کې یې: 

بدله، بګتۍ، مرستتۍ او موضتتوعي ستتندرې لکه: داستتتان، کیستته طنز، ټولنیز، عشتتثدي،  چاربیته، لوبه،

انتدادي، اصتتالحي او نور ډول ډول شتتعرونه او ستتندرې. او د نني ولاتت ادب په برخه کې هغه دنیاوې 

سل څخه بل ته په میراو پاتې دي  شاملې دي چې د ولس له منځه راوتلې و له یو ن حکایتونه او روایتونه 

 ه: متلونه، نکلونه، افسانې، ټوکې ټکالې، اصطالحګانې او...لک

ولات ادب د خرب رستولو د یوې وستیلې په توګه رامینځته شتوي، هغه مهال چې اخيبار او راډیونه وه 

 همدغو ولا نظمونه او ننونه د ولس د خربونې او پوهونې دنده پرمخيبیوله. 

 بې ځایه ستاینو له پاره رامینځته شوی.ولا ادب دا ځانګړنې نه لري او نه د متلق او 

 د ولا ادب د زوکړې او پنځیدنې ځای په خپله ولس او د ولس و ګړي دي.

 ولا ادب له تصنعي هره طيبیعي هر ته مخه کړې.

 دغه ادب د ولس په ژبه، د ولس غوښتنه، هیله، ژوند او ذوق څرګندوي.

 پايل.دغه ادب په واقعیت کې ولا روایات او ارزښتونه 

 ولا ادب ځانګړې موسیدې، وزم او اهنګ لري.

ښیګڼو رسبیره سطورې، » دغه ادبیات پر معنوي  ښیګڼې، اصطالحات، ترکیيبونه، محاورې، ا لفظي 

 سیميبولونه، تشيبیهات، استعارتات، او رښتیني طيبیعي انځورونه لري.

سټ ددغو ادبیاتو ټاکلی مهال، ځای او ویونکی جوت صل پر بن لا نه دی ) د خامو و  د فولکلور د ا

ستتندرو په استتتثنی(، دغه ادبیات د ولس له ذهني او فکري کچې رسه ستتم رامینځته شتتوي دی.)ازمون، 

 ص(۸۶ت۸۵ل، ۱۳۹۵

د پښتتتو فولکلوري ادبیات اثر په پورته یادو ځانګړنو کې د پښتتتو د ولاتت ادب الرې د لیکوال ځینې 

ې په مخکې څرګندونو کې یادونه هم نه وه ښتتتودلې ځانګړنې هم وې، خو ډېرې پکې داستتتې هم وې چ

 شوې او د ولا ادب د ځانګړنو په پېژندلو کې له لوستونکو رسه ښه مرسته کوي.
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پوهاند احمد شتتاه زغم د ولاتت یا فولکلوري ادب د ځانګړنو د ښتتودلو په لړ کې یوازې ددغه ادب د  

ص سندرو( ځينې ځانګړنې په ډېر تف و لنډیز یل رسه راپېژين چې د مفاهمیوې برخې د منظوم ادب) اولا 

 یې په دې ډول دی:

د ولا سندرو وزنونه او آهنګونه ميل خصوصیت لري، د نورو ژبو د عروضو او اوزانو اغېره پکې  – ۱

 نه لیدل کېږي. دغه سندرې د سیالبونو د شمېر او فشار په واسطه خپله موازنه سايت.

 اشناوي.ددې سندرو لغات مانور او اولس ته  – ۲

ستعارې، کنایې او طنز  – ۳ سميبولونه یې زیاتره محسور او ملمور وي، ا ساده او  شيبیه ګانې یې  ت

 پکې لږ وي.

 اولا سندرې) کلیوالو د ژوند ذوقونه، ایستیتکي ارزښتونه، غوښتنې او ارمانونه متثیلوي. – ۴

 ميبالغه، اغراق او نصنع پکې ډېره لږه وي. – ۵

له موسیدي رسه ملګرې وي که موسیدي نه وي ور رسه بیا هم په وزم او آهنګ                ً دغه سندرې غاليبا   – ۶

 رسه ویل کېږي.

 ولا سندرې ریالیستي دی، د فورلیزم او نګه بېلګې په کې نه لیدل کېږي. – ۷

دغه ستتندرې د معلوماتو او اطالعاتو د ورکولو ډېره ښتته وستتیله ده، ځکه خو انګریزي ختیځ پوه  – ۸

س ا  ښتانه که څه هم ورځپاڼې او نورې خپرونې نه لري، مګر » ندرو په باره کې وایې چې:راورټي د ول پ

هغه ستتاده او عامیانه اشتتعار او بدلې چې په عام ډول د پښتتتنو د هرې طيبدې له خوا ویل شتتوی، ددوی 

 «تاریخ او ورځپاڼې بلل کېدای يش.

 ی مورال پياوړي کوي.دغه سندرې پښتانه حامسه جوړوونکو اتلولۍ ته هڅوي او د هغو  – ۹

په ولاتتت ستتتندرو کې د ناروا او ناوړه دودونو او زور زیاتې برخه د اعرتاې غږونه نظم اوریدل  – ۱۰

 کېږي.

ژندنه، )فولکلور پې« په ولاتت ستتندرو کې د ټولنې د پوړیز د ژوند څېره هم منعکستته شتتوې ده. – ۱۱

 ص(۱۶۴ت۱۶۱ل، ۱۳۶۵

سې ځانګ د فولکلور پېژندنې اثر په حواله کټ مټ ښایې ځینې دا ړنې راوړل د لوستونکو په ګټه بولو، 

 پکې ومومي، چې نورو څېړونکو نه وي یادې کړې.

 استاد روهي لیکي:

 د ولا سندرو د خصوصیاتو په باره کې په یو کتاب کې دا الندې مواد هم بیان شوي دي:» 
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 د پردیو ژبو د لغاتو څخه سوچه والی. – ۱

ه ورکې طيبیعي او فطري رنګ لري او د روحي انحراف رسحد ته نه ده ښتتتکل او د ښتتتکلیو مین – ۲

 رسیدلې.

 که رزمي وي که بزمي د کوم واکمن او بادار مدحه او ستاینه نه لري. – ۳

بان شتتتوی، ای از او اختصتتتتاریې لوی  – ۴ نه دی قر قافیې څخه  له  مفهوم او مضتتتمون ورکې 

 خصوصیات دی.

خپل چاپېریال مولود دي، د ختا او خنت مشتتتک او د یمن  د تشتتتيبیه او استتتتعارې طرفین یې د – ۵

 اللونه نه لري.

 استاد روهي په دې پورتینو ښودلو ځانګړنو نیوکه کوي او لیکي چې:

                                                                ٔ                څرنګه چې دغه پورتني حکمونه په قطعې ډول بیان شتتتوی، له دې امله د تا مل وړ ښتتتکاري. په »

شوي چې) له پردیو الفاظو او لغ ضد ډېر لومړۍ اماده کې ویل  سوچه والی( د همدغه نظر پر  اتونه څخه 

 مثالونه وړاندې کېدای يش. د الندې سندره وګورئ:

 ص(۶۳ل، ۱۳۶۵ص دم صاف رشبت دليبان را  غنچه فم د فرقت می درمان را )فولکور پېژندنه، 

ښتو اد  مکتيبونه( کې چې ولا اد  مکتب  ستاد پوهاند صدیق رښتین په خپل اثر) د پ اروښاد ا

 پېژين، نو د منظوم ولا ادب) ولا سندرو( ځینې ځانګړنې داسې په ګوته کوي.را

ستعاملېږي، خیاالت او افکار یې  - ۱» سانه ژبه ا سندرو کې د خلکو عامه او ا په لنډیو او نورو ولا 

 هم له پښتنې چاپېریال رسه سمون لري، له دې کيبله یې اغیز او تاثیر زیات او ژور دی.

 يبک کې د ستاینو، ميبالغو او بې حدیدته خربو انګازې نه لیدل کېږي.په اولا س – ۲

اولاتت ادب د ښتتځې او نارینه ترمینځ د طيبیعي او فطري مینې یوه روښتتانه هنداره ده او د غیر  – ۳

 طيبیعي مینې له جن ال نه پاک دی مطلب دا چې د خط و خال او هلکانو مینې نښې نښانې پکښې نشته.

وش او جذبه، ذوق او مینه زیاته ښتتتکاري او ميل آهنګونه او خواږه تالونه په دې ستتتيبک کې ج – ۴

 پکښې ډېر دي

په دې سيبک کې د پښتو سوچه لغات، سپیڅلې محاورې، خوندورې استعارې، تشيبیه ګانې او په  - ۵

 زړه پورې پکې ډېر دي.

او فکر  خیالپه دې ستتتيبک کښتتتې نه پردي او بیګانه الفاو لیدل کېږي او نه پکښتتتې د نور چا  – ۶

 اخیستل شوي دي.
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لنډه دا چې دا ستيبک درې ګوين توکي) ښتکال، استانتیا، رښتتیا( یعنې ښتکالوالی، استان والی،  – ۷

 ویالی شو.« ښار»رښتیا والی په ښه شان ځان ښکاره کوي چې په لنډ ډول ورته د پښتو

ونې رې، ستتتاینې او یادپه دې ستتندرو کښتتې د ميل مصتتانو او غازیانو د کارنامو او رس ښتتندنو ډې – ۸

 ص(۲۸ت۲۷ل،۱۳۶۲)رښتني، « شوي دي...

ښایي د مخه د نورو لیکوالو او   صاحب چې پورته کومې ځانګړنې موږ ته راوپېژندلی،  ښتین  پوهاند ر

څېړونکو د ښتتتودلو کښتتتې به د لږو ډېرو الفاظو په بدلون هم وي او د ځانګړنو په راتلونکو لیکلړونو کې به 

د یادونې وړ ده چې د استاد لیکنه تر هغو نورو د مخه شوې، ښایې چې هغوي به یې هم وړاندې يش، خو 

شپړې کړې او د الفاظو په بدلون به یې د ځانګړنو  ستفاده خپلې لیکنې او څېړنې ب له دې لیکنې څخه په ا

 همفهم وړندې وروستتتته کړي وي، نو ځکه موږ دلته د پښتتتتو اد  مکتيبونه اثر لیکوال ښتتتودلو ځانګړنو ت

 لومړیتوب حق وکوو.

شمي صاحب د ولا ادب په باب د خپلې څېړنې په یوه برخه کې د منظوم فولکلوري  رس محدق ها

 ادب ځینې ځانګړين راخیستې چې دلته یې ددې بحث د پایلې په توګه راوړو:

 ددغو سندرو وزنونه او آهنګونه ميل او ولا دی چې لرغونې اریایې رښې لري. – ۱

ارو کې د خلکو عامه ساده او روانه ژبه استعامل شوي، لفظي کړکیچ او تصنع پکښې په دې اشع – ۲

 نه لیدل کېږي.

خیاالت او افکار پکې له پښتتتتني چاپېریال رسه ستتتمون لري، ځکه یې د ولس پر خلکو اغیز او  – ۳

 تاثیر زیات دی.

 دا شعرونه د عر  عروضو تابع نه دي. – ۴

نالوستو او بې سوادو شاعرانو د فکر او ذهن محصول ده، څه چې یې ددغو اشعارو زیاته برخه د  – ۵

 لیديل یا اوریديل او احسار کړی په همغه بڼه یې په شعر کې انځور او رانغښتي دي.

 ددې ډول اشعارو ژبه سوچه او د نورو ژبو اغیز پرې ډېر لږ او د نشته برابر دی. – ۶

 نحراف رسحد ته نه دي رسیديل.ښکال او مینه پکې طيبیعي رنګ لري، روحي ا – ۷

په دې ډول اشتتتعارو کې له واقعیت څخه لرې ستتتتاینې، ميبالغې او دبې حدیدته خربو انګازې نه  – ۸

 لیدل کېږي.

 په دې سندرو کې مفهوم یا مضمون له قافیې څخه نه دي قربان شوي. – ۹
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یعي نه وتلی او غیر طيبتشتتيبیهات، استتتعداد او کنایات یې د خپل چاپېریال مولود دی، عدل نه  – ۱۰

 دی.

سندرې زیاتره د فورم له مخې د موسیدي له االتو رسه یو ځای ویل کېږي وزنونه او اهنګونه  – ۱۱ دا 

 بې له موسیدي څخه ن  بیلیدای.

د تاریخي پېښتتو او ورځینو موضتتوعاتو د ضتتيبط او خوندي کولو له مخې دغه ستتندرې تر بل هر  – ۱۲

نو څرګندونکي دي، ځکه چې رامینځته کوونکی یې اولاتت شتتاعران دي، ستتند څخه باوري او د واقعیتو 

 هغوي چې څه لیديل یایې له لیدونکو اوریديل، بې له کومې مالخظې یې په شعر کې ځای کړي دي.

سندرې پخپله پراخه من کې ډېر ولا تعيبیرونه، محاورې او عامیانه لغات رانغاړي چې د  – ۱۳ دغه 

 وونکی) قامور لیکونکی( ورڅخه په زړه پورې ګټه اخیستال يش.ژبې د لغوي پانګې راټول

په دغه ډول اشتتعارو کې طيبیعي جوش او جذبه زیاته ښتتکاري او د پښتتتون ولس د استتتدالل » – ۱۴

ل، ۱۳۹۴مي، )هاش« غوښتنې د حس دبیدارولو، ژوند ساتلو او څرګندولو اغیزمنه وسیله ګڼل کېدای يش.

 ص(۳۵ت۳۴

ه یادو ځانګړنو ته وګورو ډېرې پکښتتې داستتې ټکي او څرګندونې وې چې د استتتادهاشتتمي دې پورت

ته لیکوال نورې یې د خپلې  په ښتتتودلو ځانګړنو کې خورې ورې راغلې وي، خو دل دمخه د نورو لیکوالو 

معلومايت پانګې هم پرې ورزیاتې کړي او دا م موعي لیکلړ یې ترې جوړ کړي چې د نورو په پرتله بشتپړ 

د یادونې وړ ټکي دا دي چې ولاتت ادب ددې پورته لیکلړ او د نورو لیکلوالو په وړاندې په  او پوره دي بله

لیستتت کې چې کومې ځانګړنې راغيل دي، هغه زیاتره د منظوم ولاتت ادب په اړه وې او د منثور ولاتت 

 ېادب نوم کې وانخستتتالی شتتو، خو دلته به موږ د بحث د پایلې په توګه دا ووایو چې دغه ښتتودل شتتو 

ځانګړنې) د وزن، قافیې او اهنګونه، موستتدیت او نور د شتتعري ځانګړنو له ښتتودلو پرته( په منثور اولاتت 

ادب هم کټ مټ د تطيبیق وړ دي. په اد  لیکنو کې هم داستتتې تشتتتيبهات، کنایې او استتتتعارې کارول 

م ساده دی، هشوي چې محسور او په ټونله کې یې ژوندي او څرګند مثالونه او بېلګې شته، خیال پکې 

شو  سار موږ کولی  سرتګو کېږي، نو په همدې ا ميبالغې او له ټولنیز واقعیت څخه لرې خربې پکې نه تر 

ا ادب له پاره هم د تطيبیق وړ او رښتیني  صیاتو پرته د منثور ول شوي خصو دا پورتنۍ ځانګړنې له ځینو 

 وګڼو.
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    د پښتو اوليس ادبیاتو ویش او ډلبندي .  5- ۲

 پښتو اوليس ادب پېژند ګلوي د. ۶ـ ۲

د ادبیاتو دغه برخه په هرې ټولنې کې د خلکو د عامیانه پوهې او یا فولکلور یوه مهمه برخه جوړوي 

چې په بېالبېلو نومونو یادیږي، لکه: شتتفاهي ادبیات، عوامي ادبیات، وګړنیز ادبیات ولاتت ادبیات او... 

ادبیاتو نوم ورکړي نو په همدې نامه یې په لغوي او دا چې موږ دلته په دې څېړنه کې هغو ته دولاتتت 

لک، خ« ولس»له دوو کلیمو رغېدلې دی. له « ولاتت ادب» اصتتطالحي مفهوم درپېژنو. په لغوي لحاو

سيبتي دی، ولا او  خو خپله ځانګړې لغوي معنا او مفهوم لري. « ادب»وګړي، عوام، پرګنې( څخه په ن

نالیکي)شتتتفاهي او تحریر( منظوم او منثور هري آثار ادبیات ګڼل  او په عام مفهوم د یوې ټول لیکيل او

 کېږي یا هغه وینا چې لیکلې وي که ویلې خو چې هري ارزښت ولري ادبیات یې بولې.

ولا ادب یو ډېره عامه پېژندنه داسې ده، د ټولنې د ادب هغه برخه ده، چې خلکو په ژبه جاري وي 

ډول له یو نه بل ته لېږدیديل، پنځوونکي یې عام وګړي او د ټولنې او د پېړیو په پوړیو کې په شتتتفاهي 

 رشیک مال ګڼل کېږي.

رسمحدق هاشمي صاحب یې د پېژندنې لپاره توضیحي او تصیحي معنا او مفهوم داسې څرګندوې : 

و ااولا ادبیات د هر اولس، ټولنې او ملت په تاریخ کې ډېره له ارزښت نه ډکه ونډه لري، چې له یادونې 

 ورته پاملرنې پرته د هغه ولس او خلکو اد  تاریخ نیمکړی ګڼل کېږي.

                ً                                                                    ولاتت ادبیات معموال  شتتفاهي بڼه لري او په هغو ولستتونو او ټولنو کې زیات پياوړي وي، چې دلیک 

لوستت) ستواد( خپریدنه پکې ډېره نه وي عامه شتوي او ډېر وګړي یې له دغه نعمت څخه بې برخې وي. 

ولنه هم د ځانګړو ستتتیاو، ټولنیزو اقتصتتتادي، فرهنګي، تاریخي او جعرافیوي عواملو له زموږ هېواد او ټ

ا(  سونو په کتار کې راځي، نو ځکه پکې دلیکلو ادبیاتو په پرتله ددغه ډول) ول سې ټولنې او ول امله داغ

 ادبیاتو پانګه درنه او شتمنه ده.

بیاتو ډېره مهمې برخې په توګه د ولا اد پښتانه په بصي نړۍ کې د افغاين ټولنې د یوې شتمنې او

 شتمنه او بډایه پانګه لري.

زموږ د ولس عوامو وګړو د پېړویو په اوږدو کې خپلې هیلې ارمانونه، غوښتتتتنې، خوښتتتۍ، غمونه، 

رنځونه، مینې، کرکې او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول کړه وړه په ولاتتت ادبیاتو کې منعکس کړي او هغه 

توګه له یو نستتتل څخه بل ته لېږدولی دی، خو دا خربه د یادونې وړ ده چې د لېږدونې په یې په شتتتفاهي 
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دغه بهیر کې ددغو ادبیاتو زیاته برخه هیره شتتوې یا په بله وینا زیاتره د راویاتو په له منځه تللو دغه وخت 

صحرایي پخپله راټوکېد شوي ادبیات هم له مینځه تليل دي او لکه د  ن ورو ورو يل ګال په وخت را ای اد 

شوي دي له همدې امله اور موږ ددغو ادبیاتو ډېرې لرغونې بېلګې په الر کې نه  مړاوي او پاڼې پاڼې 

لرو، خو بیا هم کومه لږه برخه چې راپاتې او تر موږ رارستتتتدلې ده، د هغې بېالبېلو انواعو او ډولونو ته په 

عامو ولا وګړو له لیک لوست نه شو کوالی او د کتنې موږ په ډاډ او باورو رسه یالی شو چې زموږ ډېرو 

سواد له نعمت څخه بې برخې وو، خو پياوړی هري ذوق او احسار یې درلود، چې هغه یې ددغو ادبیاتو 

یان کړي دي.)هاشتتتمي،  په زړه پورې ډول یې ب په ډېر عايل او  په بېال بېلو کاليبونو کې ځای کړی او 

 ص(۲۱۵ت۲۱۴ل، ۱۳۹۴

داستې ځانګړنې لري، چې په هغو له لیکلی ادب څخه رابلېږي، دلته ددغو ادبیاتو ولات ادب ځینې 

د ښتتتې پېژندنې په باره کې اړیو چې ځانګړنې تر یو جال رسلیک الندې راوړو، چې څو د ادبیاتو د دواړو 

رخې بډولونو ګډ ټکي او توپیرونه لوستتتونکو ته ښتته جوت يش او هغه یو له بله بېل او د ادبیاتو د ځانګړې 

 په توګه پېژين.

سې  ښتو ولا ادب او د هغو د ځانګړنو د عمومي پېژندنې په اړه په اد  فولکلوري څېړنو کې دا د پ

نورې څرګندونې هم شتتته، موږ د خپلې لیکنې لنډ تنګ چوکا  ته په کتنه په همدغو بستتنه کوو د څېړنیز 

او د شتتتکل او مضتتتمون یا  بحص بلې برخې اصتتتيل موضتتتوع) ولاتتت ادب ویش او ډليبندۍ( ته ورځو

 منځپانګې له مخې ددغه ادب بېل بېل ډولونه د رپېژنو.

 د ولا ادب ډولونه

د پښتتتو ولاتت ادب ویش او ډلندۍ په اړه بهرنیو او کورنیو اب پوهانو او فولکلور څېړنکو په بېالبېلو 

یا مفصتتتلې لیکنې او څرګندونې کړي دي چې هره یوه نډې او ځینو ب ل وخت د د خپ وختونو کې ځینو ل

رشایطو او امکانو رسه سمې په خپل ځای له ځانګړي ارزښت او اهمیت څخه برخمنې دي، زه اور ځانته 

دا حق نه ورکوم چې هغه پخواين ویشتتتونه او ډليبندۍ له یوې مخې کره کتنې په تله وتلم، د پوره توب یا 

ړتیا لپاره ه د خپل څېړنیز بحث د بشتتتيبکره توب او نیمګړتیاوو او کمزورتیاوو په هکله قضتتتاوتونه وکړم دلت

یوازې ددغو د ویشتتتونو او ډليبندیو د لنډ بهیر د بیانولو په ترې کې له هغو څخه ځینې پخواين کټ مټ را 

واخلو، تر څو له موږ رسه د ولاتت ادب د ډولونو په پېژندلو کې مرستتته وکړي، په ځینو اوستتنیو ویشتتونو او 

د  و، چې تر څو دغو ټولو ویشتتونو او ډلندیو ته په کتنه او پاملرنه د پښتتتوډلندیو به ددې لپاره کره کتنه وکړ 
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                     ً                                                                    ولا ادب داسې یو نسيبتا  جامع ویش وړاندې کړو چې ددغه ادب ټول منظوم او منثور ډولونه د شکل او 

 مضمون یا منځپانګې له مخې په اسانۍ رسه وپېژندلی يش.

 ه هکله تر ټولو پخواين معلوم ویش هامغه د فرانسويد پښتو ولا ادب د ډولو او ژانرونو د پېژندلو پ

شعرهار وبهار جیم) ښتونخوا  سټټر څرګندونې دي، چې د خپل مشهور اثر د پ  ۱۸۸۸ختیځ پېژندونکی ډارم

«  ونهد خلکو ستندرو ډول» م لومړی چاپ( په رسیزه کې یې د پښتتو منظوم ادب د ډولونو په هکله نوموړی

م ۍ او لنډۍ د پښتو د منظوم ولا ادب د ډولونو به توګه راپېژين او  تر رسلیک الندې غزل، چاربیته،

سندرو د موضوعي ویش په برخه کې داسې نظر لري چې سندرې د عامیانه » ددغه  په پښتو کې د خلکو 

تفکر ټول هدفونه او اندیښتتنې په خپله منه کې رانغاړي، لکه دین، مینه، افستتانې، د مینې کیستتې، جنګي 

 ص(۲۰ت۱۹ل، ۱۳۵۶ډارمسټټر، «)ښېاو سیاو پې

تانه خپرونې پښ» او د پښتو د ولا سندرو د ټولنیز او رسینیز د ارزښت او اهمیت په باب وایې چې: 

نه لري، ولاتت ستتندرې د ورځپاڼې ځای نیاتت او د ستتیاو ژوند ټولې پېښتتې یې د خلکو ستتندرو ته الر 

 ص(۳۱ت۳۰ل، ۱۳۵۶ډارمسټټر، «)مومي.

 هیوامل صاحب په وینا : د رسمحدق زمي   

دده) ډار مستتټټر( له یادونې ښتتکاري چې ده ته به د پښتتتو شتتعر همدا درې ډوله معلوم وو، خو په » 

دې درې ډولو کې هم له غزل څخه دده مدصتتد د رشقي ادب معمول غزل دی، نه هغه غزل چې د پښتتتو 

 ص(۸۸ل، ۱۳۷۶هېواد مل،«)شعر د ژانرونو ځینې څېړونکي یې ميل غزل بويل.

ښتو کې  شعر پ ستاد عيبدالحی حيبیيبي په خپل اثر تاریخچه  ستان کې تر ټولو د مخه عالمه ا په افغان

شعر پښتو( تر رسلیک  ۱۳۱۴چې په  مریز کال په طلوع افغان کې پرله پسې خپور شوی دی، د ) اقسام 

ډولونه په  بالندې په )اقستتم اول شتتعر پښتتتو( کې، لنډۍ ستتپری بدلې، نکلونه، نارې د پښتتتو ولاتت اد

 ص(۸۹، ۱۳۷۶توګه یاد کړي دي.)هېوادمل، 

شعر هم دا درې ډولونه ورمعلوم وو. تر دې ویش   ا  ښتو ول ستاد حيبیيبې ته به دا مهال د پ ښایې ا

رس لیک الندې  «پر پښتو ادبیاتو یوه کتنه» دوه کاله وروسته امین الله خان زمریالی په کابل کالنۍ کې د

 هغې کې یې د پښتو د ولا شعر دا الندې ډولونه ښوديل وو.  یوه مداله چاپ کړه چې په

ستان ( ۷لوبه )( ۶غزل، )( ۵رباعي )(  ۴نیمکۍ، )( ۳لنډۍ یا مرسۍ، )( ۲نارې یا غږونه، )(  ۱) دا

پښتتتو ځانتني ادب او »د اتڼ نارې تر ارواښتتاد زمریالی وروستتته غالم جيبالين جالال د (  ۱۰ستتتاینه )( ۹)

 مریز کال په کال ګڼه کې خپره شوه.( ۱۳۱مداله ولیکله چې د طلوع افغان اخيبار )رسلیک یو « موسیدي
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مریز کال د رس محدق زمي هېواد مل په زار له رسیزې او  ۱۳۶۰د ارواښتتتتاد جاليل دغه مداله په 

نو مخو  ۱۰۱تعلیداتو رسه د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو د مرکز له خو د رسیزي او تعلیداتو په ګډول( 

( ۲لنډۍ )( ۱کې خپره شتتتوه، په دې اثر کې د منظوم ولاتتت ادب ویش او ډليبندي داستتتې راغلې ده: ) 

د ګړندي اتڼ نارې ( ۶د غښتتتيل اتڼ بدلې)(  ۵د ورو اتڼ بدلې )( ۴د ګډ اتڼ بدلې )( ۳ستتندرې یا ټکۍ )

( ۱۱ربیتی ی څلور ټوټې)چها (۱۰د مستیرو وراباڼیوبدلې)( ۹د پلیو وراباڼیو بدلې)( ۸د خرځيبا ڼیوبدلې)( ۷)

د ناوې د ( ۱۵د ندلوبدلې)( ۱۴د م لس بدلې)( ۱۳نه ټوټې یا متشتتع اشتتعار)( ۱۲غزلې یا مستتیرې بدلې)

د کوچنیانو للو للو دي. )جاليل، ( ۱۸د لوګریو بدلې)( ۱۷د ناوې د ستتتپریدلو بدلې)( ۱۶رایستتتتلو بدلې)

 ص(۷۲ل، ۱۳۶۰

ې دب یا د ولا شعر ډولونو دغه پورتني ویش باندلیکوال د منظوم ولا ا« پښتو ولا ادبیات» 

دا نیوکه کوي چې د کوم ځانګړي رویش تابع نه دی سندرې یې د جوړښتونو په اسار نه، بلکې د ویلو د 

وختونو، ځایونو او موسمونو په اسار ویشيل دي، د ده دغه اتلس ډوله سندرې د ولا سندرو جوړښتونو 

د ښتتتادۍ ( ۲لنډۍ )( ۱ې الندې اتو ډولونو کې مطالعه کېدای يش لکه: )او ځانګړنو ته په پاملرنه په د

ل، ۱۳۷۲بدله.)هېوادمل، ( ۸چاربیتې)( ۷للو )( ۶د نکلونو نارې)( ۵رسوکي )( ۴د اتڼ نارې )( ۳بدلې )

 ص(۹۲ت۹۱

د اروښتتاد د غالم جیالين جاليل د پښتتتو منظوم ولاتت ادب ویش او ډولونو پېژندنه مخې ته راځي. 

 مریز کال په کابل کالنۍ کې د پښتو ادبیات مداله خپره کړه. ۱۳۱۸نوموړی په 

شلی: ) شعر معنا او مفهوم)( ۱نوموړي دغه مداله په څلور برخو وی صطال  ( ۲د شعارو کې عامیانه ا ا

 وروستۍ خربه.( ۴صطال )خاصه ا( ۳)

د شتتعر فعنا او مفهوم برخې په بحث کې هغه پښتتتو ولاتت شتتعرونه په دې الندې لستتو ډولونو یې 

تته، ټکۍ، بدله( )( ۱ویشتتتيل دي) ( ۶نارې یا غږونه)( ۵چاربیته)( ۴غزل)( ۳رباعي) (۲لنډۍ)ټپه، م ت

 ص(۴۲۵ت۳۸۴، ل۱۳۱۸سندرې.)رښتني، ( ۱۰لوبې ) (۹بدله)( ۸نیمکۍ یا مرسو ک )( ۷بګتۍ)

مریز کال لیکيل او په  ۱۳۲۳وروستتته چې د همدغې مدالې پر بنستتټ د پښتتتو اشتتعارو ډولونه اثر په  

مریز کال یې خپور کړي دي، هلته یې په لومړۍ برخه کې د ولا سندرې تر رسلیک الندې پښتو  ۱۳۷۴

نارې ( ۲پښتو لنډۍ)( ۱)منظوم ولا ادب د ویش په لړ کې د ولا شعر دا الندې ډولونه ښوديل دي: 

غاړې)( ۳یا غږونه) به)( ۶نیمکۍ)( ۵رسوکي)( ۴کاکړۍ  ته. ( ۹ولاتتت غزل او )( ۸بګتۍ) (۷لو چاربی

 ص(۳۰ت۲۶ل، ۱۳۷۴)رښتني، 



39 

 

د پښتتتتو نخوا پياوړي لیکوال د منظوم عيبدالحلیم اثر افغاين په خپل کتاب)پښتتتتو ادب( کې د ميل 

 ډولونه)ژانرونه( دغه یاد کړي دي:شعرونه تر رسلیک الندې د منظوم ولا ادب 

لنډۍ، غږونه، نارې، بدله، لوبه نیمکۍ، بګتۍ، ميل رباعي، ميل غزل، چاربیته او مستتتتزاد.)اثر، 

 ص(۲۹۶ت ۲۵۴ل، ۱۳۷۰

رسمحدق زمی هیوادمل صاحب د پښتو منظوم ولا ادب په اړه د اثر افغاين ددې دا پورتني ویش  

 او ډليبندۍ په اړه لیکي:

ښاد » ښتونخوا په اروا صنیف د پ صنیف وړاندې کړي دي، دا ت شعرونه کوم ت ښتو ولا  اثر چې د پ

سیمو کې د شویو نورو تصنیفونو یا د ولا سندرو د ډليبندیو او یا هم د ولا شعرونو د ډولونو د پېژندلې د 

ې عمده یې دا یننورو یادو شتتویو اثارو په پرتله ډېر ډولونه پر موږ را پېژين، خو نیمګړتیاوې هم لري چې ځ

 دی:

د ولا سندرو کومې ه ایي ندطیع چې ده کړې هغه زیاتره سمې نه دي. استاد د رشاد په دغو  – ۱

 مریز کال یوه مداله لیکلې چې په وږمې م له کې خپره شوې ده. ۱۳۵۳تیروتنو په 

سندر  – ۲ شعري ډول تعریف کړې، مدصد یې زموږ د ولا  مدام  ود ميل رباعي په نوم چې ده کوم 

دی، مګر کوم مدامونه چې د بېلګو په توګه راوړي هغه د ولاتت شتتاعرانو نه، بلکې د کالستتیکې دورې د 

 شاعرانو دي لکه عيبدالدادر، دولت لواڼی، م ي خان، احمدشاه بابا او نور...

م دد ميل شعرونو په اصنافو کې یې) مستزاد( هم راوړي او په منونه کې یې استاد قیام الدین خا – ۳

شتتعر راوړی. دا خو معلومه خربه ده چې مستتتزاد عرويض دیواين شتتعر دی نه ولاتت شتتعر او قیام الدین 

 ص(۹۶ت۹۵ل، ۱۳۷۶خادم هم ولا شاعر نه دی. )هېوادمل، 

دلته ددې خربې یادونه يوروي ده چې د ولاتت یا فولکلوري ادب کوم پخواين ویشتتونو او ډليبنډۍ 

کې یوازې د منظوم ولاتت ادب شتتامل دي، منثور ولاتت ادب تر چا تر چې موږ دلته راوړې په هغو ټولو 

دغه مهال هیڅ پاملرنه نه ده کړې او نه یې هغه د ولاتتت ادب د ځانګړې برخې په توګه ګڼلی دی، اليبته 

سې ادب لومړی په  شوې، ول شونو او ډليبندیو کې دې برخې ته پوره پاملرنه  د ولا ادب په را وروسته وی

نظم او نن ډليبندیو کې دې برخې ته پوره پاملرنه شتتوې، ولاتت ادب لومړی په دوو ستترتو  دوو ستترتو برخو

برخو نظم او نن بېلیږي او بی هره برخه د شکل و منځپانګې له مخې خپل ځانګړي ډولونه) د ولا ادب 

ژانرونه( لري چې دا وروستتتته ویشتتتونه او ډبندۍ په همدې ډول تر رسه شتتتوي دي، موږ دلته د خپلې 

څېړنیزې چارې د استتانتیا له پاره تر یو ځانګړي رسلیک الندې د پښتتتو د ولاتت ادب اوستتني ویشتتونه او 
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په توګه د همدې ټولو  پایلې  به یې د بحث د  پای کې  په  نه کوو و  ندې کوو پر هغو کره کت ندۍ وړا ډليب

سې ویش او ډلندي وړاندې کړو چې پر ټ ښتو ولا ادب دا سټ پ شونو او ډليبندیو پر بن لو له کره توپ و وی

 او پوره توپ نه برخمن وي.

 ـ د پښتو وليس ادب اوسنی ویش او ډلندي۷ـ ۲

په دې وروستتیو پنځو لستیزو کې چې د پښتتو ولات ادب په باب ټولونې، څېړنې او خپرونې بهیر په 

وي شنسيبي چټکتیا، ودې او پرمختیا رسه روان دی، په دې لړ کې د پخوا په پرتله ځینې څېړنې او سپړنې 

او د کتابونو، رستتالو او مدالو په بڼه خپرې شتتوي، ترکومه چې خربه د پښتتتو د فولکلور يا ولاتت ادبیاتو په 

ویش او ډليبندۍ پورې اړه لري، په دغو چاپي آثارو کې د ولاتت ابیاتو ځینې ویشتتونه وړاندې شتتوي دي 

شو چې د زیاترو معلومات یې د ولا خربو اتررو رسچينې یوې او یو دبل نه پ ستفاده لیکلی  ي دي، نو ه ا

شنې رسه ورته ټکي لري، خو ددغو ورته ټکیو تر څنګ ځینې لږ ډېر توپیرونه ال څه چې کله  ځکه ډېرې وی

کله تحریفونه هم لري. زه چې هوډ لرم د خپلې څېړنې د پایلې په توګه د پښتتتو د ولاتت ادب پوره او کره 

ځینې  چارې د اسانتیا او بشپړتیا د پښتو فولکلوري ادب ویش او ډليبندي وړاندې کړم، نو د خپلې څېړنیزې

شونه  ا ادب په اړه راغيل وی ښتو ول ددغو څېړنیز اثارو د ډېرې لنډې پېژندنې په ترې کې په هغو کې د پ

به  یب  غه ترت جایزه یې هم واخلم چې د یدي(  نډه څېړنیزه او کره کتنیزه) تحدیدي او تند ندې کړم، ل وړا

کتنه او پاملرنه ماته په کې د ولاتت ادب پښتتتانه د یو جامع، کره او پوره ویش الره  همدغو ویشتتونو ته په

 چاره برابره يش.

مریز کال د افغانستتتتا  ۱۳۴۹د خلکو ستتتندرې: د استتتتاد حيبیب الله رفیع لیکلی اثر دی چې په  – ۱

چاپ او خپور شوی، مخونو کې د کابل په دولتي مطيبعه کې  ۳۲۳اکاډمی د تاریخ او ادب ټولنې له خوا به 

شوې  شوی چې پکې د فولکلور پېژندنې په اړه هر اړخیز معلوماات وړاندې  کتاب د لیکوال په رسیزه پیل 

ندې ده،  په دوو لویو برخو کې وړا یا لیکوال د خپلې لیکنې او څېړنې منځپانګه او محتوا  ته ب دي وروستتت

لیک ورکړل شتتتوی، دا په رس « خصتتتود ستتتندرې»او دوهمې ته« عمومي ستتتندرې»لومړی برخې ته د

افغانستتتان کې دفولکلور او په ځانګړې توګه د منظوم ولاتت ادب د پېژندنې په اړه لومړنۍ لیکنه او څېړنه 

ده چې وروسته یې د نورو فولکلور پېژندونکو او فولکلور څېړونکو ته د لیکنو او څېړنو د الرښود او بنسټیزې 

 معلومايت رسچینې حیثیت غوره کړ.

 په دې اثر کې د پښتو منظوم دولا ادب ویش اوډليبندي داسې وړاندې کړې ده.لیکوال 
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( ۲د میندو سندرې)( ۱لومړی برخه: عمومي سندرې چې د سندرو دا الندې ډولونه پکې شامل دي: )

د اتڼ ( ۷محيل پارچې)( ۶د لویانو ستتتندرې)( ۵کیستتتۍ) (۴د وړو مشتتتاعرې)( ۳د ماشتتتومانو ستتتندرې)

( ۱۴د هوتکو نتتارې)( ۱۳منظوم متلونتته)( ۱۲رسوکی)( ۱۱فتتالونتته) (۱۰لنتتډۍ)( ۹بتتابواللې)( ۸نتتارې)

 ساندې.( ۱۵کاکړۍ)

د مروتو ( ۲غږونه)( ۱دوهمه برخه: خصتتود ستتندرې، چې د ستتندرو دا الندې دولونه پکې راځي: )

مشتتاعرې. ( ۱۰داستتتانونه)( ۹کیستتې)( ۸لوبې)( ۷بګتۍ) (۶بدلې)( ۵چاربیتې )( ۴مدامونه)( ۳کرستتونه)

 ص(۳۲ل، ۱۳۹۴، )رفيع

د استاد رفیع د منظوم ولا ادب دغه پورتنی ویش پخپل وخت کې له هغه د مخه ویشونو او ډليبندیو 

په پرتله پوره او کره ویش او دغه اثر یې) خلکو ستندرې( د پښتتنې فولکلور او ولات ادب څېړنې په برخه 

صاحب په و سندرو دا ډول ویش» ینا چې: کې الرښود حیثیت درلود او هغه د رسمحدق زمي هیوادمل   د 

او واحد بندي تر ده د مخه زما له نظره نه ده تېره شوې د خلکو سندې تر چاپ دمخه چې د ولا سندرو 

کوم تصتتتنیفونه) ډلندۍ( او ژانر پېژندنې شتتتوي چې په ټولو کې دا عامې او خاصتتتې ستتتندرې ګډې رسه 

 معرفې شوې دي.

له خپل دې نوي ویش رسه زمو ندرو ژانر پوهنه تر یو نظم الندې ښتتتتاغيل رفیع  فاهي ستتت ږ د شتتت

راوسته... د خلکو سندرې د خپلو ډېرو ښیګڼو او الرښودي ارزښتونو ترڅنګه د سندرو او فولکلور په باب د 

نویو او پرمختللیو څېړنو او نظریو په رڼا کې بیا کتنې ته هم اړه لري دخلکو ستتندرې ښتتاغلې لیکوال خپله 

ی او ددې کتاب تر خپریدو وروسته یې خپله هم د خلکو سندرې د بشپړیدو او هم دې خربې ته متوجه د

 ص(۱۰۱ت ۹۹ل، ۱۳۷۶هېوادمل، «)د ځینو برخو د کره کېدو او سیمو په نظریات خپاره کړي دي.

استتتاد حيبیب الله رفیح صتتاحب )غږونه( هم په خاصتتو ستتندرو کې راوړي حال دا چې غږونه د عامو 

ه ده او یا دا چې منظومې کیستتې او داستتتانونه او د ماشتتومنو ستتندرې و د ولاتت ستتندرو یوه مهمه برخ

ماشتتومانو شتتعرې یې په ځانګړي ژانرونه ګڼيل دي، حال دا چې دواړه یو ډول ژانر دي، چې د ماشتتومانو 

ستتتندرو او منظومې کیستتتې یا داستتتتان تر رسلیک الندې دمطالې ځای لري، په دغه پورتنې ویش دا او 

س شته  سته په خپل یو بل اثر)زرینې څانګې( حل کړي او د هغه ویش یې ځینې نورې  تونزې لیکوال ورو

 چې وروسته بیا په خپل ځای کې پرې بحث ويش د خلکو سندرو په پرتله پوره او کره دی.

 ۱۳۵۶د پښتتتو ولاتت ادب الرې: د څېړنوال دوستتت محمد دوستتت شتتینواري لیکلی اثر دی چې په 

مخونو کې د کابل په دولتي مطيبعه کې چاپ او خپور شتتتوي دي او د ( ۱۵۲مریز کال د پښتتتتو ټولنې په)
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د کتاب په « مخونو کې چاپ شوي دي ۱۴۸د انیس خپرندوې ټولنې له خوا به پېښور کې په » دوهم ځل

خه ) په ړه  ۳۸ -۱لومړنۍ بر ندنې  ندې د فولکلور او فولکلوري ادب پېژ مخونو( کې تر دې رسلیکونو ال

ولاتت ادب او فولکلور، زموږ هېواد د اریایې فولکلور او متدن زانګو، د اریایي کیستتو مطالب بیان شتتوی: 

دویمه سلسله، ولا ادب ته د فورم او مضمون له مخې، ولا ادب ته د نړیوال پام، فولکلور او لیکلی 

ا ادب، هر ضمون له مخې، ول ا ادب د فورم او م و ا ادب، به فولکلرو کې ملیت او بین املکیت، ول

نور علوم. او په دویمه برخه د ولاتت ادب او د هغه ویش تر رسلیک الندې لومړۍ د ولاتت ادب لپاره یو 

 نوی عام ویش او ډليبندي داسې وړاندې کوي.

 ولا ادب په درې برخو ویشالی شو:

 منثور ادب) افسانې کیسې( او نور... – ۱

 منظوم ادب) ولا سندرې( او نور... – ۲

په منظوم ادب کې  – ۳ منظوم وزمه ادب) متلونه، منثورې، کیستتتې( د متلونو و کیستتتو یوه برخه 

 ص(۴۰۰ل، ۱۳۷۶شاملېږي. )هېوادمل، 

لیکوال په پورته ویش کې یا د کړي چې منظوم او منثور ولاتتت دب په دې الندې رسلیکونه کې 

 څېړنې راپېژين یې:

تریخي افستتانوي حامستته متل دولاتت ادب یوه افستتانه په ولاتت ادب) د افستتنې بېال بېل ډولونه( 

مهمه څانګه ولاتتت عشتتتدي ستتتندرې، لنډۍ، رسوکي، د اتڼ نارې، بابواللې، د کیستتتو غږونه، د هوتکو 

سندرې، د کورنیو پېښو فولکلور، د خاصو وختونو  سورې( ولا تاریخې حامو  نارې، کاکړۍ، لنډکۍ) 

لا دې ولا نندارې، اولا تیاتر، د پښتو د و ولا سندرې، ټوټکی او کوډې په ولا ادب کې، سان

 ص(۱۴۷ل، ۱۳۷۶اهنګونه لرغونتیا،و د ماشومانو فولکلور، کیسۍ. )هېوادمل، 

لیکوال په پورتني ویش کې له یوې خوا د ولا ادب منظوم او منثور ژانرونه ټول په ولا ادب کې 

 چې خاصتتې ولاتت ستتندرې یې له یوېنه دي معر  کړي او له دې تولو څخه ستترته نیمګړتیاویې دا ده 

 مخې د منظوم ولا ادب له چوکا  څخه ایستلی دي.

 لیکوال ددې کار دلیل داسې راوړي:

ا ادب په کتار »  رسونه او نور هم د ول ا ادب ځینو کتابونو چاربیتې، بګتۍ، لوبې، د مروتو ک ول

اتتت ادب رسه اړه لري، خو څرنګه کې د رج کړي دي. هغه که څه هم د اوازونو او اهنګونو له مخې د ول
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چې جوړونکي یې معلوم اشخاص او په تاریخ کې معلوم شاعران دي، د هغوي اثار دددوی خپل مال دی 

 ص(۴۰ل، ۱۳۵۶)دوست، « او په ولا ادب کې نه شاملېږي.

شینواري)   ښاد دوست  صاحب چې اروا ا ادب  ۱۳۷۲ – ۱۳۱۴رسمحدق زمی هیوادمل  ښتو ول ل ( د پ

الرې اثر که څه هم د پښتتتو د شتتفاهي ستتندرو ټول ډولونه نه مطالعه کوي، خو بیا هم د ولاتت ادب د 

پېژندنې په باب لومړنی اثر دی )لنډکۍ( په نوم د عامو ولاتتت ستتتندرو یو نوی ژانر موږ ته راپېژين. زموږ 

ده پردې ښه استفاده کولی يش، خو زما پر عدی فولکلور څېړونکي ددې کتاب له معلوماتو او تحلیلونو څخه

 اثر د یادونې ځینې وړ ټکي دا دي:

د پښتتو نیمه فولکلوري شتفاهي ستندرې او یا خاصتې ستندرې یې د خپلې مطالعی له ستاحې نه  – ۱

س ام لري، د  شوروي فولکلور پوهنو د نظریاتو اغیزې وي، ان ښایي د  ستيل دي او ددې کار علت هم  ای

د ولاتتت عشتتتدې ستتتندرې عنوان راوړي او بیا ترې الندې: لنډۍ،رسوکي، د تڼ نارې یا  مثال په ډول

 بواللې، د هوتکو نارې، کاکړۍ او لنډه کۍ راپېژين.

سې  – ۳ شته او دا س ام ن ضامینو دا ډول کوم خاص ان ا ادب الندې نومې اثر کې د م ښتو ول د پ

او  الې لیکيل، هغه یې رسه راټولې کړيښتتتکاري چې ارواښتتتاد لیکوال په دې موضتتتوع کې بېال بېلې مد

 ص(۴۱ل، ۱۳۷۶چاپ کړي دي. )هېوادمل،

په هر صتتورت به د پښتتتو ولاتت ادب الرې اثر کې وړاندې شتتوې د پښتتتو د ولاتت ادب ویش او 

ډليبندي پوره او کره نه ده، او د معا ې دورې فولکوري ادب څېړونکو غوښتنو او پوښتنو ته پوره ځواب نه 

 يش ویالی.

 نې څانګې:زری

د استتتتاد حيبیب الله رفیع لیکلی اثر دی چې د افغانستتتتان علومو اکاډمي د ژبو ادبیاتو مرکز له خوا 

 مخونه کې په دولتي مطيبعه کې چاپ او خپور شوي دي. ۱۱۶مریز کال، په  ۱۳۶۰

 د کتاب منځپانګه په دوو لویو برخو کې ترتیب شوې ده:

نومیږي په لومړۍ برخه کې موضتتوعات په « منثور ادب» او دویمه« ستتندریز ادب» لومړي برخه: 

لرغونې سندرې دویمه څپرکی اولا سندرې دریمه څپرکی د یواين  -۱شپږو څپرکو کې، لومړي څپرکی: 

 پاړ کې څلورم څپرکي مدامي سندرې پنځم څپرکې نوې سندرې او شپږم څپرکې: ازاد پاړکي دی.

ه دوهم برخه کې موضتتتوعات په دریو څپرکو په دې ډول راغيل دي: لومړی څپرکی لرغوين نن او پ

دوهم څپرکی: اولاتت ننونه او دریم ېءکی ننی ننونه. د استتتاد رفیع دغه لنډ، خو جامع اثر، چې د ادب 
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سمندر په  صطال   وزه کې ځای کپوهنې او ادب پېژندنې له پاره د یو دایرةامعارف حیثت لري لیکوال په ا

 کړی دی.

شکل او موضوعې ویش په لړ کې دوهم څپرکي:  ددې اثر د منځپانګې په دواړو برخو کې له ادبیاتو 

 د پښتو اولا ادب پېژندنې ته ځانګړي شوي.

لیکوال په دواړو څپرکو کې) په لومړی کې اولا نظم( او په دویم کې ولا نن، جال جال ډولونو و 

دې ترتیب چې ولاتتت منظوم ادب يې په دوو څانګو بیل کړی، یوې ته په عمو  ژانرونو ویشتتتيل دي، په

 ولا سندورو کې دغه ډولونه) ژانرونه( شامل دي:

د لویانو ( ۵ستتندیزې کیستتۍ)( ۴وړو مشتتاعرې)( ۳د ماشتتومانو ستتندرې)( ۲د میندو ستتندرې) – ۱

( ۱۱سلسلې)( ۱۰چغیان)( ۹) د واده سندرې( ۸د اتڼ نارې )( ۷محيل پارچې یا ولا نندارې)( ۶سندرې)

غازي) نډۍ)( ۱۲بر  نډکۍ)( ۱۳ل نه) (۱۴ل نه)( ۱۶رسوکي)( ۱۵فالو نارې)( ۱۷منظوم متلو ( ۱۸تاریخي 

غږونه او په خاصو ولا سندرو کې د منظوم ولا ( ۲۱سندرې )( ۲۰د   دستي سندرې)( ۱۹کاکړۍ)

 ادب دغه ژانرونه راځي:

ستتتوز ( ۸د مروتو کرستتتونه)( ۷داستتتتانونه) (۶لوبې ) (۵بګتۍ)( ۴چاربیته)( ۳بدل)( ۲رباعي)( ۱) 

 ص(۴۷ت۱۷ل، ۱۳۶۰خوانې. )رفيع، 

 او د منثور ولا ادب ویش او ډليبندي یې داسې کړی ده:

( ۶تشتتيبیهات او استتتعارې)( ۵اصتتطالحات او محاور )( ۴متلونه)( ۳وړې کیستتې)( ۲نکلونه )(  ۱)

افاق او ( ۱۱ټوکې )( ۱۰منثورې کیستتتې)( ۹ستتتتړي مه يش)( ۸دعوې او ښتتتېراوې)( ۷تکیه کلالمونه)

 ص(۸۸ت۸۲ل، ۱۳۶۰رمزونه او کنایې. )رفيع، ( ۱۵عدیدې او نادود)( ۱۴روایات)( ۱۳نومونه)( ۱۲صفات)

د استاد حيبیب الله رفیح صاحب د ولا ادب دا ویش او دليبندۍ د هغه مخکینې اثر د خلکو سندرې 

منظوم ادب به برخه کې ځینې هغه ژانرونه چې دخلکو  په پرتله پوره او کره دی،دی یو خو ا چې دلته یې د

سندرو برخې ته وړي دي، لکه  ستي وو، بیرته د عامو  سندرو په لیکه کې راو صو  سندرې په اثر کې د خا

غږونه او بل دا چې هلته یې یو ژانر دوه ځانګړي ژانرونه کړي و لکه د ماشتتومانو ستتندرې او د ماشتتومانو 

نظوم داستانو، د زرینې څانګې به ویش کې یې هغه دولا منظوم ادب د مشاعري، منظومې کیسې او م

 یو ژانر په توګه راپېژندلی دی.

رسبريه پر دې یې د خلکو سندرې د لیکنې و څېړنې فورم ته کتنې یوازې د منظوم ولا ادب ژانرونو 

 ی.ره کړی داو ډولونو ویش وړاندې کړی و او دلته په زرینې څانګې کې یې ولا ادب ویش یې پو 
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ولا سندرې )لومړی ټوک(: رسمحدق زمي هېواد مل اثر دی، چې پکې د پښتو د ولا شاعرانو د 

شکل او مضمون له مخې په بېالبېلو  شوي د  شعرونه راټول  سې  شکل او مضمون له مخې ډول ډول دا

ادبیاتو د مرکز له مریز د علومو اکاډمۍ د ژبو او  ۱۳۶۰برخو کې تدوین او تنظیم شتتتوي دی. دغه اثر به 

 مخونو کې په ګوندي مطيبعه کې چاپ او خپور شوي دي. ۳۳۹خوا په 

د ولا سندرو په دې ټوک کې چې د لیکوال او بدون په رسیزه پيل کېږي، پکې ترتیب رسه: ددې 

سندرو لروغنتوب، د پښتو د اولا سندرو خصوصیات، د ولا سندرو شکل او مضمون له مخې د ولا 

بېالبېلو ډولونو پېژندنه، ولا سندرې او پښتو فولکلوري موسیدي پښتو  ولا سندرې او ندادان، سندرو 

آیا دغه سندرې فولکلوری دی که یهپ ولا شاعران، ددې م موعې شاعران، د ولا سندرو د ټولونکو 

 ستتندرو او د لاتتهڅې) د بېالبېلو شتتعرونو د ټولګو پېژندنه( او)دا م موعه( تر ځانګړو رسلیکو الندې د و 

 هغو د ویناوال لنډې پېژندنې په اړه ډېرپه زړه پورې معلومات راغيل دي.

سته بیا په  سندرې، اجتامعي  ۵۹ورو سندرې، دینې  سندرې، تاریخي  شدي  مخ کې ترتیب رسه د ع

سندرې، ویرنې، اړونه او د مدابلې سندرې، ټوکې سندرې، قصيص سندرې، جعرافیوي سندرې راغيل چې 

شمېره) دا هغو سندرو د موضوعي اړخ ( ۲۲ټول  ته رسېږي او رپسې د څرګندونې تر رسلیک الندې ددغو 

سندرې د  ښودلو رسه د هغې  شمېرې په  سندرې د  سې په کنایې ترتیب  په اړه معلومات وړاندې کړي، دا

 موضوع په اړه لیکوال څرګندونې راغيل دي.

مریز  ۱۳۷۰مریز او دریم په  ۱۳۶۵ټوک به  د یادونې وړ ده چې لیکوال د همدې ولا سندرو دوهم

کال چاپ کړی چې د پښتو د ولا سندرو ډېر  غوره بېلګې په کې خوندي دي، لیکوال په رسیزه کې د 

صې  ا ادب د یوې برخې په توګه خا ضمون تر رسلیک الندې دغه منظوم ول شکل او م سندرو  ا  ول

 سندرې په دې الندې ډولونو)ژانرونو( ویشيل دي.

ازاد ولا نظمونه.  – ۸داستان  – ۷کرسونه  – ۶مدام  – ۵بګتۍ  – ۴لوبې  -۳بدلې  – ۲چاربیتې  – ۱ 

لیکوال یادونه کوي چې په ولاتتت شتتتعرونو کې له مدام او داستتتتان څخه پرته) جاربیتې، بدلې، لوبې و 

ال د یکو بګتۍ هر صتتتنف د جوړښتتتت او نورو فورمي خصتتتوصتتتیات له پلوه ډېر ډولونه لري، همدارنګه ل

مضمون او منځپانګې له مخې د ولا ادب عمومي او خصود سندرې دواړه د څېړنې او ګرویږنې پراخ 

صادي، کلتوري او ميل ژوندانه ګدې خواوې رانغاړي،  ښتنو د اجتامعي، اقت سندرې د پ میدان لري، دغه 

هم  ذهني ازموینو مستتتایلددوی د اجتامعي او کلتتوري ژوند ارزښتتتتونه متثیلوي او باال خره د تفریح او 

پکې بیان شتتوي دي. لیکوال دغه ولاتت شتتعرونه د ولاتت ستتندرې محتوا او منځپانګې له مخې په دې 
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اجتامعي  (۴جعرافیوي ستتندرې)( ۳تاریخي ستتندرې)( ۲عشتتدي ستتندرې)( ۱الندې لستتو برخو وی تت: )

ویرنې ( ۹دابلو سندرې )اړونه یا د مت( ۸ټوکېزې سندرې)( ۷دیني سندرې)( ۶اخفاقي سندرې )( ۵سندرې)

دلته ددې خربې یادونه يوري ګڼم چې د ښاغلې څېړونکی د منظوم ولا ( ۲۶قصصی سندرې)( ۱۰)

ادب په اړه په شتکل او موضتوعي ویش، ځګه پوره نشتو بللی چې د منظوم د ولات ادب د یوې ځانګړې 

مله نه دي ښتتوديل چې د اثر برخې)خاصتتو ستتندرو په اړه دی او ددغو ستتندرو نور عام ډولونه یې له دې ا

شاعر یې معلوم دی، خو پکار دا ده چې په همدې رسیزه  سندرې وی چې  صې یا هغه  منځپانګه همد خا

 کې یې د منظوم ولا ادب ټول ویش او ډليبندي بیا ن کړي.

 ـ د پښتو شفاهي ادبیات شکل او مضمون:۹ـ ۲

 مرکز د فولکلور او شتتفاهي ادبیاتو څانګې دمریز کال د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو  ۱۳۶۶چې په 

په  خاورې  چاپ کړی دی. د اثر  ۲۵۱آغلې څېړندوي غوټۍ  عه کې  په دولتي مطيب بل  کا مخونو کې د 

منځپانګې په دوو لویو څپرکو کې وړاند ېشتتتوی چې لومړی ته یې د پښتتتتو ولاتتت ادبیاتو ویش رسلیک 

او خاصتتتو ستتتندرو دغه ډولونه: لنډۍ، متلونه،  ورکړی او پکې یې لومړنی او ولاتتت ادب د عامو ستتتندرو

فالونه، د بې دستې سندرې، لنډکۍ، سولۍ، برغازۍ، سلسلې، چغیان، د میندو سندرې، د وړو شاعرۍ، 

کیستتتۍ، د ځوانانو ستتتندرې، محلې پاچې یا ولاتتت نندارې، ستتتاندې، کاکړۍ لنډۍ، رسوکي، نکلونو 

سنځر خی سندرې، د اتڼ نارې،  ښادۍ  سندرو کې: چاربیتې، نارې)غږونه( د  صو  لې نارې او بیا یې په خا

دمروتو کرسونه، مدام، بدله، لوبه، بګتۍ، سوز خوانۍ، داستان او د څپرکي په وروستۍ برخه کې د ولا 

ننونه تر رسلیک الندې: پښتتتو نکلونه، روایات، وړې کیستتې، ټوکې استتطورې، تکیه کالمونه، ستتتړې 

، رمزونه او کنایې، دعاوې او ښتتېراوې، لوړی)قستتم( او منثور م تت او مخه ښتته اصتتطالحات او محاورې

کیستتتۍ) اړونه( ځینې په لنډيز او ځینې بیا په پوره تفصتتتیل د بېلګو د وړاندې کولو په ترې کې راپېژنديل 

 دي.

او په دویم څپرکي کې لیکواله چې هغې ته د پښتتو شتفاهي ادبیاتو مضتمون رسلیک ورکړي په دې 

نو کې د شتتتفاهي ادبیاتو موضتتتوعي یا منځ پانګیز ډولونه راپېژين: عشتتتدي ولاتتت الندې ځنګزنو رسلیکو 

ادبیات، تاریخي ادبیات، ټولنیز ولا ادبیات، مذهيبې ولا ادبیات، قصصی ولا ادبیات، ټوکیز ولا 

ادبیات، مدابلوي ولا ادبیات، وریرنیز ولا ادبیات د بېلګو په ترې کې په مناسب تفصیل رسه راپېژين 
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پایلې) نیت ې( او اخځلیکونو او رسچینو په ښتتتودلو رسه دغه اد  فولکلوري څېړنه پای ته رستتتیدلې ده د 

 لیکوايل په دغه څېړنه کې د پښتو د ولسی ادبیات یو عمومي ویش ډليبندي وړاندې کړې ده. 

 څېړونکې په دغه ویش کې لومړی ولا ادبیات په دوو لویو برخو وی :

  منظوم ولا ادب – ۱

 خاصې ولا سندرې بېلوي – ۲

سندرو کې:  – ۱ ا  ستي  – ۴فالونه  -۳تتتتت متلونه او د هغو ډولونه ۲لنډۍ  – ۱په غامو ول د    د

د ماشومانو  – ۱۱د میندو سندرې  – ۱۰چغیان  – ۹سلسلې  – ۸برغازې  – ۷سولې  – ۶لنډکۍ  – ۵سندرې 

 – ۱۶محيل پارچې یا ولا نندارې  – ۱۵رې د ځوانانو سند – ۱۴کیسۍ  – ۱۳د وړو سندرې  – ۱۲سندرې 

اتڼ  – ۲۱د ښتتادۍ ستتندرې  – ۲۰د نکلونو نارې)غږونه(  – ۱۹رسوکي  – ۱۸کاکړۍ لنډۍ  – ۱۷ستتاندې 

 شفاهي ادبیات – ۲۴سنځرخیلې نارې  – ۲۳تاریخي نارې  ۲۲نارې 

سندرو کې:  صو ولا   ۷بګتۍ  – ۶ویه ل – ۵بدله  – ۴مدام  – ۳د مروتو کرسونه  -۲چاربیتې  ۱په خا

 ص(۱۰۱ت ۷۸ل، ۱۳۶۶داستان.)خاورې،  – ۸سوزخوانۍ  –

 -۲پښتو نکلونه  -۱او د ننې ادب په برخه کې دډولونو یا ژانرو ویش او ډليبندي داسې وړاندې کوي: 

 – ۸ستتتتړې م تتت او مخښتتته  – ۷تکیه کالمونه  – ۶استتتطورې  – ۵ټوکې  – ۴وړې کیستتتې  – ۳روایات 

منثورې  – ۱۲لوړې )قسمونه(  – ۱۱دعاوې او ښیراوې  – ۱۰رمزونه او کنایې  – ۹اصطالحات او محاورې 

 ص(۱۳۳ت۱۰۱ل، ۱۳۶۶کیسې. )خاورې،

لیکوالې د منځپانګې) محتوا( یا مضتتتمون له مخې هم د ولاتتت ادبیاتو یو عام ویش وړاندې کړی 

 دی.

 -۵ې ولاتت ادبیات مذهيب – ۴ټولینیز ولاتت ادبیات  – ۳تاریخي موضتتوعات  – ۲عشتتدي ادبیات  – ۱

 ۷ټولنیز ولا ادبیات  – ۶قصيص ولا ادبیات چې درې برخې) دینې قصې، ميل قصې، حرا  قصې( 

 ص(۲۳۶ت۱۳۸ل،۱۳۶۶ویرنیز ولا ادبیات. )خاورې،  – ۸مدابلوي ولا ادبیات او معاموې  –

 د فوکلور پېژندنې الرښود:

په  یار محمد داود وفا اثر دی چې  چاپ کړی دی. د  ۱۳۹۲د پوهن کاډمي  کال کې خنتیځ ا مریز 

 مخونو کې وړاندې شوې ده: ۲۷۹کتاب منځپانګه په څلور لویو څپرکیو 

لومړی څپرکی د فولکلور څه دیپ فولکلور د نورو له انده، فولکلوریک ادبیات، د فولکلرو پيدایښتتت ا 

لور او  لیکونو النتتدې د فولکرسچینې، د فولکلور ارزښتتتتتت، لتته نورو پوهنو رسه د فولکلور اړیکې تررس
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عامو منظومو  ندې شتتتوي دي، دویم څپرکې د  په اړه عمومي معلومات وړا یاتو د پېژندنې  فولکلوري ادب

فولکلوري ژانرونو پېژندنې ته ځانګړې شوی په دریم څپرکي کې د خاصو فولکلوریکو اد  ژانرونو پېژندنې 

حث دی، نو او د هغو د بېالبېلو ډولونو پېژندنې په اړه براغلی او په وروستی څپرکي کې په ولا اد  ننو 

په وروستتتتۍ برخه او وړندیزونه او خځلیکونو باندې څېړنه پای ته رستتتیدلې ده لیکوال په دغه څېړنییز اثر 

کې د فولکلوری یا ولات ادبیاتو ویش داستې وړاندې کوي. الف منظوم فولکلوریک ژانرونه: په دوه ډوله 

 او خاص ژانرونهدي) عام ژانرونه 

 عام ژانرونه دادي:

نډۍ  – ۱ یه او ردیف  – ۲ل قاف غاړې چې  غاړې هغه  غاړې، ازادې  غاړې) دغه ډولونه لري: کږې 

د  – ۴پړاکی)لنډکۍ(  – ۳دواړه لري، هغه غاړې چې یوازې قافیه لري، هغه غاړې چې یوازې ردیف لري( 

نارې ی غږونه) د اتة نارې، تاریخې  – ۸وکي رس  -۷تتتت کیسۍ داړ ۶د ماشومانو سندرې  – ۵میندو سندرې 

د واده ستتتندرې) د دستتتامل راوړلو په وخت، د پو  ورا، د مال  – ۱۰فالونه  – ۹نارې، د نلکلونو نارې( 

ښځو ګډ) د  سهار، د  شپه، د رسجوړلو  حاللو وخته، د رس خالصولو وخت، د جامو بدلولو وخت، د نګریزو 

ساندې. )وفا،  – ۱۵منظوم متلونه  – ۱۴بر غازۍ  – ۱۳سلسلې  – ۱۲بلندۍ  – ۱۱وراییځې د راتګ وخت( 

 ص(۱۲۸ت۲۶ل، ۱۳۹۲

 خاص فولکلوريک ژانرونه دا دي:

ساده چاربیتې  – ۱ ساده بدلې  -۴مدام  -۳کرسونه – ۲زنځیري چاربیتې(  –چاربیتې)  سپری  –بدلې) 

 ص(۲۲۲ت ۱۳۶ل، ۱۳۹۲ټکویزه.)وفا،  -۹ټپیزه  -۸داستان  – ۷بګتۍ  – ۶لوبې  – ۵بدلې( 

 ب: ولا ننونه) منثور ولا ادب ژانرونه( په دې برخه کې دغه اد  ژانرونه راځي:

اصتتطالحات او محاورې  -۶کیستتې یا اړونه  – ۵منثور متلونه  – ۴ټوکې  – ۳ړې کیستتې  – ۲نکل  – ۱

ستعارې  -۷ شيبیهات او ا ښه  – ۱۰دعاوې اوښیراوې  – ۹تکیه کالمونه  – ۸ت  – ۱۱ستړی مه يش او مخه 

 ص(۲۵۹ت ۲۲۵ل، ۱۳۹۲روایات.)وفا،  ۱۳نومونه  -۱۲الداب او صفات 

 فولکلور او فولکلوري ادبیات:

مریز د افغانستتتتان ميل تحریک فرهنګي څانګې له  ۱۳۹۴د پوهنوال احمدشتتتاه زغم ثر دی چې په 

شپږو څپرکو کې راغيل  ۲۲۴خوا په  ضوعات په دې  شوي دي. د منځپانګې له مخې مو مخونو کې خپور 

 دي:
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لومړی څپرکی) د پښتتتتو فولکلوریک ادبیات( رسلیک الندې په دې څنګزنو رسلیکونو کې) کلتور او 

صطال  ک، د فولکلور د موادو اټولولو  رې ت ال فولکلور، فولکلور پېژندنه، فولکلور په لغت کې، فولکلور په ا

چتتارې( د فولکلور پېژنتتدنې پتته اړه عمومي معلومتتات وړنتتدې کوي او پتته دوهم څپرکي) د فولکلوریکو 

موضتتوعاتو لنډیز( کې په ترتیب رسه د فولکلوري موضتتوعاتو ډليبندي، فولکلور د ولاتت زیرمې په توګه، د 

وعات دي او په دریم موضتت فولکلور یا ولاتت ادب ارزښتتت بېالبېلو رسلیکونو کې د فولکلرو پېژندنې په اړه

څپرکي) د فولکلور پېژندنلو پس منظر( کې ترتیب ستتتيبه په لندن، شتتتوروي اتحاد، شتتتاميل اروپا، ایران، 

لروغونې آریانا، افغانستان او پښتو ژبه کې د فولکلور پېژندنې لنډ بهیر او شالید بیانوي او د همدې څپرکي 

 والو او ختیځپوهانو نظریات راوړي.په پای کې د فولکلور پېژندنې په اړه د لویدیځ

څلورم څپرکی یې د پښتتتتو فولکلوري ادبیاتو پېژندنې ته ځانګړی کړی دی چې په ترتیب رسه پکې د 

پښتتتو فولکلوري ادبیاتو ډولونه، د فولکلور ځانګړتیاوې، منظوم ولاتت ادبیات او په منظوم ولاتت ادبیاتو 

سندرې راپېژين، په پنځم څپر  صې  ښتو ادبیاتو ډولونه( کې په ترتیب رسه ولکې عامې او خا ا کی) د پ

نه، اتڼ،  ته، رسوکي او بیتو چاربی یات،  له مخې ولاتتت ادب پانګې  نه او د منځ نه فولکلوري ننو نظومو

بابواللی، م ه او ټپه معر  کوي. په وروستی یا شپږم څپرکي) فولکلوري معدولې( کې په اسطوره او د 

دخلکو هرونه د مختو او شتتتکل له مخې راپېني، په نتی ه، وړندیزونو و هغې ځانګړنو، نکل هر و فن 

ا یا فولکلوري ادبیاتو  اخځلیکونو باندې څېړنه پای ته رسیدلې ده. لیکوال په دې اثر کې څو ځایه د ول

ویش وړاندې کړی، خو دغه ویش په نا منظم او نیګړي ډول دی دلته یې د فولکلوري ادبیاتو د ویش او 

 مخ کې د فولکلوري ادبیاتو ویش داسې وړاندې شوی دی:  ۶۸کې وړاندې کوو: د اثر ډليبندی 

 لومړی ادبیات: 

 ت نظم: د شعر ډولونه، طویل بحر، رنګارنګې ميل سندرې۱

مخ کې د قولکلوري یا  ۷۳نن: کیسې، حکمتونه، معاموی او کیسۍ) چیشتانونه( او وروسته په  – ۲

ړاندې کوي، پښتتتو ولاتت ادبیات په لومړی رس کې په دوو برخو ویشتتل ولاتت ادبیاتو په اړه دغه ویش و

 کېږي:

  منظوم ولا ادبیات – ۱

 منثور ولا ادبیات – ۲

 لومړی: په نظم کې دغه ډولونه شامل دي:
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 -۷د میندو ستتتندرې  -۶د ماشتتتومانو ستتتندرې  -۵د اتڼ نارې  -۴بابواليل  – ۳رسوکي  -۲لنډۍ  – ۱

د ښتتتادۍ  -۱۲برغازې  – ۱۱ستتتلستتتلې  -۱۰کاکړۍ غړې  – ۹منظوم متلونه  – ۸تاریخي نارې) چاربیتې( 

د مروتو  – ۲۰غږونه  – ۱۹بدلې  -۱۸څلوریځې  -۱۷غزل  -۱۶چیغاين  – ۱۵پړاکی  – ۱۴ساندې  – ۱۳بدلې 

د    دستې  – ۲۶انګۍ  – ۲۵مدام) رباعي(  – ۲۴داستان) بدله(  – ۲۳لوبې  – ۲۲بګتۍ  – ۲۱کرسونه 

ستتوزخانې، لیکوالو ددغه  – ۳۰کیستتۍ  – ۲۹ستتنځرخپلې نارې  ۲۸د نکلونو نارې)غږونه(  – ۲۷ستتندرې 

 نظم پورته ډولونه په)عامو( او )خاصو( سندرو هم ویشو:»ویش په پای کې یادونه کوي چې: 

الف عامې ستتندرې: لنډۍ، رسوکي، د اتڼ نارې، د ماشتتومانو ستتندرې، د میندو ستتندرې، تاریخي 

تې ستتتندرې، کیستتتې) منظومې(، منظوم متلونه، غاړې) کاکړۍ( برغازې، ستتتولې، نارې، د     دستتت

ستتلستتلې، بلندې، پړاکې، فالونه، د ښتتادۍ بدلې، ستتاندې، چغیانې او... چاربیتې بدلې، لوبې، ږغونه، د 

 ص(۸۵ل، ۱۳۹۵مروتو کرسونه، بګتۍ لوبې، داستان) بدله(، مدام) رباعي( او نور... )زغم، 

ویش کې لیکوال بیا لومړنی د منظومو ولاتت ادبیاتو ویش او ډليبندي داستتې یادښتتت: دلته په دې 

راخیستې چې د ولا ادبیاتو خاص او عام ژانرونه ورڅخه ګډوډ شوي دي او ان دا چې ځینې ژانرونه یې 

سته لیکوال د ) دویم:  ا ادبیاتو له ګډ وړ ویش ورو په مکرر ډول راوړي دي. له دغه پورته د منظومو ول

 ولا ادبیات( رسلیک الندې د منثورو ولا ادبیاتو ژانررونه یا ډولونه داسې راوړې: منثور

عاوې او ښتتتیراوې،  نه، د  نه، روایتو یه کالمو نه، وړې کیستتتې، ټوکېزې، بولنې، تک نه، نکلو متلو

 ص(۷۴ت ۷۳ل، ۱۳۹۵متشابهات، رمزونه، فالونه، کنایې او... )زغم، 

به دې اثر کې د و  یادونې وړ ده چې  یاتو دغه ګړوډ ویش چې کله پکې خاص او عام د  لاتتت ادب

منظوم ولا اد  ژانرونه او کله بیا پکې منظوم او منثور ګډ شوي په همدغسې ګډوډ ډول پېژندل شوي 

 دي.

 پښتو فولکلوري ادبیات:

د پوهندوی لعل پاچا ازمون اثر دی چې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتتتتو څانګې زده 

مریز کال د پکتور خپرویې ټولنې له خوا  ۱۳۹۵االنو ته یې په درو موخه لیکلی دی، دغه اثر په کړی

 ټوکو په شمېر چاپ او خپور شوي دي. ۱۰۰۰مخونو کې په لویه کچه د ( ۲۸۶په)

دا د پښتتني فولکلور او په ځانګړی توګه د ولات ادبیاتو په اړه وروستتی کتاب دی چې په اکاډمیکه 

هنتون کې د تدریس له پاره تالیف شتتتوی دی. د کتاب منځپانګه په اتو څپرکو کې په دې ډول بڼه په پو 

اوډل شوې ده: لومړی څپرکی) فولکلوري مدولې( د فولکلور ځینې ځانګړي اصطالحات او ګړنې راپېژنې، 
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ټولولو په  رد ویم څپرکی) کولتور او فولکلور کې د فولکلور د لغوي او اصتتتطالحي پېژندنې رسبیره د فولکلو 

اړتیاوو د فولکلوري موادوو د راټولولو په الرو چارو او ربړو باندې لنډ، خو هر اړخیز بحث کوي او په دریم 

څپرکي) فولکلور د ولاتت پانګې په توګه( کې د فولکلور یا ولاتت ادب زیرمې او د فولکلور یا ولاتت ادب 

وی د فولکلور پېژندنې شتتالید( ته ځانګړی شتت ارزښتتت په باب په زړه پورې څرګندونې لري. څلورم څپرکی)

ته)  یاتو راخیستتتتې دي. پنځم څپرکي  له نظر هانو  یدیځ او ختیځ پو په اړه د لو چې پکې یې د فولکلور 

فولکلور او ادبیات( رسلیک ورکړل شتتتوی چې په ځانګړې توګه فولکلوري ادبیات د هغو له ځانګړنو رسه 

شپږم څپرکی:) فولکلوري ادبیات شوی، چې پکې په ترتیب رس  راپېژين.  ه او موسیدي( بحث ته ځانکړی 

و جامع بحثونه ژانرونه( باندې لنډ، خ –د پښتو وفکلوریکو ادبیات ډليبندۍ، نظم او لفظي جوړښتونو) ډولونو 

شوی وي، اووم څپرکی د پښتو ولا دب) خاصې سندرې( راپېژين چې په ترتیب رسه په ترې کې معر  

کی) نني فولکلوري ادب ( ته ځانګړې شوي چې پکې د منثور ولا ادب ټول شوي دي او وروستې څپر 

ژانرونه او ډولونه د بېلګو په ترې کې پېژندل شتتتوي دي. دا چې کتاب د تعلیمي او تدریاتتت موخو په پام 

کې نیولو رسه تالیف شتتوی، نو ځکه لیکوال د هر څپرکي په پای کې د بحثونو لنډیز او د منځپانګې پورې 

دی پوښتتتتنې راوړي دي چې دا له زده کړیاالنو رسه د فولکلور او فولکلوري ادب په زده کړه کې پوره اړون

 مرسته کوي.

سې وړاندې  شتنه او ډليبندي دا ښتو فولکلوري ادبیاتو یوه عامه وی لیکوال ددغه درسې کتاب کې د پ

 کړې ده:

 الف: بشپړې فولکلوري لیکنې ب: نیمه فولکلوري لیکنې

او بیا ټول په ولا ادب په دوو لویو برخو) نظم او نن ( بیلوي. د نظم په برخه کې بشپړې فولکلوري 

لیکنو: رسوکی، بيبواللې، غاړې، نیمکۍ، لنډه کۍ، منظوم متلونه او... شتتامل دي او په معنوي برخه کې 

شومانو وینا او نور شین خالۍ، غږونه یا نارې، د ما ساندې،  سندرې.  ښادۍ  مه شامل دي او په نی یې د 

موضوعي سندرې: داستان، کیسه، طنز ټولنیز،  -۲چاربیته. لوبه، بدله، بګتۍ، شیرۍ  -۱فولکلوری کې: 

 ص(۸۵ل، ۱۳۹۵عشدي، انتدادي، اصالحي او... )ازمون، 

وروسته بیا لیکوال) د پښتو فولکلوري ادبیاتو ډليبندۍ( تر رسلیک الندې په منظومو بشپړو فولکلوري 

 ولا ادبیاتو کې دا الندې ژانرونه راپېژين :یا 

قافیه والی او ردیف والی(  -۵بيبوالله  -۴رسوکي  -۳لنډکۍ  -۲لنډۍ  – ۱ منظوم  – ۶غاړې ) آزادی 

 متلونه. 
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شومانو نظمونه  -۱او په معنوي فورمونو کې:  سندرې  -۲د ما نارې یا  -۵فالونه  -۴ساندې  -۳د میندو 

ښځینه اتڼ ن -۱غږونه ) سې)اړ(  -۶سنځرخیلې نارې(  -۴د نکلونو نارې  -۳تاریخي نارې  -۲ارې د   – ۷کی

 ص(۱۶۳ت ۱۰۲ل، ۱۳۹۵سلسلې.)ازمون،  ۱۰برغازۍ  – ۹دعا او ذکر  – ۸انګۍ 

لیکوال په منظوم ولاتت ادب کې نیمه فولکلوي یا خاصتتې ولاتت ستتندرې د بڼې له مخې په دې 

لوبه)  -۲اده او زنځیري او د مریو له مخې بېالبېلو ډولونه( چاربیته) ستتتت -۱الندې ډولونو ژانرونو بیلوي: 

بېالبېل ډولونه( د خاصو ولا سندرو یا نیمه فولکلوري منظوم ادب کې په معنوي او موضوعي جوړښتونو 

 ص(۲۷۹ت ۱۷۱ل، ۱۳۹۵کې هغه یې په داستان او کیسه باندې پیل کړي دي )ازمون، 

مصنوعي یا جوړې شوې کیسې  -۲فولکلوري یا ميل کیسې  – ۱کیسې په څلورو برخو ویشلې دي:  

 خرافايت کیسې. -۴کتا  یا دینې او مذهيبي کیسې  -۳

 لیکوال منثور ولا یا فولکلوري ادب په دغه الندې برخو او ډولونو وی :

ټوکې)طيبیعي یا خپلې وستتتې  -۳وړې کیستتتې  -۲نلکل) د نلکل ډولونه) ميل نکلونه، بهرين نکلونه( 

اصتتتطالحات او  -۵خپلې او پردۍ(  –کیستتتۍ) ميل او بهرنۍ  ۴پردۍ ټوکې، مصتتتنوعي ټوکې( ټوکې ؤ 

 -۱۲تشتتيبیهات او استتتعارت  – ۱۰روایات  -۹دعاوې او ښتتیراوې  – ۸نومونه  -۷تکیه کالمونه  -۶محاورې 

ت ۱۷۱ل، ۱۳۹۵د ماشتتتومانو نني ټوټې. )ازمون،  -۱۴رمزونه او کنایې  -۱۳ستتتتړي مه يش او مخه ښتتته 

 ص(۲۸۹

پوهاند دوکتور الل پاچا ازمون چې پورته کوم د ولاتت دب ویش او ډليبندي وړاندې کړي، د نورو  -۲

ویشونو او ډليبندیو په پرتله پوره او کره ده، خو دا چې دا ویشنه او ډليبندي د کتاب به بېالبېلو برخو کې ډېره 

د  ډېر ستتتونزمنه شتتوې ده پکار دا وه چې خوره وره راغلې او زده کړیالنو ته په زده کړه کې پرې پوهیدنه لږ

هرې برخې په ویش او ډليبندۍ کې لومړی ویش او ډليبندي شتتتوی وای او بیا د هغې له مخې د د منظوم 

ندې شتتتوې وای، زده  له بیلګو رسه وړا مه فولکلوري ژانرونو پېژندنې د هغو  یا فولکلوري او نی او منثور 

 په پوهېدنه کې په دې کچه نه اللهانده او تردد کېدل.کړیالن او د مطالعې عام مینه وال به پرې 

لیکوال د خاصو ولا یا نیمه فولکلوري سندرو او نظمونو کې کرسونه او مدامونه چې د خاصو سندرو 

ځانګړې ډلونه او ویناوال یې معلوم دي، نه دي راخیستي، خو په عامو ډول یې زه دا ویش د نورو په پرتله 

 پوره او کره ارزوم. 

پښتتتو ولاتت ادبیاتو د ویش او ډليبندۍ په اړه د بحث خوره وره منه رانغاړو او د پایلې په توګه خپل  د

 وروستی و ډليبندي د یو ځانګړي رسلیک الندې وړاندې کوو.
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 ـ د پښتو وليس ادبیاتو وروستي ویش او ډلبندي۱۰ـ ۲

شونه شوې ځینې پخواين او وسني وی ښتو ولا ادبیاتو په باب تررسه  شول د پ په هغو کې  وړاندې 

وینو چې که ډېر رسه ورته بڼې او ځانګړنې لري، نو ترڅنګ یې لږ ډېر توپريونه او د بیلتون کرښتتتې هم 

لیدل کېږي، ځینې یې که له یوه اړخه زیاتونې او نوښتونه لري نو له یو بل اړخه پکې ځینې دا نیمکړتیاوې 

الندې راويل. د څېړنې په دې پړاو کې ددې اړتیا هم ښتتکاري چې پوره توب او کره توب یې تر پوښتتتنې 

سې ویش او ډليبندي د یوې طرحې په توګه  ښتو ولا ادبیاتو دا سټ د پ شونو پر بن وینم چې ددې تولو وی

وړاندې کړم، چې په هغو پورته یادو ویشونو پر بنسټ د پښتو ولا ادبیاتو داسې ویش او ډليبندي د یوې 

په هغو پورته یادو ویشتتتونو او ډليبندیو ځینو واردو نیوکو و پوښتتتتنو ته د طرحې په توګه وړاندې کړم، چې 

ځواب ویلو جوګه او لږ ډېر له دي وړتیا څخه برخمن وي،چې به راتلونکي کې څېړونکو ته د پښتو د ولا 

 ادب د یو جامع پوره او کره د ویش او ډليبندۍ په چار کې مرستندوی واقع يش.

ماتې طرحې په توګه خپل ویش او ډليبندي داستتتې وړاندې کوم. پښتتتتو زه د اور له پاره د یوې مدد

 ولا ادبیات د بڼې له مخې په لومړی رس کې په دوو سرتو برخو: نظم او نن ویشو.

 ـ د پښتو منظوم وليس ادبیات۱۱ـ ۲

د پښتو ولا ادبیات دغه برخه چې د پښتون ولس د هري استعداد ډېره ښکلی، ارزښتناکه معنوي 

او د ولا ژوند رښتینې هنداره ده، زموږ د چاپېریال او کلتوري ځانګړتیاوو څخه په الهام اخیستنې شتمني 

رامینځته شتتتوي، په غرو، رغو، درو، کلیو او بانډو کې د منظوم ادب دغه پنځول شتتتوې برخه) ولاتتت 

نګ ورې او نستتندرې( ښتتځو، نرو پېغلو او زمو زده کړي، د خوښتتیو او ښتتادیو م لستتونه او محفلونه، د ت

سل څخه بل ته لېږدیديل دی،  سینه له یو بل ن سینه په  شعرونه  ساتيل دي. دغه  ډګرونه یې پرې تاوده 

 لېږدونکی یې او راویان ولس، په ځانګړې توګه اولا ذوقي م لسیان او سندرې بويل دي.

 د منظوم وليس ادبیاتو ویش:

ا شاعري منه ډېره پراخه او د پښتنو د الف: د موضوع او مضمون له مخې: له دې اړخه د پښتو ول

عدیدوي، ټولنیز، ستتتیاو اقتصتتتادي او کلتوري او ميل ژوند ټولې خواوې رانغاړي او ددوي د ټولنیز ژود 

ارزښتونه پکې ډېر ښه انځور شوی دی د موضوع او مضمون له مخې دا شعرونه ډېر زیات ډولونه لري، زه 

 ه دې النې څو سرتو برخو بېلوم:یې د بېلګې په توګه په موضوعي لحاو پ
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ټولنیز ( ۵جعرافیوي شعرونه)( ۴تاریخي شعرونه) (۳عشدي شعرونه)( ۲دینې او مذهيبي شعرونه)( ۱) 

ویرنې ( ۱۰اړونه ی مدابلوي شعرونه)( ۹طنزي شعرونه)( ۸ټوکې شعرونه)( ۷اخالقي شعرونه )( ۶شعرونه)

 او ستاینې.

 ب د بڼې او شکل)فورم( له مخې: 

  خاصې ولا سندرې یا شعرونهلومړی: 

 دویم: عامې ولا سندرې یا شعرونه

لومړی: د خاصتو ولات شتعرونو ویش: هغه ستندرې شتعرونه دي چې د ولس نالوستتو، کم لوستتو) 

باسواده( ولا شاعرانو ویيل، ددې سندرو زیات برخه شفاهي ده، په ډېرو، ح رو خوښیو او میلو کې یې 

ه وایي ددې سندرو شاعر معلوم وي، په شعر کې خپل نوم راوړي)بېالبېل م لسیان د موسیدي له ساز رس 

داستتتان  -۶بګتۍ  -۵چاربیته  -۴لوبه  -۳غزل  -۲مدام)رباعي(  -۱ډولونه( دا الندې ډولونه یې معلوم دي: 

 ټکوریزه( –له ټپې څخه نوې رامینځته شوي ژانرونه)ټپیزه  – ۸کرسونه  -۷او قیصه 

شاعرۍ ډېره خوږه او په دویم: دعا مو ولا  سندرو دا برخه هم د ولا  شعرونو ویش: د  سندرو یا 

زړه پورې برخه ده، ډېر دولونه او فورمونه لري، خو د خاصو ولا سندرو پر خالف یې شاعر نه وي معلوم 

او د ټول ولس ګډ مال ګڼل کېږي، په بېالبېلو وختونو او حالتونو کې رامینځته شتتتوی او د نورو ولاتتت 

درو په څېر دا هم خوله په خوله یا سینه په سینه له یو نسل څخه بل ته لېږدیدلی وي. دا الندې ډولونه سن

 یې معلوم دي:

د میندو سندرې)بېالبې ډولونه( ( ۵د ماشومانو سندرې)( ۴منظوم متلونه )( ۳رسوکي)( ۲لنډۍ )( ۱)

د اتڼ نارې، تاریخې نارې، د نلکلونو نارې یا غږونه) بېل بېل ډولونه:  (۸غاړې )( ۷منظوم فالونه)( ۶)

ستتتاندې او ویرنې) د هغو بېالبېل ( ۱۰د واده ستتتندرې )بېالبېل ډولونه( )( ۹نارې، ستتتنځر خیلې نارې( )

 ولا شعرونه.( ۱۵منظومۍ کیسۍ اړونه )( ۱۴سولۍ )( ۱۳برغازۍ )( ۱۲دعا او ذکر )( ۱۱ډولونه) 

 :د پښتو نني)منثور( ولا ادبیاتو ویش ۲ – ۵ -۱

ت اد  استعداد د رښتیني ترجامن په  د پښتو ولا ادب ننونه د پښتون ولس د ټولنیز ژوند او هري 

په ګام یون  له ژوند رسه ګام  له مخې رامینځته او د ولس  یا  په څېر د اړت توګه د خلکو د نورو ای اداتو 

ښې، شپړتیا پړاوونه وهي او په دې لړ کې د خلکو د ژوند حاالت، پې فکر، د تاریخ، عداید، طرز ت کوي، د ب

ولا ژوند ټولې لوړې ژورې، خوږې، ترخې ت ربې او شاهدي په خپله پراخه من کې رانغاړي له یو نسل 

 څخه یې بل ته لېږدوي.
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دا ننونه هغه اوږدې او لنډې اد  ویناوي دي، چې د ولس په زړه کې رامینځته کېږي، د ولس له 

د ګاڼې کرښې په څېر خوله په خوله، سینه په سینه د پېړیو په پوړیو له خوا کره شوي او پخې شوي او بیا 

یو پښت څخه بل ته لېږدیديل دي. د پښتو ولا منثور ادب هم د منظوم ولا ادب په ځېر بډای دی. 

وړې ( ۲ولا نکلونه)بېالبېل ډولونه( )( ۱دا الندې ډولونه یې اور په ویش او ډليبندۍ کې شامل دي: )

نني ( ۶رمزونه او کنایې)( ۵اصطالحات او محاورې)( ۴منثور متلونه)بېال بېل ډولونه( )( ۳ولا کیسې)

تشتتتيبیهات او ( ۱۱استتتطورې) (۱۰تکیه کالمونه)( ۹دعاوې او ښتتتېراوې)( ۸ټوکې ټکالې)( ۷کیستتتۍ )

 روایات...( ۱۵نومونه )( ۱۴الداب او صفات )( ۱۳استعارې)

 وليس ادبیاتو موضوعي ویش او ډلبندي 

ساين ژوند کې د  صي یا ان ستونزومن دی چې په ب ا ادبیاتو د ویش په دې  ضوع له مخې د ول مو

شونې کار دی، همدې  شنه نا ضوعاتو له مخې د ادبیاتو وی شامره تیر دي، ددغو مو ضوعات ډېر او له  مو

ا ادبیاتو مه هم ډېره پراخه ده او معلومه ده چې د  ښتو د ول صل ته په کتنه و پاملرنه د پ ښتو ولات پا

عدیدوي، ټولنیز، ستتتیاو، تاریخي، اقتصتتتادي او به م موع د کلتوري ژوند ټولې خواوې په خپله پراخه 

شمېره موضوعاتو له جملې څخه ځینې ډېره عام یې  من کې رانغاړي موږ دلته د بېلګې په توګه له دغو بې 

ړاندې پرې د يوې طرحې په توګه و دلته د ولا ادبیاتو د موضوعي ویش لپاره غوره کوو او خپله ډليبندي

 کوو:

مذهيبي ولاتت ( ۴ټولنیز ولاتت ادبیات ) (۳تاریخي ولاتت ادبیات)( ۲عشتتدي ولاتت ادبیات)( ۱)

ویرنیز ( ۸طنزي ولاتت ادبیات)( ۷ټولنیز ولاتت ادبیات) (۶قصتتی) داستتتاين( ولاتت ادبیات)( ۵ادبیات )

 مدابلوي ولا ادبیات او...( ۹ولا ادبیات)

 یادښت:

ه په پای کې یو ځل بیا یادونه کوم چې د ولاتتت ادبیاتو دغه ویش او ډليبندي د یوې طرحې په دلت

توګه په دې هیله وړاندې کېږي چې په راتلونکي په دې باب نورې څېړنې د یو پوره او کره ټول منيل د 

 ولا ادب ویش او ډليبندۍ د رامینځته کېدو سيبب يش.
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 د لنډۍ پېژندنې تیوري –3

 تیوري څه ته وایي؟ ۱ – ۳

( څخه اخیستتتل شتتوې چې په ټاکلو چارو کې د هر او پوهې theoraiتیوري له یوناين کلمې تیوریا )

 د پېژندلو په مفهوم ده او د هغو ایډیاوو په م موعې اطالق کېږي چې په علمي کار کې راغونډیږي. 

 په پښتو پښتو تصیحي قامور کې یې د پېژندنې په اړه لړلو:

نظري اصتتول، نظري علم، کلمي اصتتول، علمي فرضتتیه، نظریه تحدیدات، علمي اصتتول، علمي  -۱

 موضوع.

 هغه نظري او کيل اصول چې د پراټیک نه رازيږي او په خپل وار پراټیک ته الرښوونه کوي. – ۲

،) ي                               ً                                                 ت هغه نظریه او فرضیه چې د موقتا  د اصيل موضوع په حکم کې واقع وي او زیاتره احتاميل و  ۳

ښو تصيحي قامور،  ښتو تتتتت پ ستناد وړوي.()پ تر یدیني یا تر هغه وخته خالف یې ثابتیږي د پوهانو د ا

 ص،۱۱۴۹ل، ۱۳۶۰

تیوري د مشتتاهده کولو په معنا او مفهوم هم کارول شتتوې، ان تر دې چې په لرغوين یونان کې دغه 

په  ده د تیاتر او جشتتن دغه ننداره کلمه په جنشتتونو، تیاترونو او نندارو کې د حضتتور له پاره کارول شتتوې

معنوي نندارې او پر تفکر والړې څېړنې باندې تعمیم شوې او په دغه معنا کې تیوري د پرکتیک په مدابل 

 کې استعامل شوې ده.

م( وایې چې د تیوري کلمه د اپالتون له زمانې را په دې خوا په همدې  ۱۹۱۱ – ۱۸۳۲اناتويل بایلی)

امکان لري چې اپالتون هم دغه کلمه له پیتاګور څخه اقتيبار کړې وي. تیوري  معنا کارول شتتوې ده او
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یډیالوژۍ او  نا د نظریاتو او طرحو م موعه ده چې د یوې ا په مع په یو پراخ مفهوم کې د نظري او دید 

 ص(۸۹۲، ۱۳۸۷سیاو او فلسفي مکتب د پياده کولو لپاره تدوین کېږي.)اريانا دايرة امعارف، 

دیکشري د تیوري په باب دا څرګندونه کړې ده : د یوه علم په باب منظمې نظرې او یا  انګلیا  

تیوري له اره د علم په باب نظریه ده تیوري پر فرضیې والړه ده، کله چې ((هم منظم اصول تیوري ده. 

 )).فرضیه په دالیلو ثابته يش، نو تیوري رامنځته يش

ریا ناچاپ چپرت کې تیوري داسې را پیژين : هغه په استاد جاج پښتون زوی بیا په خپل تد   

سیستامتیک ډول مرتب معلومات دي، چې د پېښو او رشایطو په نسيبتا پراخه ساحه کې د تطيبیق وړ وي 

خصوصا په یو طرزالعمل کې د فرضیو منل شویو اصولو او قوانینو هغه سلسله ده، چې د یوې مسالې د 

  .ه ای اد شوې او قيبوله شوې ویتحلیلو او ددې سلوک د څیړنې لپار 

 تیوري نظرې ته وایي، کله چې یوه فرضیه په دالیلو ثابته يش تیوري یا نظریه ترې جوړه يش.  

څرنګه چې دلته زموږ د بحث موضتتوع د لنډۍ پېژندنې تیوري ده او لنډۍ هم د پښتتتو د ولاتت ادب 

تیورۍ پورې اړه پیدا کوي، نو الزمه ده چې یو مشتتتهور اد  ژانر دی، نو ځکه خربه په ادب او د هغې پر 

 لومړي اد  تیوري وپېژنو او بیا د هغې رڼا کې د لنډۍ پېژندنې تیورۍ ته والړ شو.

 د اديب تیوري لغوي او اصطالحي پېژندنه

د وو توکو جوړه کلمه یا اصتتطالحي ده چې د ادب لغوي « تیوري»او« اد » اد  تیوري له ادب یا

او تیوري معنا: نظري اصول، نظري پوهه، یا د نظریاتو « د ادب په تول پوره» معنا په ادب پورې مربو  یا

ي. کيل اصتتتول کېږ ټولکه او م موعه ده، چې په دې ترتیب د اد  تیوري معنا د ادب په اړه نظریې او

 ص(۳۰، ۱۳۸۶)اريانا دايرة امعارف، 

په اصطالحي توګه د اد  تیوري د پېژندنې لپاره ادبپوهنه یو شمېر توضیحي او تصیحي څرګندونې 

 کړي چې ځینې یې دلته ر اخلو:

 کاندید اکاډمیسن محمد صدیق روهي یې داسې راپېژين:

ماهیت، ميبدا، غایه، ارزښت، رسالت او انکشاف باندې اد  تیوري هغه پوهنه ده چې د ادبیاتو پر » 

 ص(۱۹ت ۱۷، ۱۳۶۳بحث کوي. )روهي، 

 دوکتو ر اسدالله حيبیب یې د پېژندنې په اړه لیکي:



58 

 

یاو » یاتو د ځانګړنو، د پرمخت ماهیت، د تخلیدي ادب ثارو د ټولنیز  پدیدوی ا یاتو تیوري د اد   د ادب

اد  اثارو د ارزښتتتتت موندنې د څېړنې له پاره یې عام اصتتتول قانومنندیو ټولنیز ندش مطالعه کوي او د 

 حيبيب، لکچرهای اموزشی(«)ټاکي.

 

 رسمحدق سید محی الدین هاشمي یې داسې راپېژين:

اد  تیوري هغه علم یا پوهنه ده چې د اد  اثارو د ټولنیز ماهیت ځانګړنې او د ادب د ودې او » 

 «انکشاف قوانینب تر مطالعې الندې نیا.

دې پورته او ځینو نور پېژندنو په رڼا کې یې د یوې کيل او عمومي پېژندنې په اړه په لنډیز رسه ویلی 

 شو:

اد  تیوري د ادبيوهنې ستترته او استتاو څانګه ده چې د ادب ټولنیز ارزښتتتونه، د ادب د پرمختیا » 

ړنې تر ساو فورم او نورې ځانګاو پراختیا ټاکي پړاوونه، د ودې او انکشاف تاریخي عنعنه، د اد  اثارو ا

نډه او او تر ټولو یوه ل« څېړنې الندې نیاتت او د اد  موادو د څېړنې لپاره عمومي الري او اصتتول ټاکي.

مه پېژندنه یې دا ده چې په هکله د علمي نظریاتو » عا اد  تیوري د ادب د بېالبېلو برخو او مستتتتایلو 

 ص(۸ل، ۱۳۸۲هاشمي، « ) م موعه ده.

توګه په اد  تیورۍ کې د ټولنپوهنې د علمې قوانیونو له مخې د ادب او ټولنې تر مینځ د  په عامه

اړیکو، د ادبیاتو د پایښت د عواملو د اد  مکتيبونو، میتودونو او سيبکونو، په ادبیاتو کې شکل او مضمون 

 او دبېالبېلو اد  انواعو او ژانرونو په هکله بحث او څېړنه کېږي.

 ارزښت اهمیت او دندېد اديب تیوري 

ادبپوهانو په دې اند او باور دي چې اد  تیوري د هر هغه چا لپاره چې د ادبیاتو زده کړه یا مطالعه 

کوي ډېر ستترت ارزښتتت او همیت لري. لیکواالن و شتتاعران هم د ادبیاتو د زده کوونکو او ښتتوونکو په ډله 

ارو کې د د اړیکو او پیوندونو له پېژندنې او په اد  اثکې راځي. دوی د ادبیاتو او ټولنیز چاپېریال تر مینځ 

شتتکل او محتوا له پيوند او تړون، په ادبیاتو کې د نوښتتتونو رامینځته کولو، ستتوژه جوړولو، ټیر او کرکټر 

شنایي او بلدتیا پرته نه يش کولی خپل هر  سایلو رسه له آ سګونو اد  هري م سې نورو په ل جوړولو او دا

او پرمختیا ورکړي او د شتتتاعرۍ او لیکوالۍ په ډګر کې غوره بریالیتوبونه تر الستتته کړي.  ته ستتتامه وده

 ص(۳ت۴)حيبيب، لکچرهای اموزشی، 
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وري د اد  تی» کاندید اکاډمیستتن صتتدیق روهي د اد  تیوري د ارزښتتت او اهمیت په اړه لیکي: 

څختته د انستتتتان د ارزښتتتتت او همیتتت پتته دې کې دی چې هغتته نتته یوازې موږ تتته لتته واقعي نړۍ 

استتتتیتکي)ښتتتکالییز( درک اوپه خاصتتته توګه د ادبیاتو د تکامل د قوانینو او د اد  خالفیت په باره کې 

معلومات راکوي، بلکې موږ ته ددې امکانات هم را په برخه کوي چې له ادبیاتو څخه د ټولنې د تغیر او 

و لپاره په لکو د ایستتتیتکي اړتیاوو د پوره کولبدلون لپاره هم ګټه واخلو او ادبیات د ټولنیز پرمختګ او د خ

 ص(۱۹۰ل، ۱۳۹۲شريزاد، «)کار واچوو.

اد  تیوري د ادبپوهنې د یوې بلې اصتتتيل څانګې لپاره هم ډېر ارزښتتتت او اهمیت لري او دا جوته 

شوې چې اد  کره کتونکی ته ډېر ارزښت او اهمیت لري، ځکه چې په اد  کره کتنه کې د اد  تیوري 

ې کلیې او بنسټیز ظابطې په پام کې نیول کېږي، له بلې خوا اد  تیوري د ادبپوهنې د نورو څانګو په عام

ځانګړې توګه د اد  تاریخ تیوري هم احتوا کوي. په عامه توګه ویلې شو چې اد  کره کتونکي چې کله 

 کوي، چې په دې اسار د یو ثر ارزونه کوي، د ارزونې معیارونه یې له همدې اد  تیوري څخه تر السه

 ص(۹۳، ۱۳۹۵اد  تیوري په واقعیت کې د ادبیاتو فلسفه هم بللی شو. )هاشمي، 

په توګه مطر   په حیث هغه پوهنه ده،چې اد  مستتتتایل څېړي، د یو علم  اد  تیوري د یو علم 

طو زمانې) ارستتت کېدنه یې له ډېرې لرغوين زمانې راروانه ده، چې ادبپوهانو هغه د خپلو څېړنو په بهر کې د

ق. م( ته رسويل ده او د استالل یې کړې، نوموړی په خپل اثر بوتیکا کې چې عربانو بوطیدا  ۳۲۲ – ۳۸۴

بللی، د ادب ټولنیز ارزښتتتت ته زیاته پاملرنه وراړولې ده، چې دی په عامه توګه په خپل وخت کې د ادب 

لی و. اد  غوښتتتنو ته ځانګړې معیار ټاکپه باب ډېرو پوښتتتنو ته ځواب ویلی دی، ارستتتو به دغه اثر کې 

 ص(۹۳ل، ۱۳۹۵واقعیت پېژندنه او پر هغې باندې یې د ادب د اغیز ارزښت هم ښودلی دی.)هاشمي، 

 د اديب تیورۍ د جوړښت ستونزه

رسه له دې چې اور د  تیوري د ادبپوهنې د یوې سرتې او مهمې څانګې په توګه په نړیواله کچه 

په علمي او اکاډمیکو مرکزونو کې د یو علم په توګه منل شتتتوی او موږ یې د یوې داستتتې پوهنې په توګه 

ړاووونه د ودې راختیا پپېژنو چې د ادبیاتو د ودې او پرمختیا اصول، د ادب ټولنیز ارزښتونه، د پرمختیا او پ

او ای اد عوامل، د اد  اثارو د شتتکل او منځپانګې ځانګړنې او نورو مستتایل تر څېړنې الندې نیستتې او د 

اد  اثارو د تحلیل او څېړنې له پاره عمومي الرې او اصتتول ټاکي، بیا هم په عامو توګه د اد  تیورۍ د 

ې ډېرې ستتتونزې لیدل کېږي او له هغو څخه تر ټولو جوړښتتت او د نظریاتو د وضتتعه کولو په برخه کې لږ

مهمه دا چې د هرې ژبې ادبیات په خاصتتتو ټولنیزو زماين او مکاين رشایطو کې رامینځته کېږی، د لوړتیا 
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او ځوړتیا پړاوونه وهي او په هر پړاو کې له یو داستتتې ځانګړی حالت رسه مخامخ کېږي چې هغه بیا نه 

ژبې د ادبیاتو تیوري چې د ځانګړو رشایطو تر اغیزو الندې په یوه ځانګړې تکراریږي، نو که څوک د یوې 

 اد  دوره کې وضعه شوې وي د بل ژبې پر ادبیاتو تطيبیدول غواړي دا یو ناشونې یا غیر علمي کار دی.

یا درې ژبو د  یا ت د پښتتتتو  که موږ د یونان، روم او م تتت د لروغونو د ورو ادب په توګه  د بېلګې 

ورې له ادبیاتو رسه پرتله کوو او د یوې تیورۍ له مخې پکې د ودې او پرمختیا ګډ اصتتول او کالستتیکې د

قوانین لټوو، نو هیڅکله ورڅخه مطلوبه نتی ه نشتتو تر الستته کوالی، الزمه ده چې د هرې ژبې ادبیات د 

ند ا په دې ا عه او څېړل يش. ان تر دې چې ځینې ادبپوهان  ڼا کې مطال په ر بهغې خپلې تیورۍ  اور و 

د یوې ژبې د ادب د ودې او پرمختیا هر پړاو باید ځانته خپله اد  تیوري ولري، خو ځینې نور بیا په » دي

دې اند او باور دې چې کله موږ د یوې ژبې د هرې دورې لپاره اد  تیوري جوړو، په دې صتتتورت کې به 

 ص(۴ل، ۱۳۶۵ی، موږ په تیورۍ نه، بلکې د ادب د تاریخ په مطالعه بوخت یو. )شينوار 

دلته د بحث د پایلې په توګه درسمحدق سید محی الدین هاشمي نظر چې د اد  تیورۍ د جوړښت 

رسه له دې چې به عام ډول په هر او » د ستتتتونزې په اړه یې د حل الرې په توګه وړاندې کړي را اخلو. 

و ژبو په د نړۍ د ټول په ځانګړې توګه په ادب کې یو شتتمېر داستتې ګډ خصتتوصتتیات او ځانګړنې شتتته چې

ادب کې لږ ډېر ورته والی رسه لري، چې موږ هغه د ادب عام قوانین نومولی شو، بیا هم د هرې ژبې ادب 

با ید خپله تیوري ولري چې د هغې په رڼا کې یې ادب څېړونکي د ادب د ودې او پرمختیا عام قوانین، د 

 ص(۹۹ل، ۱۳۶۵ېژندلې او وڅېړلی يش. )شينواری، اد  اثارو ټولنیز ماهیت او نورې اړوندې ځانګړنې وپ

 ـ  د لنډۍ پېژندنې تیوري۲ـ ۳

د مخه مو د اد  تیورۍ د پېژندنې په بحث کې د ادبپوهنې ددغې سرتې او مهمې بنسټیزې څانګې 

په برخه کې مو د هغې پر  یت خرب وکړې، د اد  څېړنو  ماهئ یت او  ندنې رسبیره د هغې پر اهم د پېژ

اچوله او د اد  تیورۍ د جوړښت او پایښت ستونزې مو بیان کړې او د خپلو بحثونو په ترې ارزښت، رڼا و 

کې مو دا هم زیات کړه چې اور اد  تیوري په نړیواله کچه د یو اد  علم او ټولینزې علمي تت فرهنګي 

اثار لیکل  رپوهې په توګه منل شوی، د نړۍ په پرمختللیو ژبو کې په دې اړوند ډېر کار شوی، زیات شمې

شتتوي او اد  تیوري د ادبیاتو د استتاو مضتتمون په توګه په پوهنتونونو او نور ښتتوونیز د اکاډمیکو ادارو 

کې زده کړیاالنو ته تدریس کېږي، له همدې څخه هم د ادبیاتو د تیوري ارزښتت او همیت څرګندیږي نو 

ته کېږي چې د ادب هره برخ یا رامخې  په ادب څېړنه کې دا اړت په رڼا کې ځکه  ید د خپلې تیورۍ  با ه 
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وڅېړل يش، د ا چې دلته زموږ د بحث موضوع لنډۍ پېژندنه ده او څرنګه چې لنډۍ د ولا نظمونو ډېره 

لویه او مهمه برخه ده، نو پېژندنه یې په څېړنیزه اکاډمیکه بڼه د یوې تیورۍ له الرې اړینه بریښتتتي. دا 

ې ه تیورۍ بحث کوو او بیا د هغې په رڼا کې د لنډۍ پېژندنچې لنډۍ شعر دی نو لومړی د شعر پېژندنې پ

 تیوري معر  کوو.

 د شعر پېژندنې تیوري

صول او الرې  صول او الرې لري، دغه ا سټ پېژندل کېږي چې هغه خپل ا شعر پوهنې پر بن شعر د 

ظر دادی چې نبیا د بېالبېلو نظرونو له مخې رامینځته شتتوي دی، زموږ په ټولنه کې د شتتعر په اړه د خلکو 

شتتعر او شتتاعري الهام او کرامات دی، ستتندرې دې، ميبارزه ده، عاشتتدي ده او اخالق دی، کله چې موږ 

پرخپلې شتتاعرۍ بحث کوو، نور خلکو دغو نظرونو ته دومره پام نه وي، چې په شتتعوري یا الشتتعوري توګه 

خلکو ذوق او د ښتتکال  یې د ادب څېړونکو پر ذهن ستتیوری غوړولی دی، څرګنده ده چې د هرې ټولنې د

خوښتتونې معیارونه له نورو رسه توپري لري، د ښتتکال خوښتتونې او ذوق خړوبولو توکي یې هم بیل دی زموږ 

شو چې ښودلی  سې  ستثنی نه دی یوه بېلګه یې دا ي په تیره زموږ په رشق« خال» ټولنه او وګړي له دې م

ه ځینې دبیاتو کې د خال پر اصلی معنا رسبیر بیا په پښتو او دري ادبیاتو کې ځانګړی ځای لري، زموږ په ا

ضمني معناګانې هم شته چې زموږ په شعر او ادب کې یې خوږوالی او زړه راښکون د ادب تیورۍ لیکوال 

که چېرته موږ د شتتتعر لپاره تیوري ټاکو، نو په لفظي او معنوي برخه کې به یې دغه ډول توکې » په وینا

خوښتتونې معیارونه په پښتتتو پر شتتعر باندې تيب تته کې د کلمو او  رابشتتپړو. ددې ټولنې ذوق او د ښتتکال

ترکیيبونو مطالعه کېږي، علم راته د یوې کلمې او بیا ترکیب معنا یوه ښتتتي، خو شتتتعر راته د یوې کلمې او 

 «ترکیب معنا پر اصتتتيل معنا رسبیره نورې ضتتتمني معناوې هم ښتتتیي چې همدا ضتتتمني معنا شتتتعر دی.

 ص(۳۶۷ل، ۱۴۰۰)ازمون، 

لی شو چې په دغه صورت کې کلمې او ترکیيبونه هم د معنا رسولو وسیلې دي او هم شاعرانه موخه وی

او هدف هغه کلمې او ترکیيبونه چې یو شتتور او حرکت ولري، هغه عواطف احستتار او تخیل راپاروي چې 

پخوا د  .همدغه پارونه وینا ستتندریزه کوي نو، ځکه وررسه د لوستتتونکی یا اوریدونکی تخیل هم راپاریږي

شعر پېژندنې په اړه یوه تیوري دا هم وه چې شعر یې د مادي، فاعيل، صوري او غایې علت زیږنده باله د 

 استاد اسدالله غضنفرپه دې اړه داسې وایي :

پخوانیو به دیوی موضتتتوع د پېژندلو لپاره د څلور ګونو علتونو خربه کوله: مادي علت، فاعلی علت » 

ه مادي څخه منظور هغه مواد دي، چې یو شتتتی ورڅخه جوړیږي، مثالً د صتتتوري علت او غایي علت ل
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منګي مادي علت خټه ده، د ارستو، اپالتون او سدرا  په نظر د شعر مادی علت محاکات دي. د یو يش 

جوړونکی د هغه فاعيل علت بلل کېږي، د منګي فاعيل علت کوالل دی او د اپالتون او ارسطو په نظر د 

للی شو. د شعر صوري علت موزون کالم دی، د منګي عايل علت د اوبو راوړل او د اوبو شعر فاعيل علت ب

ل، ۱۳۹۳ غضنفر،«)یخ ساتل دي. د ارستو او اپالتون په نظر د شعر غایي علت پر زړونو باندې اغیز دی،

 ص(۵۱

 د د بېلګې په توګه د پښتتتو ولاتت شتتاعري زموږ د چاپېریال شتتاعري ده نو، ځکه یې توکې هم زموږ

ستتیمو دی، د شتتاعر ذهن یوازې او یوازې پر هغه څه بوخت شتتوی چې ده ته په چاپېریال کې پېښتتیږي 

وینو چې لفظي او معنوي صنایع یې هم د خپلو ت روبو زیږنده دي، شاعر خپل لوستونکی یا اوریدونکی د 

ریال او چاپې خپل چاپېریال په ت ربو کې ګډوي او هیڅکله داستتتې څه نه وایي چې دده د ټولنیز ژوند

 ت ربه نه وي.

ې تیوري د شعر د پېژندن» د شعر پېژندنې په تیورۍ کې د ادلون بدلون او سمون په اړه داسې لیکي:

 وخت په تیریدو، د علومو، فنونو او د ښکالییز ذوق له بدلون رسه سمه نوې کېږي.

شو چې په پخواين ادب کې شخصیت جوړونې او پاراډاک ر پام نه و، س ته ډېد بیلګې په توګه ویلی 

تشتتيبیه یې هم څرګنده وه، خو په اوستتنۍ شتتاعرۍ کې تشتتيبیه پټه ده، ظاهراً داستتې ښتتکاري چې تشتتيبیه 

نشته، خو چې کله ژور فکر وکړو نو تشيبیه به له لیرې ځان راښکاره کړي. د درویش دوراين د الندې بیت 

 ولولئ:

 زه ترې وغواړم لعلونه دې درویشه!

 اوړي رايشدوی زما د غزل توري ر 

 ص(۲۶۹ل، ۱۳۶۵شينواری، «)دلته لعل او غزل رسه تشيبیه شوي دي،

بریالی شتتعر او ادب هغه دی چې د لوستتتونکی زړه ته الر وکړي او خربې یې د زړه تل ته پر یوزي، 

سې وانګیري چې  ښېدو ګومان وکړي او دا ښتینی کیدو یا پې ستونکی یا اوریدونکی یې پر ر سې چې لو دا

سې شعر او په ټوله کې د تخلیدي ادبیات د ذهني یا خیايل  رښتی به همدا شوي وي،  سې  وي یا به همدا

 او عیني انځورونو ټولګه ګڼلی شو.

رسمحدق ستتید محی الدین هاشتتمي د شتتعر تیورۍ د پېژندنې بېالبېلې ځانګړنې او ډولونه داستتې په 

م ښتکال یا د راپاتې ده هغه د کال  د شتعر پېژندنې لپاره لومړنۍ تیوري چې له پخوانیو ادبیاتو» ګوته کوي:

غږونو داستتې پيل او اوډنه ده چې وینا یې ښتتکلې او داستتې اغیز ناکه کړي چې د مخامخ لوري حوار او 
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تخیل راپاروي، اغیز پرې وکړي او ذوق یې خړوب کړي... بدیع،معاين او بیان هغه برخې دی چې د وینا 

ونو یا شعر موسیدي راڅرګندوي. په شعر کې س ع، د غږ  ښکال ییز اغیز راښیي، لفظي بدیع موږ ته د وینا

تکرار او انس ام او ت نیس د شعر موسیدي برابر وي... موسیدي زیږ وي. په شعر کې س ع، د غږونو... 

پر لفظي بدیع رسبیره معنوي بدیع ته هم پاملرنه کېږي. دغه بدیع د کلمو له معنوي ښتتتکال او اړیکو هم 

ري، وړاندې کوي... د شتتتعر پېژندنې بله تیوري لفظي او معنوي انځور چې د طيبیعي او هم معنوي بڼه ل

معاين برخه ده په معاين کې د بیان په څېر د وینا بېل ډولونه مطالعه کېږي. د شتتتعر پېژندنې لپاره یوه 

 « تیوري دا ده چې هره کلیمه، غږ، ترکیب او نحوي جوړښت د شعر جوهر راښي...

شعر پېژندنې لپاره د   سنه کوو او د د  شته چې دلته موږ په همدې ب تیورۍ نور ډولونه او ځانګړنې هم 

 اصيل مطلب د لنډۍ پېژندنې تیوري په باب بحث لړۍ پيلوو.

لنډۍ د پښتو له ولا نظمونو څخه ده، په عام مفهوم دا هغه نظمونه دي چې د ولس په غیږ کې د 

شوي وي او د یوې  شوق، تخیيل او فکري ت ربو ولس له هري ت ربو رامینځته  ځانګړي ولس د ذوق، 

شاعرانه توکې  شاعري زموږ کلتوري ارزښتونه په انځوریزه ژبه وړاندې کوي.  څرګندونه کوي. دغه ولا 

یې هم د پښتتني چاپېریال رښتتیني انځورونه دي، چې د شتعر په خوږ او رنګینه ژبه بیان یا وړاندې شتوي 

 دي.

سو  شعرونه دي، چې په دغو نظمونو کې یو ډول  ا نظمونه یا  هم له هغو څخه ده. « لنډۍ»چه ول

اد  استتتعداد او ت ربو پر بنستتټ داستتې  –ددې ډول شتتعرونو شتتاعران څرګند نه وي، د ولس د هري 

رامینځته شوي دي چې د عرويض جوړښت له مخې پرې د نورو یا پردیو ژبو د شعر او شاعرۍ اغیز نشته، 

ند وخت او زمانه هم نه ده ښکاره، پنځونکي  یې هم نالوستي وګړي دي چې ددغو شعرونو) پنځيدنې څرګ

له کومې زده کړې پرته یې ددغو نظمونو فورمونه یا چوکاټونه د خپل هري استعداد، ذهني کچې، ذوق او 

شتتتخيصتتت ت ربو له مخې پنځويل دي. په دغه نظمونه کې یوه له بل رنګ اخیستتتتی او یو چوکا  یې 

، عام دی او یو شتتمېر د معنوي او لفظي جوړښتتت له مخې په یوې مشتتخصتتې ستتیمې رامینځته کړی دی

 پورې اړه لري، چې هغه خاصه بڼه غوره کوي.

 دا چې د لنډۍ پېژندنې تیوري څه شی دهپ دلته پرې د شعر پېژندنې د تیورۍ په رڼا کې بحث کوو. 

ځپانګې یا جوړښتتت او د لنډیو یو مند ادبپوهانه له نظره د لنډۍ پېژندنې تیوري یعنې د لنډیو شتتکيل 

محتوالی جوړښتتت، چې په دغو کې شتتکيل جوړښتتت یې د لنډیو موستتدیت ته وایي، او هغه پر دوو برخو 

 ویشل کېږي: د اخيل موسیدي او بهرنۍ موسیدي.
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داخيل موستتیدي: د قافیې برخه ده، دا برخه خو لنډۍ نه لري، خو بیا هم دا وینه، ینه، ه، دینه،  – ۱

ري. دا هم یو تړښتتتتت دی چې لنډۍ یو له بله رسه تړي او همدارنګه د کلمو او لفظونو منظم تکرار نه( ل

هم په لنډیو کې تړښتتتت دی چې په اوریدونکي او لوستتتتونکي باندې ښتتته اغیزه کوي او تر تاثیر او اغیز 

 الندې یې راويل.

 لکه په دې الندې لنډۍ کې:

 خربې لنډې لنډې وکه

 ځي څوک به راځينه د الرې رس دی څوک به

دلته د لنډې لنډې غږ کلمیي تکرار دی چې) ې ې( پکې تکرار راغلې، چې موستتتدي جوړوي او په 

 مدابل لوري باندې ښه اغیزه کوي.

تصتتویري برخه ده: چې دا هم د لنډۍ پېژندنې ډېر ښتته او غوره برخه ده، شتتعر دی تصتتویري  – ۲

 ونکې ژبه لري. پاروونکې ژبه پخپله تصتتتویري ژبه ده،ادبیات دي، تصتتتویري معلومايت ژبه نه لري، پارو 

په  پاروي، چې دا  ندې اغیزه کوي او حوار یې  با په هغه  یایې وایي  بل لوری اوري،  کله چې یې مدا

 حا کلمو کې ډېر دي.

 لکه په دې الندې لنډۍ کې: 

 ګودر د پېغلو جامعت دی

 امام یې نشته مخ په مر والړې دینه

و په مدابل لوري باندې اغیزه کوي، حوار یې راپاروی او په ذهن کې یې د کله چې موږ ګودر وای

ګودر، امام، منګي او د پېغلو یو یو تصتتویر ای ادیږي. په شتتعر کې انځور یا تصتتویر ای ادول پخپله یوه 

خوږلني ده، چې په لنډیو کې دغه خوږلني ډېره ده. همدا ډول په لنډيو کې خپل ژوند، چاپېریال، کلتور، 

 دووکسانو مینه ګورو لکه په دې الندې لنډیو کې: د 

 که لیونی یې زما یار یې

 دا لیوين له کيل چا شړيل دینه

 د تورو غرونه پنا یاره

 سپینې سپوږمۍ ته سالم کړه سالم به کړمه

زموږ اصتطالحات او زموږ کلتوري ژوند هم دی. په پښتتو لنډیو کې کلتوري « یو چا ته کیناستتل»دا 

ښه منع شوی دی. په پخوا زمانو کې په خلک لیرې لیرې ځایونونه د مزدورۍ له پاره تلل کومه ژوند  کس 
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جنۍ چې به ورته په نامه وه هغه به کیناستتتتله او انتظار به یې کاوه، دغه ډول محدویتونه او م يبوریتونه 

 هم په لنډیو کې راغلی دی. 

 دا الندې بېلګې وګورئ:

 یو کال به نوره درته کینم

 و نه یې چې جنډې به دې سامتهزیارت خ

 د هندوستان سفر دې لنډ شه

 په انتظار مې رس کې سپین ولګیدنه

 ورشه له هنده دنیا راوړه

 په کورنۍ پیسو مې پالر نه درکوینه

هند ته د مزدورۍ لپاره تګ زموږ د خلکو یو م يبوریت و، ځکه دلته خواري او بیکاري وه، نو ځکه 

 وستان ته تلل.خلک هغه وخت د کار لپاره هند

په هغې کې زموږ د ټولنې محرومیتونه، م يبوریتونه او د  نډۍ پېژندنې یوه تیوري دا هم ده چې  د ل

شوي  ښه بڼه منعکس  شه درشه او حاالت پکې ډېر  ژوندنه بېال بېل اړخونه او همدارنګه د کلتوري ژوند را

 دي.

 یوه بېلګه یې وګورئ:

 جانان زما زه دې جانان یم

 که په بازار مې خرڅوي وررسه ځمه 

دا لنډۍ به ښځې ویلې وي، خو ذهنیت پکې د نارینه دی او ښځه د یو منفعل عن  په توګه له دې 

ښځه چې په  ښځې د نارینه تابعدارۍ ته رابويل بیا  سلط دی،  ښځو م زاویې نه م يبوره ده. زموږ کلتور پر 

لط او برالسی د هغه حق ګڼي، ځان تل مالمتوي او همدې کلتور کې را لویه يش پرځان د سړي ناروا تس

 دسړي پړه هم پخپله غاړه اخيل.

د لنډۍ پېژندنې په تیورۍ کې یوه بله مهمه موضوع چې صدیل شوې هغه دا چې لنډۍ زموږ هري 

 موزیم دی، راځئ چې روښانه کړو چې هري موزیم یعنی څهپ

نډیو کې زموږ کلتوري ژوند، اخالق، په ل نګ، دین و  یعنې دا چې  یه، فره تاریخ، جعراف ښتتتکال، 

مذهب، ستتیاستتت، محرومیتونه، م يبوریتونه او باالخره د ژوند هره اړخ په خپله پراخه منه کې رانغاړي، نو 

 ورته ویلی شو. تر دې ځایه) لفظي( خوا وه. « ميل موزیم» ځکه
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ا، ني ژوند ټول اړخونه بریبله یې) معنوي( خوا او برخه ده، چې زموږ د ژوند کړه وړه ښتتتیي یعنې د عی

ناکامۍ، خوښتتتۍ، غم، وصتتتال، بیلتونونه، خوندونه، دردونه، او همداستتتې په زرګونه ټولنیز مطالب او د 

طيبعیت د بېالبېلو مناظر ستتتتاینه په خپله پراخ منه کې رانغاړي، که موږ ددې ټولو یادونه د لنډيو په بېلګو 

ي چې د کاغذ لس ګونه مخونه به ښکيل کړي، خو بحث کې وړاندې کوو، خربه او بحث به دومره وغځیږ

 به خپل بحث ته د پای ټکی کېږدو: او خربه به متامه ن ، نو په دې یوه لنډۍ

 ستا د ښایست ګلونه ډېر دي

 ځولۍ مې تنګه زه به کوم کوم ټولومه

 د لنډۍ سکښت او جوړښت: -۳-۳

 لږه ډېره درپېژندلې او دا یادونه مو هم کړېد مخه مو لنډۍ پېژندنې په اړه د بحثونو په ترې کې هغه 

وه چې د پښتو د منظوم ولا ادب یو ځانګړی مشهور او تر ټولو مديبول اد  ژانر دی چې د منظوم ولا 

ادب په ویش او ډليبندۍ کې په عامو ولاتت ستتندرو پورې اړه لري دلته یې په جوړښتتت او ستتکښتتت خربه 

سې یوه فورم دی چې د خپل  سکښت او جوړښت لري، ټاکيل څپیز، کوو، لنډۍ دا سټ له مخې ځانته  بن

خ یز، مدید وزن او آهنګ لري، جوړښتتت یې دومره خوږ او په زړه پورې دی چې په یو وار اوریدو رسه پر 

اوریدونکی اغیزه کوي او زده کېږي یې چې بیا یې په کلونو کې په استتتانۍ رسه له یاده نه وځي. د لنډۍ 

نه دا هم ده چې دوه رسیز نظم دی، چې لومړۍ او دوهم مرستتتۍ یې نه په قافیه یوه لنډه او عامه پېژند

 کې یو يش او نه هم په وزن کې رسه برابره ده.

« ټپه »رفیح صتتاحب د هغې جوړښتتت او ستتکښتتت په اړه داستتې وایي : لنډۍ چې ځینې پښتتتانه یې

سندرو یوه  ا  ښتو د عامو ول خه ده، د بډایه او خوږه بر ځینې یې مرسۍ او ځینې یې ټکۍ هم بويل، د پ

منظوم ولاتتت ادب دغه ژانر چې شتتتاعر یې معلوم نه وي او د ټول ولس ګډ مال ګڼل کېږي، ځانګړی 

 جوړښت و د ویلو لپاره مخصوص وزن او اهنګ لري.

( ۱۳ستتتیالبه او دوهمه یې د لومړۍ په پرتله اوږده)( ۹لنډۍ دوه مرستتتي لري چې لومړۍ یې لنډه)

 ص(۲۷ل، ۱۳۶۰سیالبه وي. )رفيع، 

دلنډۍ ددغه لنډ تنګ ستتکښتتت او جوړښتتت په منځپانګه کې هر ډول مضتتامین ځایوي، د عشتتق او 

مینې درد ناک رمزونه او اوازونه، د بېلتون او وصتتتل تاثرات، د پښتتتتنو د ټولنیز ژوند د چاپېریال او ماحول 

 ناخوالې او ټولنه کې شته تضادونه او.... دا هر څه په هغې پیدا کولی شو. 
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 پوهاند دوکتور الل پاچا ازمون د لنډیو جوړښت او سکښت داسې راپېژين:

څپې او ( ۹لنډۍ د ستتتیالب تونیک جوړښتتتت له مخې دوه ویشتتتت څپې لري، لومړۍ مرستتته یې)

څپې ده په لومړۍ مرستتته کې یې څلورمه او امته او په دویمه مرستتته کې یې څلورم، امته او ( ۱۳دویمه)

 دولسمه څپه خ نې دي.

 پاخه مامڼې تورېتوتان 

 زه د موزي د ډوډۍ څه پروا لرمه

 سیالبونه او څپې:

 رې –تو  –ڼې  -ما  –م  –خه  –پا  –تا ن  –تو 

 مه  –ر  –ل  –وا  –پر  –څه  –ډۍ  -ډو  –د  –زي  –مو  –د  –زه 

د لنډۍ بل جوړښتتتت دا دی چې د دویمې مرستتتۍ وروستتتتۍ برخه په ینه، ونه، مه، ه، نه( پای ته 

 لنډیو په الندې بېلګو کې یې وګورئ: رسیږي  د

 ونه:

 په لتتتتتوړو غترو د خدای نظر دی

 په رس یې واورې وروي، چتتتتاپېرګتتتلونه

 ینه:

 مازیګری دی ښېرې مه کړه

 ته به د نازښېرې کوې، امین په شینه

 نه: 

 زما په رنځ جانان خرب دی

 دار مې نه کړي تش مې نه کوي پوښتنه

 مه:

 د یار مې پېغله خور په کور ده 

 ص(۱۰۵ت ۱۰۴ل، ۱۳۹۵نیئستی د ورور ده چې بدله وررسه شمه.)ازمون، 

د دې ولاتت اد  ژانر لوړ کامل د دی چې په بشتتپړ ای از او اع از رسه پکې یو بشتتيبړ عايل مطلب 

اره بللی هیندځائیږي، ژبني جوړښتتت یې خوږ او ستتوچه دی، نو له همدې امله یې د پښتتتنو د ټولنیز ژوند 

 شو.
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پوهاند دوکتور محمد استتتامعیل یون دخپل اثر د پښتتتتو شتتتعر هندو جوړښتتتت کې یې د لنډیو د 

 جوړښت او سکښت موضوع داسې تصیح او څېړلې ده:

شعري فورم دی، خو د معنا د ځواک او لېږد له پلوه نه »  شاعرۍ کې تر ټولو کوچنی  ښتو  لنډۍ په پ

نړیواله شاعرۍ کې یې هم ساری لیدل شوی نه دی، د لنډۍ کامل په یوازې په پښتو شاعرۍ بلکې په 

بار او ښتتتکال لېږدوي، د لنډۍ ( ۲۲دې کې دی چې م موعاً په ) څپو یادوو مرستتتو کې دروند معنوي 

تته) څپې لري لنډۍ قافیه نه لري، خو د دویمې مرستتتۍ په پای کې یوه ( ۱۳و دویمه)( ۹لومړۍ مرست

ډۍ ټول اهنګ بشتتتپړوي، هره لنډۍ یا د زور) ه ( په واول یا غږن اواز اهنګینه کلمه لري، چې هغه د لن

 پای ته رسیدلې وي. که په پای کې یې دا زور )ه( رانه يش نو آهنګ یې نیمګړی پاتې کېږي.

لنډۍ د پښتو ژبې د فونولوژیکي)غږیز( جوړښت تابع ده او همغې پر بنسټ جوړېږي، په نورو ژبو کې 

وزن او آهنګ څرک لیدل شوی نه دی او نه نورو ژبو ته د لنډۍ په ژباړه کې  ددې ډول شعر، اليبته همدې

شوی وي. پر ټول لنډیو باندې یو قانون د تطيبیق وړ دی، هره لنډۍ لومړۍ مرسه) ساتل   (۹ددې اهنګ 

سې د لومړۍ مرسۍ په څلورمه او امته څپه، د دویمې مرسۍ ( ۱۳سیالبه او دویمه ) څپې لري او همدا

 امته او دوولسمه څيبه خج راځي لکه په الندې بېلګه کې:په څلورمه، 

 ګل مې په الر کې مړاوی کيږي 

 ص(۴۳ل، ۱۳۷۷پردی وطن دی اور یې چاته ونیسمه.)يون، 

 ددې لنډۍ څپیز خ یز جوړښت په دې ډول دی: 

u-uuu- uuu 

u – uuu – uuu – uuu 

ته ولنې د ژوند او ایډیا هیڅ خو نشتتلنډۍ د پښتتتو ولاتت ادب یوه بې ستتارې بډایه پانګه ده. زموږ د ټ

چې په لنډیو کې یې انعکار نه وي موندلی. مینه ښتتکال، وصتتال، بیلتون، خوښتتي، خواشتتیني، تیری، 

ښتنو د  شوي دی، د پ عدالت، رسښندنه، هېوادپالنه او هر ډول رزمي او نرمي ایډیالونه په لنډیو کې ځای 

 پېژندلو لپاره لنډۍ د یو دایرة امعارف حیثیت لري. ولا ادب روحیاتو د ژوند رشایطو، کلتور او دود

 څیړنوال دوست محمد شینواری د لنډیو د جوړښت په باب داسې نظر لري:

شه له دوو برخو جوړې وي، چې لومړی برخه یې)»  سیالبه وي، د ( ۱۳او دویمه یې )( ۹لنډۍ همی

تته همیشتتته به او نه د څرګندولو،) ینه د څرګنده ی( ،( )زورکي+ مه( او) na ، ) زورکيلنډۍ دویمه مرست

 م هوله ی+ مه( پای ته رسیږي دا الندې بېلګې یې وګورئ:
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   په لوړو غرو د خدای نظر وي

 په رس یې واورې وروي چاپیرګلونه

   که په میوند کې شهید نه شوې

 خدایږواللیه بې ننګۍ ته دې ساتینه

    زما په رنځ جانان خرب دی

 ي پوښتنه دارو خونه کړي تش مې نه کو 

   په خندا شنه په مال شوې ماته

 د جنت حورې په ګولۍ دې وویشتمه

   زما به دې وطن کې څه دي

 ماللو سرتګو دا ستاینه کړې یمه

 له دې پورته فارموله وتلې لنډۍ له اد  معیاره وتلې او بیخي کمی دی.

اکستتنټ( راځي او په دې د لنډیو بل خصتتوصتتیت دا دی چې په هر څلورم ستتالبل یوه څپه )د جملې 

صتتتورت په لومړۍ برخه کې په څلورم او اتم په دویمه برخه کې په څلورم، اتم او دولستتتم ستتتالبل څپه 

راځي. څپه به خج لرونکی ه ا واقع کېږي، له دعه ځایه د لنډيو لومړی او دویم پاړ کې هيڅکله په خج 

 ې ترسیم وړاندې کېږي:لرونکی ه اء پای ته نه رسیږي. په دغه لنډۍ کې سالبل او څپ

 ش ت هید ت نه + شوې –وند + کې  –مې  –په  –که 

 ننګۍ + ته ت دې ت سا ت يت + نه –بې  –خدای ت ږوال ت له+ یه 

دا په هغه صتتورت کې چې لنډۍ یوازې ویل کېږي او که د رسوکو رسه یو ځای يش په هغه صتتورت 

خصتتوصتتیت رسه ستتم د لنډيو په څپو کې کې د رسوکو رسه یو ځای يش په هغه صتتورت کې د رسوکو له 

سیمه ییزو غږنو رسه  سیږي، د  سې هم ویل کېږیي چې کومه څپه ورکې نه احسا توپیر راځي او کله ال دا

هم څپه په خپل کیفیت نه پاتې کېږي او په یوه نیمه ستتیمه کې توپیر لري چې دا څېړنه بېله موضتتوع ده 

 ص(۷۲ت۷۱ل، ۱۳۵۶دوست، «)او بېل تحدیق غواړي.

که د پورته د بحث منه راونغاړو نو د پایلې په توګه به یې ووایو چې: لکه څنګه چې د لنډۍ له نوم 

ښت کې دوه  سک ا ادب تر ټولو لنډ، خو ډېر اغیز ناک اد  ژانر دی په جوړښت او  څخه جوتیږي د ول

له ده، همدا یې ستتیال( ۱۳ستتیالبه او بله لویې د لومړۍ په پرتله اوږده)( ۹مرستتۍ وي چې یوه یې لنډه)
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جوړښتتت دی او په دې دومره لنډ شتتعر دوه مرستتیو کې ډېر عايل مطلب ځاییږي چې د همدغه ای از او 

 ع از له کيبله نه یوازې په پښتو شاعرۍ بلکې د نړۍ د نورو ژبو په شاعرۍ کې هم ساری نه لري. 

 ـ د لنډۍ موسقیت۴ـ ۳

ې د موستتدي توب یا موستتیق ې والی د موستتیدي له کلمې څخه رغیدلی ترکیب دی چ« موستتدیت» 

سیدت پېژندنې په اړه څه ووایو، الزمه ده چې لومړی  ښندي، د مخه تر دې چې د لنډۍ مو معنا او مفهوم 

موستتتدي دروپېژنو: موستتتیدي هغه هر یا فن دی چې د آهنګونو له امتزاج او اختال  رسه په موزونه توګه 

 و ته په زړه پورې او جذابه ښکاري.ترکیب کېږي، غوږونو ته نوازش ورکوي او ذوقون

سیدي( د  شیراين بويل او وایې چې)مو( هوا یا نسیم به معنا او)  شمېر څېړونکي د موسیدي کلمه  یو 

یا  غوټه مفهوم څرګندوی، ځکه نو هغه څوک چې نغمه غږوي او هنګ مینځته راويل، ګواکې پر هو ا 

 سیتم غوټه وهي.

ه کلمه له یوناين فرهنګ څخه اخیستتتل شتتوې ګڼي او هغه د په ځینو فرهنګونو کې د موستتیدي مرکيب

ستتندرې ویلو او ستتاز غږولو فن یا هستتې، آهنګ چې خوښتتي یا خواشتتیني مینځته ته راويل، تعریفوي. 

 ص(۹۵ل، ۱۳۹۹)ازمون، 

یو شمیر نور پوهان د فن)موسیدي( د سندرو یا نغمو علم بويل، چې د ولس مدامونه لري، بیا هریوې 

ښت څانګ صل یې څلوی شوې کلمه ده، خو  ې لري، چې هره څانګه بیا له نغمو څخه جوړه ده، چې معربه 

موستتیدي ده چې یوناين کلمه ده چې په دغه ژبه موستتدیور)ستتاز( او موستتیدیار ستتندر غاړی او ستتندرې 

 جوړونکي ته وایې چې دغه د موسیدي کلمه هم ترې اخیستل شوې ده.

مه پېژندنه وه، موږ دلته د لنډۍ پر موستتتدیت بحث کوو.  په هر صتتتورت دا خو د موستتتیدي هر عا   

لومړۍ به د لنډۍ د موسیدیت په اړه د الیق صاحب یوه لیکنه را واخلم،چې د پښتو لنډۍ نومې کتاب په 

صیت د  شعرونو په لړ کې د لنډیو برخه واقعا د ټول ب ښتو د فولکلوري  سې لیکلې ده ))پ رسیزه کې یې دا

شعرونو د عظ سندریز فولکلوري  شتمنۍ یوه مهمه برخه ده د لنډیو یو سرت اهمیت دا دی،چې د هغه  یمې 

خصتتوصتتیت او آهنګ روزونکي فطرت د نړۍ په ټولو فولکلوري شتتعرونو او ستتندرو کې ممتاز او ستتاري نه 

لري. کله چې زه د لومړي ځل لپاره د لندیو په دې خصتتوصتتیت باندې پوه شتتوم او د نورو ملتونو مشتتابهو 

ه مدایستته کې مې د لڼدیو د لس هاوو غاړو او آهنګونو موستتیدي یو څه مطالعه کړه ځان مې په شتتعرونو پ

داستتتې یو لوی دریاب کې ولید،چې د هغه د څیړنې او مطالعې ستتترت کار چې ما یې نیت کړی و، ورخطا 
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کړم کوم ستترت نړیوال شتتاعران او ادب پوهان،چې واقعا د لنډيو په دې خصتتوصتتیت باندې پوه يش دغه 

 اشعار به دومړه وستایي،چې اوسنۍ متمدنه نړۍ به ورته حیرانه يش((

موسیدي د لفظونو تر منځ د غږونو یو منس م او آهنګین تړون دی. دغه تړون د یو فکر او احسار  

 په لیږدونه کې پر مخامخ لوري یو ژور اغیزښیندي د هغه معنوي او ښکالییز ذوق راپاروي.

و منظوم ادب یو غوره فورم دی. چې د لفظونو اوډون یې یو ځانګړی لنډۍ په نړۍ واله کچه د پښتتتت

اهنګ او موستتیدي لري.دا چې لنډۍ هم شتتعر او د ولاتت منظوم ادبیاتو یو ژانر دی، او په شتتعر کې هم 

موستتتیدي د وزن او هنګ له تړښتتتته رامینځته کېږي، ټون، ریتم او لحن درې واړه د یو کالم اهنګ برابر 

نګ برابرښتتت موستتیدي ده. د موستتیدي جواهر او اغیز ښتتندنه موستتدیت دی. غږونه، وي، چې همدا د اه

لفظونه، کلمې او عيبارات پخپله کیفیت نه دی، وړاندې کول، ذهنې او نفاتتت ت ربه پرې تررسه کول 

 کیفیت یا موسدیت دی، موسیدي یوازي نوم دی.

لفظي  ارتونو او... له معنوي اود شعر موسیدي همدا موسدیت دی چې د لف ، غږ کلمو، ترکیيبونو، عيب

 تړښته رامنځته کېږي او پر حواسو اغیز ښندي.

تر کومه چې خربه د لنډيو پرموستتتدیت پورې اړه او تړاو لري، ادبيوهان هغه به دوو برخو وی تتت: 

 داخيل موسیدي او بهرنۍ موسدي. اور دتله د لنډيو دا دواړه له موسیدي په بېلګو کې درپېژنو:

 سیقي داخيل مو – ۱

نامنظم، خو محستتتور تکرار  څخه  له منظم او  ګاونډیو غږونو  یا  داخيل موستتتدي د هم مخرجو 

پېتتداکېږي. یعنې هغتته غږونتته چې مخرجونتته یې یو وي یتتا نږدې وي د دوی تکرار پر اوریتتدونکی او 

 ص(۲۵ل، ۱۳۷۹لوستونکي اغیز پریيباو او د هغه حوار راپاروي. )ازمون، 

 داخيل موسیدي وګورئ:په دې الندې لنډيو کې 

 سالو نن بیا لیال په رس کړو( ۱)

 په سور سالو یې رسه ګالن ټوميبيل دینه

 جدایي راغله الرې دوې شوې( ۲)

 مرګ مې قيبول دی جدايي نه قيبلومه

 ته په سنګر کې ځان شهید کړه( ۳)

 زه به سور شال ستا په مزار وغورومه 

 زه مړاوی ګل په الر کې پروت وم( ۴)
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 رسو منګو جګ کړم تاره سومهاشنا په 

له تکرار څخه یو ډول موستتتیدي مینځته راغلې ده، د غږونو  نډیو کې)ج،ې( او )ر، ش(  پورته ل

 همغږي په واقعیت کې د کالم موسیدي برابر وي.

د غږ جګوالی ټیټوالی د آهنګ مهمې برخې دي، چې هم د کالم د موستتتیدي په برابرولو کې ونډه   

شا ځان راڅرګندوي، چې اخيل او هم د لفظونو  شور او حرکت وي، دغه حرکت د لفظونو تر  شا یو پټ  تر 

هم د لف  په ښکال او هم یې په اغیز ښندلو کې یو ځانګړی ځای لري. همداسې د کلمو او لفظونو منظم 

تکرار هم په لنډيو کې یو ښه تړښت دی، چې مسوسیدي جوړوي، په اوریدونکی او لوستونکی باندې ښه 

 وي او تا تاثیر الندې یې راويل.اغیزه ک

 لکه په دې الندې لنډۍ کې:

 خربې لنډې لنډې وکه

 د الرې رس دی څوک به ځي څوک به راځينه

دلته په دې لنډۍ کې د) د لنډې لنډې( د غږ او کلم ې تکرار دی چې ) ې، ې( پکې تکرار راغيل، 

کرار وي. بل دا چې لفظونو په منظم تدغه موسیدي جوړوي او هغه په اوریدونکی او لوستونکي ښه اغیز ک

 یا موسدیت کې تر بل هر څه فکر یا پېغام ښه لیږدول کېږي. د الندې بېلګې هم ولولئ: 

 کلیوال ډلې ډلې راغلل( ۱)

 د جنازې کټ مې اوږوته خیژوینه

 چلمه مات ټوټې ټوټې شې( ۲)

 داستا دالسه مې اللې د ح رو شونه

 چلم په بیړه بیړه ډک کړه( ۳)

 مې تړلې تر مورچل دررسه ځمه مال 

په پوته لنډیو کې) ډلې تتتت ډلې، ټوټې تتتت ټوټې او بیړه بیړه( کلمې تکراري دی چې د لنډۍ موسیدي 

 جوړ وي. 

په داخيل برخه کې د غږونو پر منظم او منس م تکرار رسبیره لفظي او معنوي صنایع هم برخه اخيل 

ستعاره او نورې برخې په دې برخه کې ت نیس، مراعات النظیر،طيباق، حسن شيبیه، کنایه، ا ... تحلیل، ت

 : لکه په الندې لنډیو کې

 څانګه به نن سيبا ګل يش
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 مایې په رس کې غوټۍ لیديل دینه

 دیوال سوری که ګوتې راکه

 پالر دې خټګر دی بیا به جوړ کړي دیوالونه

کال یې د کالم ښتتتپه داخلې برخه کې یې معنوي او ښتتتکالییز اړخ یعنې یو یې د کالم معنا و بل 

برابرول دي. چې ښکالییز اړخ یې تخیيل برخه ده. نو د کالم د موسیدیت یو ارزښت په دې کې دی چې 

دتخیل په بارونه کې یو ځانګړی اغیز پید کوي او همداستتتې موږ کومیډي او تراژیدي د معنوي او لفظي 

 جوړښت رسبیره د کالم د موسیدیت له مخې ښه بېلولی شو.

 بهرنۍ موسیقي: – ۲

بهرنی موستتتیدي چې په لنډۍ کې پر ټاکلیو څپو باندې له فشتتتار څخه د وزن په بڼه پیدا کېږي. په 

شتتعر کې هم موستتیدي د وزن او اهنګ له تړښتتته رامینځته کېږي. تون، ریتم، لحن درې واړه د یو کالم 

 آهنګ برابروي چې همدا د اهنګ برابرښت موسیدي ده.

 ې وګورئ:دا الندې بېلګې ی 

 که د دنیا دارو پرې وکړم( ۱)

 روغ به مې نه يش د زړګي سوي داغونه 

 عمر چې تېر يش اشنا هیر يش( ۲)

 ستا دې قسم وي چې ما هیر نه کړي مینه

د شتعر په موستیدت کې بله د قافیې او ردیف برخه ده، که څه هم دا برخه لنډۍ نه لري، خو بی هم 

. دغه لفظونه چې د لنډۍ په پای برخه کې راځي، دا هم لنډۍ یو له بله د ) وینه، ومه، ه، دینه، نه( لري

 رسه ښه تړي یا یو ډول تړښت کوي او به لنډیو کې موسیدي هم جوړوي.

 لکه په دې الندې لنډیو کې:

 د پښتنې تر زړکي جارشم( ۱)

 چې متامې عمر په صرب تیروینه 

 رو  مې په تن کې ځکه پایي( ۲)

 ن سيبا راځینهزه ورته وایم اشنا ن

 جانان زما زه د جانان یم( ۳)

 که په بازار مې خرڅوي وررسه ځمه 
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 د اوسنو پېغلو ولوره( ۴)

 زموږ له چمه وړکي تا ورک کړي دینه

 د عا کوه زه درنه الړم( ۵)

 که مو نصیب و بیا به ويش دیدنونه

اغلی دی، چې همدغو وینو چې د پورته لنډیو په پای برخه کې د) ونه، وینه، مه، ه( وروستتتتاړی ر 

 وروستاړو ددغې شاعرانه وینا موسیدیت او ښکال ور زیاته کړې ده.
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 د لنډۍ لرغونتوب - ۴

 د لنډيو د پیدایښت په باب تاریخي روایات: -۴-۱

پښتتتانه د لرغوين اریایې توکم په توګه شتتاوخوا پنځه زره کلن تاریخ لري، او په دغه موده کې یې له 

قومونو او قيبیلو رسه د لرغونې اریانا په خط او قلمرو کې ګډ ژوند تیر کړی دی، په دې لړ  ځینو نورو اریایي

کې لومړی ویدي رسودونو او بیا د اوستا کتاب هغه لیکلی السوندونه او سندونه دي چې زرکاله پخوایې د 

لرغونتیا  تاریخي پښتون قوم یادونه له نورو اریایي قومونو  رسه یو ځای کړې ده. دا چې په دې حساب یې

شاوخوا پنځه زرو کلونو ته رسیږي، نو چې قوم و، د ژبې شتون یې هم الزمي دی او چې د ژبې شتون یې 

حتمي او الزمي شتتتو نو بیا، خو ژبه یې له ادبیاتو پایښتتتت وده او پرمختیا نه يش موندلی، نو مخامخ یې 

فاهي بېلګو پرته یې لیک له ځینو شتتت یات هم درلودل، دا چې  پاتې بادب ته دې را یات  ېل يل او ویيل ادب

نه ګڼم چې د توکمیزې  نه یې اړی یادو نه کوم، خو د  حث او څېړنه  ته پر هغو ب نه لري، چې زه دل الملو

 لرغونتیا رسه یې لومړی د ژبې او بیا په هغې کې د پنځیدلو، لیکلو او ویلو ادبیاتو شتون الزمي خربه ده.

ونتیا په اړه مطر  ده ویل کېږي چې لنډۍ د پښتتتتو د ګړنیو یا ترکومه چې دلته خربه د لنډیو د لرغ

ولاتت ادبیاتو په لومړنیو ډولونو کې راځي، دا بېله ستتتونزه ده چې د ګړنیو ادبیاتو د پیالمې او ادا  دقیق 

تاریخ، وخت او زمانه د لیکلو ادبیاتو په څېر په پریکنده ډول ن  ښودل کېدای او دا حکم هم څوک يش 

د ګړنیو ادبیاتو کوم ډول لومړين او کوم یې وروستتتتنی ای اد دی، خو دا چې په پښتتتتو ګړنیو یا  کولی چې

ولاتت ادبیاتو کې د بڼې او شتتکل له مخې تر ټولو ستتاده، روان او استتانه ډول) ژانر( دی، ځکه چې نو د 

ه خوله له یوه ه پخلکو په حافظو او ستتینو کې د پښتتتو ژبې تر بل هر کالم ژر او په استتانه ځای نیولی، خول

وګړي بل ته یا له یوې سیمې بلې ته او همدارنګه په زماين بهر کې په بېالبېلو الملونو هیره شوې او ورکه 

شوې هم دي او هغه چې پاتې ده د خلکو په سینو او حافظو کې خوره وره پرته ده او کوم مفاهیم او لفظي 
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ادب دا ډول) ژانر( به تر نورو لرغوين وي. دلته  ساده انځورونه او ځیني نورې څرګندې نښې چې د ولا

ځینې هغه څېړنې چې د لنډیو د لرغونتیا په باب تر رسه شتتتوي او کوم نظریات وړاندې شتتتوي، د هغې د 

 لرغونتوب د زیات له پاره راوړو:

استتتاد حيبیب الله رفیح صتتاحب د خلکو ستتندرې اثر کې یې په دې اړه مفصتتلې څرګندونې لري چې 

 په لنډيز او تحلیيل بڼه را اخلو:  ځینې برخې

له هغه ځایه چې د پښتو په ولا سندرو کې) چې لنډۍ هم د هغې یوه مهمه برخه ده( ال تر اوسه 

ژور او هر اړخیزه ځېړنه نه ده شوې، نو ځکه د تحدیق او تاریخ له مخې نه دي معلومې شوي چې له کومه 

موجوده لنډۍ زموږ د ټولو پښتتنو مشترتک مال دی تاریخه رارشوع شتوي او ویيل شتوي ديپ اور خو د 

که اوړ دی او که زوړ، که نر دی، که نر دی او که ښتتتځه، که ځوان دی که ستتتپین ږیری، د غه لنډۍ 

وایي، له ډېرې پخوا څخه یې په خولو کې جاري وي او هر پښتتتتون چې یې واوري نو پېژين يې چې دا 

یاتتت او خوند ترې اخيل... په هر حال دا الندې لنډۍ لنډۍ دي او په پوره شتتتوق او ذوق ورته غوږ ن

 وګورئ:

 چتتتتې د ختتالو لښکرې رايش

 زه به ګومتتتتل ته د خپل یتتتتتتتار دیدن ته ځمه

ګومل دره یا لرغوين پښتتتونخوا یوه مشتتهوره دره ده. ) په اوستتنۍ پکتیکا کې موقعیت لري.( چې د 

محمود غزنوي په زمانه کې د پښتنو له نومالیو رسدارنو څخه  هند د فاتحینو الره وه او ملک خالو د سلطان

دی. تاریخ خورشتتتید جهان او فضتتتایل الستتتعادت نومي اثارو د ده نوم د خپلې زمانې په لویو رسدارنو کې 

ښتنې له خولې ده، چې توریالی مین یې د ملک  ښکاري چې دا لنډۍ د یوې مینې پ سې  ښودلی دی. دا

ان محمود غزنوي په ملتيا د هندوستان فتحې لپاره تللی دی او دا غوړي چې خالو خان له لښکر رسه سلط

ګومل درې ته چې له هنده د فاتحینو دراتګ الره ده د خپل مین مخې ته وريش، نو ځکه یې دا پورتنۍ 

شاوخوا زر کاله دمخه هم موجودې وې.  ښتو لنډۍ  شوه چې پ سند څخه دا ثابته  لنډۍ ویلې ده، له دې 

سې لنډۍ دا چې تاری ښایي ډېرې دا سناد د ډېرې مودې لپاره په ذهن او یاد کې نه پاتې کېږي، نو  خي ا

موجودې وي چې له دې څخه دمخه نور تاریخي استتتنا هم پکې خوندي وو، خو اور یا هیرې شتتتوي او 

یایې بڼه او شتتکل اوښتتتي وي. همدا راز د ځینو لنډیو جوړښتتت و مطالب له لرغوين ویدي رسودونو رسه 

ګوي او پوره ورته والی وررسه لري، نو په دې اسار کېدای يش چې لنډۍ دې تله اسالمي دور څخه رسل
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د مخه په ویدي ع تت کې موجودې وي... دا الندې لنډۍ هم وګورئ چې په تاریخي لحاو ځان کومې 

 زمانې ته رسوي:

 پتټانه ننګ راباندې وکتتړه

 ص(۱۰۴ت۱۰۳ل، ۱۳۹۴)رفيع، پالر متتې مغول دی ما ښامتتار لتتتره ور وړینه.

له بده مرغه د دې کسې تاریخ هم معلوم نه دی یوازې دومره معلوم دي چې مومن خان او رشینو له 

کندهاره وو او د دوی دواړو قربونه هم د کندهار ښار قيبلې خواته نږدې د مال صاحب داد په کيل کې پر 

او ددغې غونډۍ الندې یې کلی هم دی، یوه لوړه غونډۍ پراته دي،چې ډیر خلک یې زیارت ته ورځي 

څرنګه چې مومن خان د اکازامنو سهوا شهید کړ نو چې خښاوه یې د مور په امر رسه یې ددغې غوندۍ په 

 رسخک کړی، چې مور یې دا ناره پرې کړې وه.

 مومن په لوړه غونډۍ کښیږدئ

 چې بوره موریې هر سهار زیارت کوینه

ې یوه مشهوره کیسه ده او له بده مرغه ددې کیسې تاریخ هم د طالب جان کیسه هم په پښتو ک   

 : نه دی معلوم

 کتاب متام طالب روان شو

 تر ح ره ګرده تاویدم په لنيبو سومه

پښتنو قهرمانانو چې کومې جګړې د استعامر په مدابل کې کړي دي له هغه نه تابلوګانې جوړې      

شوي دي، د کابل د میوند په جاده کې په یو لوړ څلی کې ښکاري چې د هغو کسانو په یاد جوړشوی دی 

 څلی رتع کال کې په میوند کې د انګلسانو رسه په جګړه کې شهیدان شوي دي، ددغه س ۱۸۸۰چې په 

د بیع رسه یوه مرمر په ډبرینه تخته نصب شوې ده. چې پښتو دغه لندۍ ورباندې لیکل شوې او کیندل 

 شوې ده.

 که په میوند کې شهید نه شوې  

 خدایږو اللیه بې ننګۍ ته دې ساتینه

فولکلوریستان او مورخین وایي دغه لنډۍ د افغان او انګلیس د دویمې جګړې پر مهال ویل    

شوې ده دغه د جادو او سحر نه ډکه لنډۍ اوه لس کلنې پیغلې قهرمانې ماللۍ ویلې ده چې د میوند په 

جنګ کې رشیکه و، د جنګ په حسار وخت کې چې د لښکرو مخ په خالصیدو وو، نو پیغلې ماللې د 

واد ميل بیرغ په الر ونیوه او ځوانانو ته یې مخ واړوه دغه لنډۍ یې وویله کله چې پښتنو لښکرو دا هی
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سحرانه غږ واورید نو سمدستي یې د مورچلو څخه را پورته شول او دښمن ته یې ماته وکړه. اور دغه 

هور څخه په را لنډۍ موږ د تاریخ یو جز ګنل کیږي، د یادونې وړ ده چې په هېواد کې د اسالم له ظ

وروسته زمانو کې د تاریخي پېښو، عنعنو، او نورو ټولنیزو حوادثو ډېر تت او روشنه څرګونه موږ په لنډيو 

کې لیدلی شو چې ځینې پکې ډېر لوړ تاریخي، ټولنیز او سیاو، ارزښتونه هم لري او موږ ته د خپل 

 تونه را په زړه کوي. یو ډېر غوره او مهمهفرهنګ او کلتور او مهمو ميل پېښو او کیسو حکایتونه او روای

 بېلګه یې د ماللې دا پورته لنډۍ وه.

 دا کرب خان غازي په توره  

 وطن ازاد شو پرنګیان له ملکه ځینه  

کې د انګریزي ښکیالک له رشمیدلې (  ۱۸۴۱ – ۱۸۳۹موږ ته په لومړي افغان انګلیس جګړه) 

 .اکرب خان له ویاړلو کارنامو څخه موږ خربوي مايت او په دغې ميل ميبارزه کې د وزیر محمد

لکه څنګه چې څرګنده ده د لرغوين آریانا به تاریخ کې پښتتتون قوم یا پښتتتانه شتتاوخوا پنځه زره کلن 

تاریخ لري او په دغه موده کې له نورو قومونو ترڅنګ اوستتتیديل دي، په ویدي رسودونو کې یادونې زموږ 

که ځینې فولکلور څېړونکي د لنډۍ د رسچینې پیدایښتتتت په باب ددې ادعا ښتتته ثيبوت کیدای يش، نو ځ

داستتې دانګیري چې د ځینو لنډيو جوړښتتت او مطالب له ویدي رسودونو رسه رسلګوي و ورته والی وررسه 

 لري.

 لکه دا الندې: 

 مازیګری دې ښیرا مه کړه ( ۱)

 ص(۴۲۰ل،۱۳۶۲ته به د ناز ښیرا کوې رښتیا به شینه.)پښتو لنډۍ، 

 مازیګر ژړیه مره! د( ۲)

 په روغو وایه د رنځورو سالمونه

 د مازیګر ژیړیه مره!( ۳)

 دیدن به وکړې پېغيل کړي اور اتڼونه

 د مازیګر ژیړیه مره!( ۴)

 له کېږدۍ یوسه یار ته وایه سالمونه

ستازیتوب          پورتنۍ لنډۍ په لرغونې آریانا کې د مر منانځنې ع  او زمانې ته ځان رسوي او د دې ا

کوي چې مرمنځونکو) مر پرستتتانو( به دغه د مازیګر په وخت کې دوعا کوله، دوی د خپلې باطلې عدیدې 
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مازیګر پرمهال یې هر ډول د نه او داستتتې یې انګیرله چې، د  ګا خدای  عا قيبلیږي. له مخې مر خپل 

همدارنګه دویمه، دریمه او څلورمه لنډۍ هم ددې څرګندونې کوي چې له استتتالم څخه دمخه لرغونو 

اریایانو مر یو ځواکمن او ژوندی څيز ګاڼه، نو ځکه یې وررسه راز او نیاز کاوه او وررسه غږیدل، کیدای 

ي څخه په اغیز منلو ویل شتتوی و يش د الفاو په لږ ډېر بدلون هغه مهال له مستتلطې مر مانځنې ګروهې 

 چې دوی مر ژوندی څيز باله او د هغه منانځنه یې کوله.

د لنډیو په اړه تر رسه شویو څېړنو کې ویلو شوی، چې لنډۍ تر میالده وړاندې لومړی ځل آریایانو په         

اره شوي، و ته نه وو خو لرغوين پښتونخوا کې ویيل، دا هغه وخت و چې آریایانو ال د هندوکش برو او لرو من

چې تر خوراید وروستتتته دوی په لږ و ډېره بڼه دا منظوم کالم له ځان رسه ټولو ستتتیمو ته ورستتتاوه او عام 

 مديبولیت یې وموند.

 مورې ستی شې پالره ومرې

 زه د نیکه په کټ کې خاورې ایرې شومه

 ستا په یارۍ کې تومتي شو م

 په اورستي شوم څوک مې خواله نه راځینه

ښځه به ژوندۍ د خاوند د مړي رسه یوځای اور ته          ستي دود رواج درلود، چې  په آریایي قيبایلو کې د 

اچول کیده او په ځینو لرغونو مذهيبونو کې د مړي د ستتتوزیدلو پر ځای چې د خښتتتولو عنعنه دود وه بیا به 

ي دود ښځې د دې ضد بص ښځه د میړه له مړي رسه یوځای ژوندۍ خښیوله، په لرغونو زمانوکې پښتنې 

ستي دود انعکار کړی دی.چې دا لنډۍ هم د آیایي وخت  ستی شوي دي،چې په لنډیو کې د  رسه سم 

 ته تاریخ یې رسیږي.

ښتانه تدربا           ښتون قوم یا پ کلن تاریخ لري او په دغه موده کې د نورو  ۵۰۰۰د آیایانو په تاریخ کې پ

ر کړی دی، ویدا او اوستتتا هغه لیکيل استتناد دي،چې د پښتتتنو ذکر اقوامو رسه یې څنګ په څنګ ژوند تی

یایي اقوامو رسه کوي، دا چې پښتتتتون قوم  یا یات یې  ۵۰۰۰یې د نورو آ تاریخ لري   نو ژبه او ادب کلن 

 درلودل او هم دومره لرغونی تاریخ لري.

 د پښتو ژبې دا لنډۍ:

 سپوږمینه کتتتتتتړنګ وهتتتتته راخيژه

 و لتتتتو کتتتوي ګوتتتتتې ریيبینهیتتار متې د ګل
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په لرغونو لنډيو کې ددغه لنډۍ په باب عام روایت دادی، چې د ستتتپوږمۍ رڼا ته د ګلو لو به هغه       

مهال لرغونو اریائیانو کاوه، چې د لرغونې افغانستتتتان یا لرغونې پښتتتتونخوا د هستتتکو غرونو په منو کې د 

نور اړتیاوو لپاره ریيبل کيده. کومې مینې د خپل یار په غم کې د ستتتوما په نامه یو خدایي ګل د درملو او 

سپوږمۍ د راختو خربه په ځینو څېړنو کې زیات کړې. که داسې وي نو بیا خو لنډۍ تر میالده دمخه زمانو 

 کې هم موجودی درلود. 

 کیدای يش دا لنډۍ به هغه مهال په لږ څه بدله بڼه وه، خو اور به موږ ته په دغه ترا شتتتل

 ص(۴۰ت۳۹ل، ۱۳۹۲شوې بڼه رارسیدلې وي.)وفا، 

لنډۍ د پښتو په شفاهي صنفونو کې ډېر زوړ صنف او د ټول پښتون قوم رشیک میراو دی. د پښتنو       

د ژوند په هره برخه کې د لنډيو دفرتونه لیکل شو او د دوی د ژوند رښتینی انځور یې موږ ته رارسولی دی. 

نډۍ ویونکي او د و په هکله حکم کول هم دا چې د ل نډیو  نه دی، نو ځکه د لومړنیو ل یولو ځای معلوم 

ګران کار دی. ویل کېږي چې لنډۍ له ویدي رسودونو رسه پیل شتتتوي او لږ تر لږه څلورنیم ی پنځه زره 

کلونو ته یې عمر رسیږي... همدارنګه دغسې ډېر لنډې شنه چې ورڅخه د لنډیو لرغونتیا زیاتیږي، د ټولو 

 پر هغو تيب ه کو او تحلیيل کتنه کول، دلیکنې په دې لنډ تنګ چوکا  کې نه ځاییږي. راوړل او

 د لنډۍ پېژندنه د لنډۍ په ژبه ۲ – ۴

لنډۍ د ولس ژبنی هر دی دا هر داسې مثال لري لکه بله ډیوه چې ځای ځایګي یې معلوم نه وي، 

، خو رڼا یې هر وخت خپره وي، او د چې چېرته ده، وخت یې هم معلوم نه دی چې له کله راهستتې بله ده

پښتتتون اولس نستتلونه یې د پېړیو به پوړیو کې خوله په خوله، ستتینه په ستتینه له یوه بل ته لیږدوي او هر 

 څوک یې له رڼا او معنوي زیرمې څخه ګټه یا په بله ژبه له اوریدو څخه خوندونه او پندونه اخيل.

چینو اوبه رسه یو ځای کېږي، مستتتې او شتتور وبښتتي، لکه څرنګه چې په ستتیندونو کې د غرو رغو او 

دغا له لنډیو څخه هم د ژوند د ټولو اړخونو له څپو څخه د رنګینو انځورونو په یو ځای کیدو رسه د ائینې 

په څېر ښکلې وړانګین او زرین انعکار رامینځته کېږي، چې هر څوک یې په لیدو په لنډ تنګ وخت کې 

البېلو اړخونو خربیدای او رنګونه یې لیدای يش. د همدې لپاره د لنډیو رښتتتتینې د تیر او روان ژوند له بې

پېژندنه به خپله له لنډۍ څخه هم ښتتته کېدای يش. زه د لته د لنډۍ پېژندنه د لنډۍ په ژبه پر دوو الرو 

و لکوم: یو دا چې لنډۍ د خپل فصاحت او بالغت له مخې خپل ځان راپېژين او بل دا چې لنډۍ په بېالبې
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ستاینې او  ستاینه په دغه اد  ژانر کې د  سیمو کې یادیږي، بیا یې د هر نوم یادونه او  نومونه په بېالبېلو 

 تصیحي، توضحي پېژندنې په بڼه شوې چې وروسته دا هره برخه د بېلګو په ترې کې درپېژنم:

 د فصاحت او بالغت له مخې لنډۍ ځان راپېژندين  – ۱

او بالغت له مخې خپل ځان په ډېر ښتته ډول راوپېژين، د مخه تر  لنډۍ د خپل جوړښتتتي فصتتاحت

 دې چې د فصاحت او بالغت له مخې لنډۍ وپېژنو، پخپله فصاحت او بالغت باید وپېژنو:

فصتتتاحت: په اد  علومو او فنونو کې په معاين پورې اړه لري. لغوي معنایې څرګندوالی دی، او په 

طلب او معنا یې ښکاره وي، فصیحه کلمه یا فصیحه وینا ورته ویل اد  اصطال  هره کلمه یا وینا چې م

 کېږي.

 په یوې بلې پېژندنه کې یې لړلو:

هغه کلمه او وینا چې د تألیف له کمزورتیا، تنافر، غرابت، د قیار له مخالفت د تکرار له زیاتوالی، 

 ه بلل کېږي.پیچلتیا) تعدید( او له بې ځایه اضافاتو څخه د ژغورلی او خايل وي فصیح

 پښتو لنډۍ د فصیحي وینا پورته یادې ټولې ځانګړنې لري، چې وروسته به یې بېلګو کې وګورئ.

بالغت: دا هم په اد  فنونو کې په معاين پوهنه پورې اړه لري. لغوي معنا یې اخر، انتها او وروستي 

ا وینا او کالم ستتمون یپوړ ته رستتیدلی دي او په اد  اصتتطال  کې د حل له تدضتتا او غوښتتتنې رسه د 

 مطابدت ته بالغت ویل کيږي.

سيبه وي بلیغه وینا   سمه او منا یعنې هغه وینا چې له ځای، موقه، د مخاطب او ویونکي له حال رسه 

 ص(۶۲ت۶۱ل، ۱۳۹۴یې بويل. )هاشمي، 

ه غوینا موزونه وي که نا موزونه یا په بله ژبه شتتتعر وي که نن پر لوستتتتونکي یا اوریدونکي باندې ه

وخت ښتته اغیزه کولی يش چې د حل له غوښتتتنې رسه برابره وي. په ښتتتو لنډیو کې د بالغت دغه پورته 

 یادې ټولې څانګړنې پوره څرګندې دي، بېلګې به یې وروسته وړاندې يش.

لنډۍ د بښتتتو منظوم د ولستتی ادب هغه په زړه پورې ژانر دی چې له لوړی اد  قریحې، فصتتاحت، 

اد  ذوق د پښتتتتون اولس د ژوندانه بېالبېلې  –په اد  نازکخیالۍ، لوړ هري  بالغت څخه برخمن او

 خواوې په خوږه او رنګینه اد  ژبه په عاطفي ډول وړاندې کوي.

لنډۍ د پښتو ولا ادب یوه سرته برخه جوړوي چې په پښتو ژبه او ادب کې ال څه چې د نړۍ د بل 

سیايل نه يش کولی. په  هیڅ ژبې اد  ژانر ورسه د بالغت، فصاحت او اد  تتتتت هري جامعیت له مخې 

 ص(۵۷ل،۱۳۹۸دې لنډ شعر کې په پوره ای اد او اع از رسه یو بشپړ عالی مطلب ځائیږي. )هاشمي، 
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 د لنډیو ژبه ډېر، سوچه و خوږه ده چې له دې امله هم ځان ژر او په اسانه راپېزندلی يش.

انستتتاين ژوند بېالبېل اړخونه ښتتتیي ډېر دی، په دغه په لنډیو کې خوځنده یا حاتتت انځورونه چې د 

هري شاعرانه انځورونو کې له باد، اسامن، سپوږمۍ، مر او نورو بې ساشیانو رسه خربې کوي. دا چې دا 

ا رنګ لري، چې هغو  شعر په ولس کې د ولس په ژبه پنځیديل دي، ژبه او توکي یې رښتني ول ا  ول

ریال بېال بېلو انځورونه په خوږه او رنګینه ژبه وړاندې کړي او دغستتتې به توله کې د شتتتتني ژوند او چاپې

سانه راپېژين، دا هر څه به تاسې وروسته بېلګو  لنډۍ له دې الرې څخه موږ ته ځان ډېر په زړه پورې او ا

 کې پخپله ولولئ.

انرونو ژ د لنډیو د فصتتتتاحت او بالغت ځینې بېلګې چې هره یوه یې موږ ته پخپله ځان له نورو اد  

 رابېلوي او راپيژين:

 په پخوانو سرتګو مې ګوره( ۱)

 اور مې جامې د ملنګۍ اغوستې دینه

 سهار باده ژر شه راشه( ۲)

 په الره ناڅه یار ته یوسه سالمونه

 آسامن او ځمکه دواړه ژاړي( ۳)

 چې یو اشنا له بل نه اخيل رخصتونه

 د مور او لور سخته بیلتونه( ۴)

 ې شا ورته کوینهمور یې والړه لور ی

 د مینې اور به مې مړ نه يش( ۵)

 که د جامو رسه د ریاب ته ودانګمه

 د نازويل غم رنځور کړم( ۶)

 ل، علومو اکاډمۍ(۱۳۶۲خلکو ته وایم چې زیړۍ تيبې مې دینه. )پښتو لنډۍ، 

 په مخه راغلې مخ دې پټ کړ( ۷)

 ګناه مې ښایه چې توبه ترې وکاږمه

 جوړ يشپېغمربي ګل به ترې ( ۸)

 که په لنډۍ زنه یې ووهل خالونه

 تا د سفر موزې په پښو کړې( ۹)
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 د زیړو ګلو باغ په چا سپاري مینه

 تيبۍ را واخلی مخ مې تور کړئ(  ۱۰)

 ص(۲۴ت۲۱ل، ۱۳۲۰د پاچا لور وم په طالب مینه شومه.)نوري، 

 ډۍ پخپلو نومونو ځان راپېژندنه:لن –۲

. له مخې په بېالبېلو ستتیمو کې په بېل بېل نومونو یادیږيلنډۍ د خپل ولاتت رنګ او معنوي خوند 

تر اوسه یې ما ته د څېړنې په بهیر کې پرلنډۍ رسبیره دا درې نور نومونه هم مخې ته راغلل) مرسۍ، ټپه 

او یا ټیکۍ( چې په څلور واړو نومونو یادیږي، په وروستتتته ځانګړی څپرکی کې په بې د روپېژنو، خو دلته 

ه اړینه بومل، چې لنډۍ چې په هر نوم یاده شتتتوې په هغو نومونو یې پخپله ژبه یې ځان ددې خربې یادون

ستتتتایلی او راپېژندلی دی. زه به یې هر نوم چې خلک یې بويل د پېژندنې اړوندې لنډۍ به یې وړاندې 

سې په الر کې چې خپله دغه پېژندنه یې څومره په اد  هري تول پوره او  ستا ره ککړم، بیا نو قضاوت 

 او د پېژندنې له پاره مناسيبه بولۍ

 لنډۍ: په دې اړه ددغه ولا اد  ژانر د ځان پېژندنې په باب دغه بېلګې تر السه شوي: –لومړی 

 راځۍ راځۍ چې لنډۍ پریږدو( ۱)

 ص(۴۹ل، ۱۳۹۲لنډۍ چړې دي د زړه ولې غوڅوینه)تدوا، 

 لنډۍ په وار به رسه وایو( ۲)

 راکوینهماله بې واره لنډۍ خوند نه 

 لنډۍ دي ډېری څو به یې وایم( ۳)

 ص(۱۰۸ت۱۰۷ل،۱۳۲۰هر څه چې وایم د زړه غم مې زیاتوینه )نوري،

 لنډۍ به لنډه لنډه وایم ( ۴)

 چېرې زړګی دی یې خپه ن  مینه

 لنډۍ په رسو شونډو مزه که( ۵)

 ص(۴۰۷ل، ۱۳۶۳د مساپرو لنډۍ ځي په کاغذونه.)پښتو لنډۍ، 

 ص(۱۰۷ل، ۱۳۹۷ې ریږدي.)رفيع، قلم په الر ګوتې م( ۶)

 د عاشدۍ لنډۍ په زړه وهلی یمه

 دویم ت مرسۍ یا م ۍ: 

 زما په زړه دې پرهار وکړ( ۱)
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 ص(۱۰۷ل، ۱۳۹۷په تادې ويش د م ۍ تورې وارونه.)رفيع، 

 مرسۍ دې ډېرې څو یې وایم( ۲

 چې څو یې ویم د زړه غم رازیاتوینه

 مرسۍ مې ډېرې وویلې( ۳)

 ل، علومو اکاډمۍ(۱۳۶۳نورې مې بس دی د زړه غم مې زیاتوینه.)پښتو لنډۍ، 

 مېرسې په هغه چا اثر کړي( ۴)

 چې یا مئین وي یا خو ورک له ملکه شینه

 مېرسې په هغه چا اثر کړی( ۵)

 ص(۱۰۳ل، ۱۳۹۵چې یا مین وي یایې پېغله ناسته وینه.)ازمون، 

 ماته قلم مشواڼۍ راوړۍ( ۶)

 ه وینو رسې یار ته لیږمهیو څو مېرسۍ پ

 دا اخري میرسۍ مې واوره( ۷)

 په زړه سوری شې چې مې وکړي تپوسونه

 درېم: ټپه:

 د ټپې وار رارسه کیده( ۱)

 ماته بې واره ټپې خوند نه راکوینه

 دا نیمه شپه ده ټپې خوند کړي( ۲)

 څوک به مئین وي څوک به ورک له ملکه وینه

 دا نیمه شپه ده ټپې خوند کړي( ۳)

 څوک به مئین وي څوک به ورک له وطنه

 دا نیمه شپه ده ټپې خوند کړي( ۴)

 څوک به مئین وي څوک به ځان غلطوینه

 د ټپې وار درباندې راغی( ۵)

 ص(۱۰۳ل،۱۳۹۵شفتل خورکې رنګ دې زېړ وتښتیدنه.)زغم، 

 ټپې خو وار په وار مزه که( ۶)

 (۹۴ل، ۱۳۶۳لکه چې وار په وار څوک ښکار نیا مینه.)پښتو لنډۍ، 
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 ټیکۍ یا ټکۍ: –څلورم 

 ټیکۍ کوه او بیا یې لیکه( ۱)

 چې په ټولې کې رشمنده نه يش مینه

 ټیکۍ مې ډېرې درته وکړې( ۲)

 (۹۶ل، ۱۳۶۳په الاله اال الله یې ختمومه.)پښتو لنډۍ، 

 ټیکۍ په رسو شونډو مزه کا( ۳)

 ص(۲۹ل، ۱۳۲۰لکه بليبل چې په چربانګ نارې وهینه)نوري،

 ټکۍ په ټکۍ راکهیوه ( ۴)

 سيبا به راوړم د ټکیو بارانونه
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 د لنډۍ نومونه – ۵

پښتو لنډۍ زموږ په ولا ادبیاتو کې داسې یو ارزښتناکه پانګه ده چې ساری یې د نړۍ په کومه بله 

ښتون به ډېر کم پیدا يش چې  سې پ ښتنو ته ګرانې دي. دا ژبه کې نه لیدل کېږي، له همدې امله ټولو پ

لنډۍ یې نه وي زده، یایې نه وي جوړې کړې او یا وررسه مینه او عالقه ونه لري، نو له همدې کيبله کومه 

سیمه او عالقه کې ورباندې بېالبېل نومونه ایښودل شوي دي، دغه پېال بېل نومونه به وروسته د  په هره 

هر نوم په اړه به  لنډۍ د بېال بېلو څېړونکو د تحلیيل نظریاتو په ترې کې په تصتتتیحي ډول دروپېژنو او د

ددغه اد  ژانر ځینې داستتتې بېلګې درته وړاندې کړو چې دغه ژانر پکې په توصتتتیفي بڼه پېژندل شتتتوی 

دی. اور ددی بحث پیالمه دښتتتتاغيل عيبدالحلیم اثر له ځینو هغه څرګندونو څخه کوو، چې د لنډۍ د 

سې من» نومونې د پېژندنې لپاره یې وړاندې کړي دي: ښتانه یې په ملنډۍ یو دا شعر دی چې پ ختلفو ونه 

نومونو رسه یادوی او په هره عالقه کې په جدا جد نوم استعاملېږي. اليبته دا کیدی يش چې په هره عالقه 

او حصه د ملک یې د بېل بېل جهت لحاو شوی وي او هر یو واضع)نوم ايښودنکي( به د یو خاص صفت 

دغه کيبله یې په نومونو کې یې اختالف موجود دی. لکه په وجه او لحاو رسه یو نوم خو  کړي، نو له 

قندهار او سهیل خلک ورته لنډۍ وایي، دا اصطال  ډېر مستعمله ده او د هرې غاړې پوه او خواند خلک 

 ص(۱۹۷ت۱۹۶ل، ۱۳۷۰)اثر، « یې په دې نوم پېژين.

سته د لنډۍ نورو نومونو د ټپې او م ۍ په اړه هم څرګندونې کړې چې سته هغه به و  لیکوال ورو رو

د لنډۍ ددغو نومونو د پېژندګلوۍ په ترې کې راوړل يش. پروفیرستت داودخان داود هم په خپل اثر) پښتتتو 

ټپه ( کې هم د پښتو لنډۍ په بېلو بېلو نومونې په اړه مفصل تصیحات ورکړي دي، چې په یوه برخه کې 

 یې لولو:
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ټپه، لنډۍ او میستتیره) م تتعه( لنډۍ  د ولاتت شتتاعرۍ دا صتتنف په دریو نامو بللی يش: یعنې» 

نډۍ ویلی يش.... تتعه وړه وي ورته ل ته وایي دا چې د ټپې ړوميبۍ م ت م، ۱۹۸۴)داود،« وړوکي څيز 

 ص(۴۱

په هر صتتورت، د لنډيو په باب ددې څېړنې پرمهال جوته شتتوه چې د ولاتت ادب دغه ژانر له لنډۍ 

ونه او ټیکۍ یا ټکۍ( یاد شوې چې دلته یې دا هره نومپرته په دریوو نورو نومونو) میرسۍ( یا م عه، ټپه 

 په تحلیلی او تصیحي بڼه درپېژنو:

 لنډۍ -۵-۱

ددغه ولا اد  ژانر تر ټولو مشهور او عام فهمه نوم دی، چې د لوی کندهار، سویلی پښتونخوا، د 

نډۍ نوم ورکولو د وجه  ته د ل غه اد  ژانر  په همدې نوم پېژين. د نه یې  هېواد مرکزي او ختیځ والیتو

 ا اخلو: ز رسه ر تسیمې او نومونې په اړه ځینې حکایتونه او روایتونه شته چې دلته یې په ډېر لنډی

 ښاغيل عيبدالحلیم اثر، دلنډۍ د تسمې وجه داسې بیانوي:

لنډۍ په لغت کې یو لویشتتتتکی مار ته وایي، چې ډېر ضتتتابط مار دی، اکن د پاډوګرو د هودې » 

 الندې نه راځي او نه یې څوک نیولی يش.

ی( به د نيبستيبت حرف)بل لنډ په معنا د کوتا رسه راځي، چې د مونث صتیغه یې ده لنډه، هر کله چې 

صتتیغه د مذکر لنډ پورې پیوستتته يش، نو استتم توصتتیفې واحد مذکر) لنډۍ( ترې نه جوړ يش او بیا ددې 

صیغه) لنډۍ( راځي، یعنې هره هغه يش  سيبي  سم توصیفي واحد مذکر په مدابل کې د لنډه ځنې مونثه ن ا

(. ددې وضتتاحت له مخې چې لنډ وي مثل لنډی ستتړی، لنډۍ ښتتځه، لنډی څادر، لنډۍ بیاستتته) رستتۍ

څرنګه چې د پښتو ژبې ددې قسم شعر اولنۍ م عه په بحر او سیالب کې د دویمې م عې) میرسۍ( 

 .(۱۹۷ت۱۹۶ل، ۱۳۷۰)اثر، « نه لنډه ده. په دې وجه دې منونې شعر ته لنډۍ ویلی يش

سمیه په دې ډول بیانوي:  رس داورخان داود د لنډۍ وجه ت ښا» همدارنګه پروفی دې مار غونلنډۍ د 

یو زهر اژدها هم ده، چې دوه رسونه یې وي، ددې چیچلی ستتتړی چېرې هم نه رغیږي. دې صتتتنف ته 

داود، «)لنډۍ ددغې اژدها په مناستتتيبت رسه هم ویلی يش، لنډۍ چې ستتتړی خوري زیات اثرات لري

 .ص(۴۲ل، ۱۹۸۴

ې نوم پېژين یې په همددغه اد  ژانر چې د کندهار او پکتیا پښتتتانه یې لنډۍ بويل او اکن پښتتتانه 

نه  پاډوګر تر اودې الندې  ته وایې چې ډېر تیز وي او اکناً د  مار  نډۍ خلک یو ډول  ویل کېږي چې ل
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کېږي او نه یې نیوالی يش... څرنګه چې ددې ډول نظم لومړۍ مرستتۍ په ستتیالب کې تر دویمې لنډه 

په دې ډول نظم کې یا دا چې  نډۍ بللی دی.  که یې دا نظم ل تاثیر پروت دی، چې  ده، نو ځ یو ډول 

اوریدونکی په محض اوریدو رسه ژړا کېږي او ډېره اغیزه ورباندې کوي. په زړه کې يې یوهی ان او ستتوز 

 پیدا يش نو ځکه یې د هغې لنډۍ نوم چې د مار په معنا ده په دې نظم باندې ایښی دی: 

 راځئ راځئ چې لنډۍ پریږدو

پښتتتتو لنډيو کې د ښتتتځو د ژوند د ځېنو مستتتتايلو څېړنه، لنډۍ چړې دي د زړه ولې غوڅوینه.)په 

 ص(۴۹ت۴۸ل، ۱۳۹۵

دلته ددې پورته او هغو ته ورته څرګندونو په پای کې ځینې هغه لنډۍ د بېلګې په توګه راوړو چې د 

 لنډۍ نوم پګې په یو ډول یاد شوی دی:

 راځئ راڅئ چې لنډۍ وایو( ۱)

 ص(۱۴ل، ۱۹۸۴لنډۍ النښې دي د یار غم غلطوینه.)شاهني، 

 راځئ راڅئ چې لنډۍ پریږدو( ۲)

 لنډۍ چړې دي د زړه ولې غوڅونی

 لنډۍ به لنډه لنډه وایم( ۳)

 چېری زړګی دې یې خپه ن  مینه

 لنډۍ دې ډېری څو یې وایم( ۴)

 هر څو چې وایم د زړه غم مې زیاتوینه

 لنډۍ په رسو شونډو مزه که( ۵)

 د مساپرو لنډۍ ځي په کاغذونه

 ټپه -۵-۲

ټپه د لنډۍ بل نوم دی چې د پښتونخوا په سیمه کې یې خلک ورته وایي، پروفیرسو داود خان داود 

 د خپل کتاب د پښتو ټپه کې د ټپې د وجه تسیمې په اړه لیکي:

سندرو ویلو په وخت د اواز د اوچتولو یا »  سندر غاړي د  ځینې خلق دې ته ټپه په دې وجه وایي چې 

ي، یعنې په خپل یو غوږ الر ږدي، ځکه دا صتتتنف په ټپه مشتتتهور دی، خو تیزولو په غرې یو غوږ ټپو 



89 

 

)پښتو  «ځینې خلق دې ته ټپه په دې غرې وایې چې د ویلو رسه سندر غاړی یا اوریدونکی السونه ټپوي.

 (۱۹۹ت۱۹۸م، ۱۹۸۴ټپه، 

نو ویلی شتتو چې ټپه هم د لنډۍ یو نوم دی، ټپه د ټر) زخم( څخه اخیستتتل شتتوي دي، څنګه چې 

 په په انسان اثر کوي همداسې لنډۍ هم اغیز کوي، نو ځکه ورته ټپه ویل کېږي.ټ

 د فولکلوري ادب لیکول بیا داسې لیکيل دي:

لنډۍ او م عې) میرسۍ( ته زموږ د پښتونخو خلک ټپه وایي او ددې په دلیل کې ځینې پوهان » 

» یا« ریکه ځا» وږونو الر ږدي او بیابیا دا هم وایي چې کله څوک ټپه کوي، نو په یو غوږ یا په دواړو غ

پورته کوي. دغه د غوږونو پټولو عمل ته ټپول هم ویلی يش، یعنې غوږ پټولو ته ټپول اخته « یه قربان

 ص(۹۵م، ۲۰۱۷)يوسفزی، « کړی شوي دی، نو ځکه دې ته ټيبه ویلی يش.

سې چې ټپه د السونو له لګیدو څخه رامینځته کېږيو لنډۍ هم  ځینې بی به دې اړه د هم وایي همدا

 ددو مرسیو یو اهنګین غربګون دی. 

 نوراالمین یوسفزی بیا ددې پورتینو وجه تسمیه بیانولو تر څنګ دا نوې خربه هم کوي چې: 

په ټپه  م استتتتعاملوي او اکنه خربهځینې خلق وایي چې پښتتتتانه په خربو کې لکه د متلونو ټپې ه» 

 پښتتتتو لنډيو کې د ښتتتځو د ژوند د« ختموي، یعنې د ټاپې)مهر ( کار ترې اخيل، ځکه ورته ټپه وایي...

 (۴۹ت ۴۸ل، ۱۳۹۵ځېنو مسايلو څېړنه، 

د پېښتتور او ځینې نور پښتتتانه لنډۍ ته ټپه وایي... ټپه ځکه ورته وایې چې اواز ورباندې ټپیږي دا » 

د لنډيو ویلو قاعده ده چې خلک یې په لوړ اواز رسه وايي، نو کوم وخت چې یو څوک څو لنډۍ ځکه چې 

په لوړ اواز رسه ووایي، نو اواز یې ټر يش، همدا راز ټر زخم او پرهار ته وایي، نو څرنګه چې لنډۍ دومره 

شتتوی  چې په زړه زخمتاثیر لري چې اوریدو رسه یې وګړي دومره تر اغیز الندې راځي، لکه یو ناڅاپه یې 

 (۴۹ت ۴۸ل، ۱۳۹۵پښتو لنډيو کې د ښځو د ژوند د ځېنو مسايلو څېړنه، «)وي.

 وی چې دلته یې ځینې بېلګې راوړو:د ټپې نوم به ځینو لنډيو کې ياد ش

 نیمه شپه وه په خوب ویده وم( ۱)

 ص(۱۱۹م، ۱۹۸۴کوم ځوانیمرګ ټپې ویشتې ويښه یې کړمه ) شاهني، 

 مې کار دیټپې کوم ټپې ( ۲)

 زه په ټپو د زړګي درد قالرومه 

 ټپې خو وار په وار مزه که ( ۳)
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 ص(۱۱۸م، ۱۹۸۴لکه چې وار په وار څوک ښکار نیا مینه ) شاهني،

 د نیمې شپې په خوب ویده وم( ۴)

 ص(۲۴م، ۱۹۸۴چا ځوانیمرګ ټپه کړه پورته ویښه یې کړمه  ) شاهني، 

 دا نیمه شپه ده ټپې خوند کا ( ۵)

 ه مین وي څوک به غم غلطوینهڅوک ب

 د ټپې وار درباندې راغی( ۶)

 ص(۱۰۳ل، ۱۳۹۵شفتل خورکې رنګ دې زیر وتښتیدنه)ازمون، 

 مېرسه یا مرصعې: -۵-۳

رسو داود خان داود د  رسه یا م عه هم وایي، پروفی سیمو کې لنډۍ ته مې شتو  ښتون می په ډېرو پ

 دي:میرسه د تسیمې دا الندې وجهې او الملونه ښوديل 

ټپې ته د م ع) مېرسی( نوم اخیستلو درې وجهې دي: اوله دا چې ددې یوه م عه وړه او بله » 

شمېرل يش. دویمه د چې ځینې محدیدن د م عې  لویه وي، لویه او وړه دواړه م عې په یوه م ۍ 

ه جتعلق م تتتی) یعنې خواږه یا چینې رسه جوتوی. ددوی په نزد چونکې م تتتي خواږه وي، په دې و 

م عه)میرسه( هم په سړي لکه د چینو یا خوږ ولګي. درېمه د چې څوک هم ددې د ګوزار نه بچ نه يش 

پای کیدی او څوک چې پرې یو ځل ګوزار وخوري، نو بیا په مشتتکله رغیږي، دغه رنګه د م تتې) ټپې ت 

 ص(۱۹۹م، ۲۰۱۷)بېټنی، « میرسۍ( ګوزار هم ډېر سخت او سنګین وي، چې د سړي زړه غوڅوي.

سمو کې د لنډۍ لپاره یوه  شتو  ښتو می داکرتالل پاچا ازمون د مېرسۍ م ۍ، په اړه چې په ځینو پ

 نومونه ده، داسې لیکي:

مېرستته هم د لنډۍ یو نوم دی، یو روایت دادی،چې د یوې تورې له صتتفت څخه اخیستتتل شتتوی » 

ې ده دی. بل وایت دادی، چنوم دی، م ۍ توره یو نوم دی هغې تورې ته ویل کېږي چې تېره او برېښن

شوی، همدارنګه دغه م ع په م ې) مېرسې( اوښتې ده، خواږه یا  ستل  مېرسه له م ع څخه اخی

 چیني او یو ډول نيبات ته وایي، نو په لنډۍ کې خواږه زیات وي.

 مېرسه د مېرسې یا لنډۍ په ژبه:

   مېرسې په هغه چتتتتتا اثر کړي

 شینه چې یا مین وي یا خو ورک له ملکه
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   مېرسې په هغه چتتتتتتا اثر کړي

 چې یا مین وي یایې پېغله ناسته ویتتتتتتنه

   مېرسې دي ډېر څو به یې وایم

 ص(۱۰۳ل، ۱۳۹۵تر څو یې وام د زړه درد مې زیاتوینه )ازمون، 

 دا الندې څو نورې بېلګې یې هم وګورئ:

 ماته قلم مشواڼۍ راوړه ( ۱)

 ه لېږمهیو څو مېرسې په وینو رسې یارت 

 دا اخري م ه مې واوره( ۲)

 په زړه سوری شې چې مې وکړی تپوسونه 

 هره مېرسه په وینو رسه ده( ۳)

 ص(۱۱م، ۱۹۸۴ځکه پرې رو خوږ زړګي ته ټکورونه )شاهني،  

 مېرسې به ستا په وینو رسې يش( ۴)

 څوک چې کچه ګل شوکوی اغزي پرې ځینه

 مېرسۍ مې ډېرې درته وکړې( ۵)

 ص(۶۰۴م، ۱۹۸۴ا ده چې شیدا درباندې یم )شاهني، وروستۍ یې د

د مېرستتتۍ د پېژندنې په اړه د بحث د يایلې په توګه د داود وفا صتتتاحب دا الندې څرګندونې ځینې 

 نوي ټکی او خربې لري:

مرسه، چې ځینې م ه+ م ع یا م اع په بڼه هم لیکي. اصالً عر  کلمه ده، لفظي معنا یې » 

تخته او دړه ښتتودل شتتوې، چې دوه رسه یو ځای يش، نو يوه وره دروازه شتتې. له دې  د دروازې یو تنيبه یا

سلکي بحثونو پرته د بیت په نامه  رسو ته بیت ویل کېږي، خو لنډۍ له م رسه او دوو م امله نیم بیت ته مې

 نه، بلکې د مرستتې یا مرستتۍ په نامه هم یادیږي. د لنډۍ لپاره د مېرستتۍ ټکي په عامه توګه نه کارول

 (۳۶ل، ۱۳۶۵)فولکلور پېژندنه، « کېږي، بلکې عام نوم یې لنډۍ او ټپه دی.

دا مېرسۍ ته مېرسه ځکه وایي چې مېرسۍ) م ع( د یوه پوره بیت نیمې برخه ته وایي او پښتو لنډۍ    

هم لکه د یوی مېرسې په شان ده، یو مېرسه یې لنډه و بله اوږده ده چې د یو مکلمل بیت فانون نه لري، 

و ځینې ره مشهوره، ننو په دې لحاو مېرسۍ ورته وایي همدارنګه مېرسۍ) م ۍ( توره په پښتو کې ډې

 وایي چې د هغه د تاثیر له کيبله یې پر لنډۍ ددې تورې نوم ایښې وي، لکه:
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 زما په زړه دې پرهار وکړ 

په تا دې ويش د مېرستتتۍ) م تتتۍ( تورې وارونه )په پښتتتتو لنډيو کې د ښتتتځو د ځېنو مستتتايلو څېړنه، 

 .ص(۴۹ل، ۱۳۹۵

 ټکۍ یا ټیکۍ -۵-۴

وردک والیت ډېری وګړي لنډۍ ته د ټکۍ يا ټیکۍ نوم استعاملوي ټکۍ د ختیځو والیتونو او میدان 

د ټیک او ستتتم په معنا او مفهوم دی، یعنی دا چې د اصتتتيل مطلب په معنا ده یعنې دا چې زموږ په هره 

لنډۍ کې دا توان موجود دی چې په ښتتتته شتتتکل رسه زموږ د مطلب ټکي بیان کړي، په دې اړه یو بل 

را اړو، نو لنډۍ هم هغه ټیک « ټیک» کی( له ټیک څخه اخیستتتل شتتوی، خوروایت دا هم وي، چې) ټ

دی، چې په شعري فورمونو کې یې د خلکو زیات پام ځانته را اړولی دی او ښکلی په زړه پورې اد  ژانر) 

 صنف( دی.

 لکه:

 یوه ټکۍ په ټکۍ راکه

 سيبا به راوړم د ټکیو بارانونه

 ټکۍ مې ډېرې درته وکړې

 له یې ختمومهپه الاله االال

د ټکۍ یا ټیکۍ وجه تستتتمیه داستتتې بیانوي: ټیکۍ د وردګو، ننګرهار او د کابل شتتتاوخو ستتتیمو 

ښتانه د لنډۍ پر ځای کاروی. څرنګه چې عموماً هره لنډۍ د مطلب ټکی دی، نو هر څوک  اوسیدونکی پ

 . د خپل مطلب ټکی ترې اخيل او امکان لري چې د همدې لپاره به یې په دې نامه یادوي

 ټیکۍ کوه او بیا یې لیکه 

، ۱۳۹۵چې په ټويل کې رشمنده نه يش مینه ) په پښتتتتو لنډيو کې د ښتتتځو د ځېنو مستتتايلو څېړنه، 

 ص(۵۰

 پروفیسور داکتور ازمون د ټیکۍ د وجه تسمې او د لنډۍ لپاره د هغې د نومونې په اړه لیکي:

شوی دی، ټیک»  ستل  ښځ ټیکۍ د لنډۍ بل نوم دی، ټیکۍ له ټیک اخی و پر هغه کاڼه ده چې د 

تندي راځړیږي او ښتتکل یې د ټولو پام ځانته را اړوی، نو لنډۍ هم هغه ټیک دی چې په شتتعري فورمونو 

 کې يې د خلکو زیات پام ځان ته را اړوی او ښکلې وه.



93 

 

 ټیکۍ د ټیکۍ په ژبه داسې یاده شوې ده:

 ټیکۍ مې ډېرې درته وکړې

 ص(۱۰۳، ۱۳۹۵ن، په الاله االالله یې ختمومه )ازمو 

 دلته د بېلګې په توګه ځینې هغه لنډۍ راوړو چې د ټیکۍ نومونه پکې د لنډۍ پر ځای راغلی ده:

 ټیکۍ لیکم اوښکې مې څاڅي( ۱)

 ص(۱۰۳ل، ۱۳۹۵د جانان غم مې په زړه ایښي دي السونه )ازمون، 

 ټیکۍ په وار رارسه وله( ۲)

 ص( ۲۱۵،،۱۳۹۴یار دې والړ دی دټکیو تول کوینه )رفيع، 

 ټیکۍ په رسو شونډو مزه که ( ۳)

 لکه بليبل چې په چربانګ نارې وهینه 

 یوه ټیکۍ په ټیکۍ راکه( ۴)

 سيبا به راوړم د ټکیو بارانونه

 چې اتڼ کړې زه ټیکۍ کړم( ۵)

 زما ټیکۍ د زړګی رسکيبابوینه

 وګه به ووایو:ړو، نو د پایلې په تکه د لنډیو د بېالبېلو نومونو په اړه که د بحث دا خوره وره منه راټوله ک

په هر نوم یې  یا ټیکۍ او ټکۍ بويل که  په وایي او که څوک یې مرستتتۍ او  ته که څوک ټ لنډۍ 

صنف او ژانر دی او  ښتو ولا ادب هغه زوړ ځانګړی مشهور  ونوموو بیا هم هامغه لنډۍ ده، هامغه د پ

هرچا په زړه منګولې لګولی دي او د نړۍ د یوې ژبې د پښتو نر ښځو، زړو، وړو، ځوانانو، پېغلو، زمو، او د 

په ادبیاتو کې یې هم ستتتاری او مشتتتال نه لیدل کيږي. د پښتتتتون ولس واړه، زړه، نرښتتتځی، لوستتتتی، 

سې اغیزې  ښادي اوسیدونکی ټول لنډۍ پېژين او د هر چا په زړه یې دا نالوستی، د کلیو او بانډو وکړي، 

م د هر چا او د ټولو رشیک مال دی. هر څوک یې وایي او د زړه کړي، چې که د هیچا مال نه دی بی ه

له کومې یې خوښتتتوي، له همدې امله ده چې ددې میړنې او باتور اولس کلتور، تهذیب، متدن، ناستتتته 

 والړه، غم ښادي، دود د ستور، کړه وړه او ټول ولا ژوند د همدې لنډۍ په من کې خوندي دي.

دی او د پښتني تاریخ داسې السوند) سند( دی چې که څو ددغه ولس لنډۍ د هر پښتون د زړه اواز 

د تري ژوند حاالت واقعات، میړانی، رسښتندنې، دود دستتور او ولات ژوند، معلومول غواړي، نو لنډۍ دې 

 په تفصیل رسه ولړيل نو د ښتنو د ولا ژوند هر څه به ورته لکه هنداره راڅرګند يش.
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څخه بل ته او د بل نه بل ته راغيل تر دا موږ رارسیديل وه، نو دغسې  لنډۍ سینه په سینه له یو نسل

ددغه منظوم ولاتت ادب ژانر واقعي تاریخ معلومول ګران څه چې ناشتتونی کار دی، خو موږ په یدین رسه 

دا خربه کولی شو چې لنډۍ د پښتو ژبې او په هغې کې د ادبیات د پیدایښت رسه سمه پیدا شوی، پایښت 

او پښتتتتني ژوند یې په ځان کې خوندي کړی دی، نو د پایلې په توګه ویلی شتتتو چې ځومره یې موندلی 

پښتتتتون ولس او ژبه پخوانۍ ده هغومره دا اد  ژانر) لنډۍ( هم لرغونې ده. په دې اړه خپل بحث ته په 

 دې لنډۍ د پای ټکی ږدم.

 ستا د ښایست ګلونه ډېر دی

 ځولۍ مې تنګ زه به کوم کوم ټولومه 
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 د لنډۍ اغېز او په وليس ادب کې یې دريځ – 6

لکه څرنګه چې د مخه مې هم وویل لنډۍ له اغیز څخه ډک شعر دی، د تاریخ په اوږدو کې د لنډيو   

ویونکو په پراخه دښته، سمسور او شین بڼ کې په خوږه او پسته ژبه د انساين، ټولنیز او پښتني ژوند ټول 

ر حواسو ې اوري د هغه پاړخونه په ډیر ښکيل او هرمندانه بڼه بیان کړي دي. کله چې څوک يې وایي یا ی

او په عواطفو باندې ژور اغیز کوي.په پښتو ولا ادب کې ځانګړی ځای لري،لنډۍ د پښتو ژبې او د 

پښتنو دکلیوايل ټولنیز عیني ژوند د عاطفې رنګ، خوند او داحسار رڼه هنداره ده. لنډۍ هغه چینې ته 

و او وي دا چینه به هم نه وچیږي، د اوریدونکورته ده، چې تر څو پښتون، پښتني ژوند او پښتو ژبه ژوندۍ 

لوستونکو د زړونو د هري مینې تندې به داسې خړوبوي،چې بل هیڅ اد  او هري ژانر به په داسې یو 

لنډ او معنا داره فورم کې د لنډیو ځای ونه نیا. او نه به په ولا ادب کې د لنډۍ په شان دریځ 

سندره ده چې پر انساين احساساتو، عواطفو ډیر ژور او د پام وړ اغیز  ولري،لنډۍ په پښتو ژبه کې یوه لنډه

لري او په خپله من کې یې د ورځني او ټولنیز ژوند مهمې بیالبیلې پدیدې پیښې،حوادو،په زړه پورې 

ټولیزموضوعات، اخالقي مفاهیم، مضامین او اهداف په ډیر ښکيل هري بڼه انځورکړي همدا وجه ده،چې 

په تیریدو رسه د لنډیو ښکالییز ذوق، تخلیدي ځواک، ژبني اد  او هري ارزښتونه، معنوي  د هرې ورځې

 لوړتیا همداسې اد  پانګه درنه او بډایه کیږي د راتلونکو نسلونو اد  تنده په اغیزمنه توګه خړوبوي.

 ماته په سرتګو کې ځای راکه

 زه درته کور د زړه په کور کې جوړومه

ښتنو دمینې او صداقت ښکارندوي کوي پښتانه مینه ناک خلک دي او دمینې ژوند پورته لنډۍ د پ  

خوښوي دا تنظیمي جګړې په موږ باندې ټپل شوي دي او نور خلک موږ د مینې ژوند ته نه پریږدي په دې 

 لنډۍ کې د پښتنود مینې انتها له ورایه ښکاري که څوک موږ ته په بده ونه ګوري همدومره هم د موږ لپاره
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بس ده موږ وررسه مینه کوو په کور کې الڅه،چې د زړه په کور کې ورته ښه راغالښت وایو او د زړه مینه 

وررسه کوو.کله چې څوک دا لنډۍ واوري حتمن ورباندې اغیز کوي، چې له اغیزه ډکه ده، نو ځکه لنډۍ 

 ه لري.ا ادب کې نپه ولا ادب کې ځانګړی دریځ لري.او هیڅ ولا فورم د لنډۍ غوندې دریځ په ول

لنډۍ د عامه پوهاوي، د خلکو د ویښولو او بیدارولو لپاره هم په ولا ادب کې ځانګړی ځای او    

دریځ لري.چې ښه بیلګه یې د ماللې میوندۍ ټپه ده، چې په یو وار اوریدو رسه یې په خلکو اغیز وکړ د 

 : ۍ هم لرو چې له اغیزه ډکې دي لکهدوښمن په ضد را جیګ شول بریایي وموندله.دیته ورته نورې لنډ

 په تور ټوپک ویشتلی راشې(۱)

 د بې ننګۍ احوال دې مه راځه مینه

 په سپین میدان به دررسه یم  ( ۲)

 د مینې ټپې دویم ټوک : صادق الله صادق ۷۷پښتنه له تورو نه تښتم مینه  

ه هم اغیزناکې وسیلې په توګلنډۍ داسې یو اغیزناک شعر دی،چې د ټولنې د بدلون لپاره د یوې 

کارول کیږي، اوهمداسې د پند او نصحیت موضوعات هم په کې شته نو ددې لپاره هم په ولا ادب کې 

 : ځانګړی دریځ لري لکه په الندې لنډیو کې

 خدای به غمونه کړي اسانه(۱)

 ولې دې رس په زنګنو ایښی مینه

 د دریابونو الميبو زن وم(۲)

 لښتي اوبه مې وړینهنصیب مې خوار شو د 

 د هندوستان په میرو ورکه(۳)

 راځه راځه روزي به خدای را رسوینه

 په دنیا مه نازیږئ خلکو(۴)

 مخ پښتولنډۍ،سلیامن الیق( ۸۳دنیا فاين ده په ارمان به ځینې ځونه )

 شاعرانه کیفیت:  -۶-۱

، په باندې اغیز وکړي هره هغه منظومه وینا او هري اد  لیکنه چې په لوستتتتونکي او اوریدونکې

خوند خوند یې واوري یا یې ولويل او په هغې کې ښتتتکال او ژبنۍ خوږلنۍ او زړه راښتتتکون موجود وي، له 

 شاعرانه کیفیت څخه برخمنه وي. 
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د پښتتتو په ولاتت ستتندرو کې لنډۍ هغه منظومه وینا او یا لیکنه ده چې هري تتتتتت اد  ارزښتتت او 

ټاکلی څپیز خ یز مدید وزن و اهنګ لری، نو ځکه ځینو ادب څېړونکو کیفیت یې تر نورو ډېر دی. لنډۍ 

هغه د فورم، جولې، منځپانګې او شتتاعرانه کیفیت له مخې ستتیند په کوزه کې له ځایولو رسه تشتتيبیه کړی 

دی. لنډۍ چې نه یوازې زموږ په ژبه او ادب بلکې په نړیواله کچه د پښتتتو منطوم ادب یو بې جوړې فورم 

ډېر لوړ کامل او الر ارزښت یې په دې کې دی، چې به خپله لنډه تنګه، خو څرګنده من کې  او ژانر دی،

یو بشتتتپړ انځور د الفاظو او کلمو په جوله کې موږ ته را وړاندې کوي، همدا المل دی چې لوستتتتل او 

و ااوریدل یې هر چاته خوند ورکوي، هر څوک په کې خپل ځان او چاپېریال لیدلی او احستتاستتولی يش، 

هیڅوک په افهام او تفهیم کې لفظي او معنوي ستتتونزه نه احستتاستتوي دا الندې لنډۍ د بېلګې په توګه 

 لړلو:

 زما د مینې یار ملنګ شو( ۱)

 اور به دیرې د ملنګانو لټومه 

 په تن مې تور چین ی لګیا شول( ۲)

 زړه ترې نه ساتم پکې ستا مینه لرمه  

 په تورلحد کې به نارې کم( ۳)

 ص(۳۵ل، ۱۳۶۱زه د دنیا نه ارمان ن راغلی یمه)هېوادمل، 

شاعرانه کیفیت داسې څيز دی چې هر څه ته نوی خوند او رنګ ورکوي، زړه راښکون زیاتوي، راځئ 

 چې په دې الندې لنډۍ کې شاعرانه کیفیونه د شعر پوهنه اثر د لیکوال په څرګندونو کې یې وګورو:

 که دې زما دین یادیږي

 ګوره زه په بام والړه یمه  سپوږمۍ ته

ته »  یادیږم نو څه يش  ته معشتتتوقه پر عاشتتتق غږ کوي چې که دې زه  بل حالت دی، دل دا یو 

سپوږمۍ ارزښت او  شوقې لیدل دي، دلته  سپوږمۍ ته کتل په واقعیت کې د مع سپوږمۍ ته ګوره،  ګوره

شه یوه بهانه سپوږمۍ ت شوقه ده او  صيل ارزښت يې مع سپوږمۍ ی کیفیت نه دی، بلکې ا سيبب ده او  ې 

سپوږمۍ به  صفت نه دی، د  سپوږمۍ  صفت کول د  سپوږمۍ  شوقې لیدل دي... د  سيبب یې د مع دی، 

 څېره د یوبل چا د تصویر لیدل هدف او دا صفت په اصل کې د هغه تصویر صفت دی.

 ربله موضتتوع دا ده چې ستتپوږمۍ ته به خلک پار په بامونو کیناستتتل، د ستتپوږمۍ رڼا ته به یې کا

کاوه، سپوږمۍ ته به یې شپې شوګیرولې، سپوږمي ته به یې کیسې کولې، نو سپوږمۍ ته کیسې کول د 
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سپوږمۍ په رڼا کې دیدن کول، په بلۍ ورختل او... هغه څه دي چې موږ  ستل، د  هغې د رڼا نه ګټه اخی

یده،و دلته کته د ستپوږمۍ شتاعرانه کیفیت راښتي. دا چې د ستپوږمۍ په رڼا کې په یو بل څوکښته لیدل 

هغه دیدن هم، دغه حرکت هغه اغیز دی چې د انستتتتان حوار راپاروي او یو کار ته یې هڅوي. دغه 

په تخیيل حرکت کې د انستتتتان ذهني فعالیت رامینځته کېږي ل، ۱۳۹۹ازمون، «)ښتتتکال تخیل دی، 

 ص(۴۷

خپل  ته په کله چې شتتتاعر یا ویناوال شتتتعر وایي او له دې الرې کوم پیغام مدابل لوري ته رستتتوي،

صنعتونو کارونه چې ویناوال یې د  شعر کې د معنوي  ښکونکی ده. همدارنګه په  ښکلې او زړه را ذات کې 

خپل اد  ذوق او شتتتاعرانه استتتتعداد له مخې په ډېر مهارت د شتتتعر په خوږه او رنګینه ژبه تررسه کوي، 

بېلګې  ندې لنډۍ یې ډېرې ښېهمدا هم په واقعیت کې ښکالئیز او شاعرانه کیفیت مینځته راوړي. دا ال 

 دي:

 هلک چې تور يش لونګین يش( ۱)

 جینۍ چې توره يش، بنګړي دې خرڅوینه

 په ګودر سور سالو ښکاره شو( ۲)

 ما ویل دې سپینو اوبو اور واخیست مینه 

موږ وینو چې په دې پور ته لنډیو کې د طيباق صنعت راغلی دی، چې دا معنوي صنعت خپل شاعرانه 

لري. همداستتې د نور او ورته نورو کلمونو تکرار په دې پورته لنډيو کې هري ارزښتتت دی چې په او رنګ 

 زړه پورې شاعرانه کیفیت یې بللی شو.

 داکرتالل پاچا ازمون د لنډيو د داخيل جوړښت یا شاعرنه کیفیت په اړه لیکي:

. د نوي ښکالوې ولريد کالم د روين جوړښت یا کیفیت هغه دی چې مفاهم او کلمې لفظي او مع» 

کلمو او مفاهیمو لفظې او معنوي ښتتکال د کالم بالغت ښتتیي. بالغت د کلامتو او الفاظو په غواروي او د 

 معنا په رسولو کې ارزښتمن توکي دي.

 موږ وایو:

 زما نه پاتې شوې وطنه!

 که چنارونه دې لونګ يش څه به یې کړمه

و ه موږ د وطن کلمې پر ځای د هېواد کلمه وکاروو ندلته په دروين کیفیت کې کلامت ګورو. که چېرت

شاعرنه کړي، د هېواد په کلمه کې  ست چې د وطن په کلمه کې دي او دلته کالم یې  ښای ښکال او  هغه 
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نشتتته، ځینې کلمې د ادب رو  او کیفیت برابروي او ځینې خربې یوازې او یوازې د خرب رستتولو، ستتیاو 

سایلو د رسولو سې یوه کلمه ده چې یوازې او یوازې د  شعور او ټولنیز د م وظیفه تررسه کوي. هېواد همدا

مه کې  په کل پاره تر وطنه اغیز من متامیږي، خو وطن  له  یاو او ټولنیز اړیکو او شتتتعور رستتتولو  ستتت

 ص(۳۶ل، ۱۳۹۹ازمون، « ) اغیزمنتوب او شاعرانه کیفیت د آهنګ او وزن له مخې زیات دی

الفاو کلیامت، ترکیيبونه او بدیعي صتتتنعتونه په ځانګړي ښتتتکالیز  همدارنګه په شتتتعر کې انځورونه،

 ترکیب او ترتیب شاعرانه کیفیت دی. لکه په دې الندې لنډۍ کې:

 په کټ کې دوه ګوتې ځای راکه ( ۱)

 لکه لړم په دیواله راغلی یمه

 خلک په بام ورته والړ دی( ۳)

 ناوې په رسه ډولۍ کې بل کيل ته وړینه

وې، ډولۍ او د کيل کلمي اورو زموږ په ذهن کې وررسه د اړوند انځورونه هم هغه کله چې د بام، نا

شعر  شه درشه ریادوي چې دا ټول په  م سم کېږي او موږ ته د کلیو دودونه راپه یادوې، زموږ کلتور او را

 کې شاعرانه کیفیت دی.

 د بدیعي صنعتو له پاره دا الندې لنډۍ ولولئ:

 دیمنګی وزیر ګودر پاچا ( ۱)

 چې مازیګر يش وزیران پاچا ته ځینه

 غا  دې په خوله کې هسې ښکاري( ۲)

 لکه صدف چې په الوان ټوميبيل وینه

ډېر داستتې لنډۍ هم شتتته چې ښتتکاره اد  صتتنعتونه پکې نه وي، خو ډېر ښتتکيل او په زړه پورې 

اري چې ه ورایه ښکطيبیعي انځورونه وړاندې کوي. په دې ډول لنډيو کې د خلکو هري او اد  استغداد ل

 یو ځانګړی حالت یې ډېر لوړ شاعرانه کیفیت رسه وړاندې کړی وي. لکه دا الندې لنډۍ:

 جدایي راغله الرې دوه شوې( ۱)

 مرک مې قيبول دی جدایي نه قيبلومه

 د تاپه سرتګو کې پیریان دی( ۲)

 چې په تارايش جوټې ماته راکوینه

 عامه مینه مینه نشته( ۳)
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 ه بل یې خرڅوینهسوادګري ده یو پ

دې خربې ته مو باید پام وي چې شتتتاعرانه کیفیت خیال راپاروي او خیال معموالً هغه کلمې ښتتته 

 راپارويل يش، چې پر صيل معنا رسبیره نور یې ضمني معنا ګانې هم ولري. 

 لکه په دې الندې لنډۍ کې:

 ګودر د پېغلو جامعت دی

 امام یې نشته مخ پر مر والړې دینه

له رسه تشتتتيبیه کړي. اور نو ک« جامعت» د پېغلو له« ګودر» وینو چې دلته په دې لنډۍ کې یې 

چې موږ د ګودر کلمه اورو ذهن ته مو بېال بېلې معناوې او انځورونه راځي، چې ګودر په اصتتيل معنا نورې 

و ګه ویلې شتتضتتمني معناوې هم لري، لکه: ښتتکال، آزادي، ستتوله او امن او... نو د بحث د پایلې په تو 

 چې:

خیال پارول په شتتعر او نظم کې لوړ شتتاعرانه کیفیت دی، چې ویناوال هغه د خپل ځانګړی ذوق او 

اد  هري استتتعداد پر صتتنعت په خپله منظومه وینا کې ورځای کړي او په ډېرې استتانۍ رسه کولی يش 

 هغه مدابل لوري لوستونکی یا اوریدونکی ته ورولېږ دوي.

 انځورپه لنډیو کې -۶-۷

 د مخه تر دې چې په لنډیو د انځور د څرنګوالی او څومره والی مسله وڅېړو، لومړی انځور درپېژنو:

ښودلې  د انځور لغوي معنا پښتو پښتو تصیحي قامور رسم، کښیده، ندش، نښان، منونه، عالمه 

 ص(۹۵ل، ۱۳۶۰ده)پښتو تصيحي قامور، 

 په خاطر باندې مې ډېر غمونه جوړوو

 سه داغ باندې انځور شوولې ستا دال 

 ) خوشحال خان خټک(   

په انګریزي کې ورته سکیچ وايې، خو په اصطالحي لحاو په شعر کې په انځور هغه هر دی چې د 

شاعرانه او ویناوال له تخیله څخه مینځته راځي. انځور د تخیل زیږنده ده، یعنې شاعر په الفاظو له انځور 

 د د کلمو، ترکیيبونو او الفاظو یو کتار و ګڼو، نه شعر.څخه بې برخې وي، نو بیا هغه بای
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ښتمنه، پانګه ده په خپل جوړښت کې یې د ولس د  شفاهي ادب یوه لویه او ار ښتو د  لنډۍ چې د پ

ټولنیز ژوند د بېالبېلو اړخونو شعري انځورونه وړاندې کوي، کله چې څوک لنډۍ لويل یا یې اوري په ذهن 

 ږي لکه په دې الندې لنډیو کې:کې یې انځور وررسه م سم کې

 چراغ چې بل يش بیا به مړ يش( : ۱)

 زړه چې مین يش همشه ميبې وینه

 شپه د جمعې ده سوال قيبلیږي( ۲)

 د مساپرو حق کې پورته کړئ السونه 

په پورته لومړۍ لنډۍ کې چراغ بلیدل او مړه کیدل او همداستتې د زړه ميبې وهل هغه کلمې دي چې 

د هر چا په ذهن او سرتګو کې انځور هم راوالړيږي، یوداسې حدیدي انځور پکې پروت  په اوریدو رسه یې

دی چې موږ د یو واقعیت په توګه دا حس کوو چې کله چراغ بل يش، ميبې وهې رڼا کوي، خو وروستتته له 

شیيبو هغه ګل یا مړکېږي، خو که زړه یو وار مین يش هغه تل ميبې وهي او د چراغ غوندې نه مري.  ه پڅو 

دوهمه شمېره لنډۍ کې هم یو په زړه پورې انځور شته او هغه داسې چې موږ ته دا رایادوي چې د جمعې 

په شتتپه ستتوال کول د قيبلیدو چانس ډېر لري او همدارنګه وررسه د مستتاپرو کلمه چې ددې ټولو په اوریدو 

سرتګو کې د هغې انځور م سم کېږي او دا زموږ په  سان په ذهن او  دین او کلتور دواړو کې رسه د هر ان

 ژورې ریښې لري چې جمعه ميبارکه شيبه وي او سوال پکې قيبلیږي.

 رسمحدق هاشمي صاحب په شعر او ادب کې د ټولنیز ژوند انځور مسلې ته داسې کتنه کړې ده:

هره ادیب د ټولنې یو وګړی دی او په ټولنه کې له نورو رسه اوو، هغه خامخا په ټولنه کې دا » 

د د کړو وړو، لکه مینه، نفرت، شتتتمني، بېوزيل، جرب، م يبوریت، ستتستتتي، غرور، رس لوړي او نشتتاين ژون

لنډه دا چې له هر يش رسه مینه او یا کرکه لري. دا ځکه چې ټولنه پخپله د انسانانو له یو ځای کېدو څخه 

ې کوي، نو ز جوړیږي او د همدغې ټولنې پرمختګ او تنزل په انستتتاين طيبعیت باندې مثيبتې یا منفي اغی

ادبیب هم د خپلې ټولنې د یو وګړي په توګه له دغه اغیز څخه ځان نه يش ژغورلی، ددغو اغیزو په منلو 

یدل  خا د ټولنیز ژوند لږ ډېر اغیز او انځور ل خام به  غه کې  په ه غه کوم ادب پنځوي) تخلیدوي(  چې ه

 ص(۷۲ل، ۱۳۹۳هاشمي، «)کېږي..

شعر او ادب کې دغه انځورونه له ال ستعداد په  شاعرانه اد  ا شاعر په ذوق او  فاظو او کلمو څخه د 

 د تخیل په ملتیا تشيبیهاتو، استعاراتو، کنایو او نورو فنونو په کارولو رسه تررسه کېږي.
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ټولنیز مادي او معنوي ارزښتتتتونه خامخا په یوه او بله بڼه په ادب کې ځان څرګندوي، نو که غواړو 

معنوي ارزښتتتتونه په دقیق ډول ځانته معلوم کړو، نو باید چې د هغې  چې د یوې ټولنې د خلکو مادي او

ټولنې ادب په غور او دقت رسه مطالعه کړو، له همدې امله ادب د ټولنیز ژوند هیندار بلل شوې او ادیب د 

 اولس او ټولنې د هیلو او ارمانونو ترجامن ګڼل شوی دی.

ډېر  په ځانګړې توګه د عامو ولا سندرو په یو دې پورته څرګندونو ته په کتنه په منظوم ولا ادب

مديبول او په زړه پورې ژانر ) اد  ډول( لنډیو کې دغسې انځورونه ډېر زیات دي. ادبپوهانو هغه انځور په 

پنځو ډولونو او بیا د هغو ځینې یې په نورو فرغي ډولونو ویشتتتيل دي، چې دلته یې درپېژنو، خو دمخه دا 

شعر هري انځورونه جوړوي او هغه یادونه الزمي بولو چې  شعر د انځور لږ ډېر توکي لري، چې هغه د  هر 

 د خپل له مخې دا الندې ډولونه لري: 

 عیني انځور

پوهاند داکرتازمون د عیني انځور په اړه خپل نظر داستتتې لیکي :که چېرې د شتتتعر د توکو ترمینځ    

 اړیکه عیني وي، یعنې منطدي عینیت ولري، ددې ډول انځور هستونه او پنځونه عیني بلل کېږي.

 لکه په الندې لنډۍ کې:

 په لوړو غرو باندې باران دی 

 کته المده شوه د لونګو درمندونه

ه وینو چې په دې پورته ټپه کې د لوړو غرو، باران، لونګو درمندونه د کلمو به اورید رسه سم انځور دلت

شو، نو دا چې عینیت لری، ځکه ورته عی ين انځور ویلی  یې زموږ سرتګو ته دریږي او هم یې مس کولی 

 شو.

وند یا لوستتتونکو ته خ دا چې هره لنډۍ خامخا یو روښتتانه او یا تت شتتانته انځور لري، چې اوریدونکو

ورکوي او هغه هم له دې امله چې په دغه ډول وړاندې شوي انځور کې موږ ټول شیان وینو او حس کوو 

 یې هم، په دې الندې بېلګو کې یې وګورئ:

 اوبه د برګودر خوږې دي( ۱)

 جانانه ستا له پاره کوز ګودر ته ځمه 

 ملنګه دوه ګټې دې وکړي ( ۲)

 دې وکړ دیدنونه هم دې خیر ټول کړ هم

 دا مرور مرور ګرځه ( ۳)
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 که مې پخال کړې د هندوې لور به یمه

 نارې وهم نارې مې ته اورې( ۴)

 بیا به دنیا راپسې ګورې نه به یمه 

 اسامن کې ستوري داسې خوند کړي( ۵)

 ص(۱۰۸م،۱۹۸۴لکه د پېغلې په لنډۍ زنه خالونه )داود، 

اوبو، ګودر، خوږې، جانان، کلمو په اوریدو بېالبېل  دلته وینو چې په لومړی شتتتمېره لنډۍ کې د

انځورونه ستتترتګو ته دریږي او په دویمه لنډۍ کې یو د ملنګ انځور او بل د خیر ټولولو او تر څنګ یې د 

خپلې معشوقې د دین کولو انځور په دریم لنډۍ کې هم دوه انځورونه شته، یو بې مرور کیدل او بل پخال 

شوی دی. په څلورمه لنډۍ کې نارې وهل یو غږیز انځور دی او  کیدل دی، له دواړو یو شپړ انځور جوړ  ب

همدارنګه په پنځمه لنډۍ کې د استتامن ستتتوري او د پېغلې د زنې خالونه عیني انځورونه دي چې لیديل 

 هم شو او حس کولی یې هم.

 عیني انځورونه په متحرک او غیر متحرک ویشل کيږي.

 متحرک انځور: -۱

 متحرک انځور هغه انځور ته ویل کېږي چې د لوستونکي یا اوریدونکی ذهن په حرکت راويل.   

 لکه په دې الندې لنډۍ کې:

 خربې کړی شونډې دې ریږدي 

 لکه سور ګل چې د سهار شامل وهینه

شو. چې موږ  شاعرانه انځور دی او خربې یې غږیز انځور بللی  شونډې ریږدیدل  په پورته لنډۍ کې 

 رو او وینو.یې او 

 غیر متحرک انځور : -۲

ښې او ځای انځور وړاندې کړی،   شخص، يش، پې په غیر متحرک عینې انځور کې چې یوازې د یو 

 هغه ساکن وي او کوم حرکت ورڅخه نه تر سرتګو کېږي.

 لکه دا الندې لنډۍ:

 خال مې د یار په لوري یون دی 

 که راته وګورې بې هوش به يش مینه 

 کې خال، سرتګې، بې هوش انځورونه دی، خو بې هوش او حرکت نه لري. په پورته لنډۍ
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 ذهني نځور 

هغه انځور ته وایې،چې د توکو ترمینځ یې اړیکه او رابطه ذهني وي. دغه ذهني انځور په واقعیت 

کې په مستتتدیم ډول له ذهن و خیال رسه اړیکه لري. په دې معنا چې اوریدونکی یا لوستتتونکی د هري 

 اپي په ذهن کې جوړوي.انځور ک

 لکه په دې لنډۍ کې:

 نن مې د یار په لوري یون دی

 خدایه را لنډ کړې دا د ځمکې تنابونه 

تته کې د ځمکې  په دې لنډۍ کې د لورې او یون کلمې دواړه ذهني دی او د لنډۍ په دویمه مرست

 تناب یو ترکیب دې چې ذهني انځور یې جوړ کړی دی.

 غږیز انځور

چې کله موږ یو غږ په غوږونو اورو، له وریدو رسه ستتتم یې انځور هم زموږ په ذهن هغه انځور دی  

 کې م سم کېږي، لکه د شور او ځوږ غږ، د اوبو غږ، د یو شخص غږ او داسې نور...

 لکه په دې الندې لنډۍ کې:  

 دا نیمه شيبه توره تیاره ده 

 بنګړو ته رشنګ ورکړه چې ودې پېژمنه

 ږیز انځور جوړ کړی دی.دلته د بنګړو رشنګ یو غ

 خیايل انځور

خیال هغه قوه ده چې تر ظاهریدو وړاندې یې ځان نه وي راڅرګند کړی. همدا خیال دی چې بې ستتتاه 

شیان په حرکت راويل، اوهمداسې د انسان حوار هم په حرکت راولی او په ذهن کې انځور پنځوي،چې 

 عواظف، احسار، ذوق او غوښتنې راپاروي.

 ندې لنډۍ کې:لکه په دې ال 

 کاغذه والوزه شاهین شه 

 له خندا شین شه په یار وایه سالمونه

په پورته لنډۍ کې وینو چې د کاغذ الوتل له شتتاهین رسه تشتتيبیه شتتوی او همداستتې کاغذ په خربو 

 راوستل یا له هغه رسه خربې کول او د هغه په وسیله یارته ته سالم لېږل خیايل انځور دی.
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 حيس انځور

انځور ته ویل کېږي چې حرکت یې د حواستتتو په واستتتط حس يش. په دې ډول شتتتاعرانه  دا هغه

انځورونو کې شاعر هغه شیان چې ظاهري جسم نه لري، هغو ته جسم او حرکت ورکوي او یو ډول حا 

 انځور یې په ذهن کې جوړوي.

 لکه په دې الندې لنډۍ کې:

 سرتګې مې زړه ته په ژړا شوی

 قاتونهورځنی غواړي پخواين مال 

ستتترتګې خربې نه يش کولی، خو دلته وینو چې زړه رسه خربې کوي او ورڅخه د یار مالقات غواړي 

سې غړي چې خربې او حرکت نه کوي په خربو  شاعران بیا دا شونی کار دی، خو  چې دا د عدل له مخې 

 او حرکت راويل.

د رونه، چې د انستتتاين ژوندلته ددې خربې یادونه اړینه ده چې په لنډیو کې خوځنده یا حاتتت انځو 

اړخونه څرګندوي ډېر تر ستتترتګو کيږي. په دغه ډول هري او شتتتاعرانه انځورونو کې انستتتان د مر، باد، 

باران، سپوږمۍ، ګودر، منګي او په ټوله کې له نا شعوره څېزونو رسه هم خربې کوي، یعنې شاعر دی چې 

 دې شیانوته شخصیت ورکوي او انسان رسه یې غږوي.

 ه دې الندې لنډۍ کې: لکه پ

 د مازیګر زیړیه مره  

 ص(۳۹ل، ۱۳۳۴په روغو وایه د رنځورو سالمونه پښتني سندرې، 

 بارانه ورو ورو وریږه 

 د مسافر اشنا مې نشته داالنونه 

 باده سيبا زما قاصد شه 

 زما شیرن شنا ته یوسه سالمونه 

 د لنډۍ ُهرني ارزښت-۶-۳

 پېژندنه داسې ده:د ادب یوه ډېره عامه او مشهوره 

هر هغه وینا چې لیکيل وي، که ویلې نظم وي که نن، خو چې هري ارزښتتتتت ولري ادب بلل » 

 ص(۳۹ل، ۱۳۸۹)هاشمي، « کېږي
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)هریت یا هري رزښتتتت هغه ځانګړنه ده، چې اد  او نورې عامې منظومې او منثورې ویناوې رسه 

احستتتتار او متایل د یو مطلب یاا واقعیت د افادې بیلوي، د ادب په پنځونه کې د ویناوال اد  ذوق، 

لپاره بنستتټیز ارزښتتت او اهمیت لري، ویناوال چې څه لیديل، اوریديل او احستتار کړی وي. او یا یې په 

ذهن او خیال کې تیریږي، بیانوي، خو د تحدیق او علمي لیکنو یا ویناوو په څېر د لیل راوړلو ته هيڅ اړتیا 

 نه لري.

خلیق او پنځونه کې تخیل ستترت ندش او ونډه لري. په شتتعر او شتتاعرۍ کې له تخیل د ادبیاتو په ت

څخه مرستتته غوښتتتل یوازې او یوازې تر هغې الزم وي چې پېښتتی یا موضتتوع ته د باور وړ ښتتکال او ځال 

ورکړي. په هغې کې دمنلو او کشتتش داستتې جذبه او ځواک پيدا کړي چې د مدابل لوري) لوستتتونکي یا 

زړونو ته په استتتانۍ او ژر الره وکړي، نه تر دې اندازې او یا په دې بڼه چې هغه منظومه وینا اوریدونکی( 

ستتلیم عدل او انستتاين پوهې ته د منلو او قيبلولو وړ ونه برییښتتي او په دې وستتیله د منظومې وینا) شتتعر( 

 ص(۱۹۳ل، ۱۳۹۴ارزښت کم یا بیخي له منځه والړيش.)هاشمي، 

ه هري ارزښتتتت پورې اړه لري، په اد  هري ژبه کې کلمې پر حدیدي تر کومه چې خربه د لنډۍ پ

معنا وو رسبیره ضتتمني معناوې هم لري، دغه ژبه پارونکی او ډېره اغیز ښتتندونکې وي. ددې ډول ژبې په 

 اوریدو رسه د لوستونکي یا اوریدونکی حوار راپاریږي او ژوره اغیز پرې کوي.

به نه ده، بلکې مفکوره په تخیيل او انځوریز رنګ او خوند کې اد  یا هري ژبه یوازي معلومايت ژ 

وړاندې کوي. دې پورته لنډیو کې هري ادبی ارزښتتت په دې کې دی چې تخیيل او انځوریز بیان کوي، 

کلمې پر اصتتل معنا رسبیره ضتتمني بیان کوي، حاتت کلمې پکې ځانګړی ځای لري. د تخیيل ګډون له 

په واقعیت کې په هري ت ربو کې ښکال ییز ګډون دی. په پښتو لنډیو  الرې ذهن سکون پید کوی او دا

ښتی دی او یو  ښتنې، جذبات، عواطف او ذوق نغ ضعیت، طيبعیت، د خلکو هیلې، غو کې د ټولنې رواين و

 رنګینه معنا وړاندې کوي.

 لکه په الندې مثالونو کې:

 زما د زړه په بازار جنګ دی( ۱)

 یمه زړګی مې ریږدي وارخطا والړه 

 په الره ځمه ټوله رشنګېږم(  ۲)

 ستا د تومت رنځیز په غاړه ګرځومه

 همزلو غم رارسه یو کړئ( ۳)
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 پالر مې ظامل دی په بوډا مې خرځوینه

شعریت یا هري ارزښت لپاره دا الندې توکي ډېر مهم او اړین  شعر د  رس محدق هاشمي صاحب د 

 بليل دي:

طفه ده، احستتتتار آهنګ او موستتتدیت، الهام واهم او خیال او تخیل، تصتتتور فکر یا مفکوره، عا

 ص(۱۰۹ت ۴۹ل، ۱۳۹۹نور...)ازمون، 

 دلته له دې پورته یادوو توکو څخه ځینې په ډېر لنډيز رسه درپېژنو او د لنډيو په بېلګو کې یې ګورو: 

ا ی خیال او تخیل: دا د شعر ډېر مهم او اساو توکی دی، د ځینو پوهانو په اند تخیل هغه استعداد

قابلیت دی چې د واقعیت څخه د السته راغلو انطيباعاتو په اسار په بصي شعور کې داسې نوي حا یا 

)هاشتتتمي،  فکري انځورونه او ایامژونه تخلیق کړي چې په هغه ټاکل تشتتتيبیه واقعي موجودیت نه لري.

 ص(۶۷ل، ۱۳۸۵

شاعرانه دا ځوک ورکوي چې مختلف سار توکي په توګه  شعر د یو ا شیان تخیل د  یو  او مت انس 

له بله پیوند او له هغو څخه لوستونکی ی اوریدونکی ته داسې تصویر وړاندې کړي چې پر ذهن یې اغیز 

 وکړي.

 په دې الندې لنډۍ کې یې د بېلګې په توګه ولولئ: 

 زلفې سنيبل مخ دې ګالب دی( ۱)

 زنه دې سیب د سمرقند در دې غاښونه

 له خیاله کوږ پر الره مه ځه( ۲)

 ص(۵۱ل، ۱۳۹۹مرګ راپسې دی کاږ ژر ژر سموینه )ازمون، 

د یو شتتاعر تخیيل ځواک، پوهیدنه او پېژندنه د لوستتتونکي ی اوریدونکي به هري تتتتتت اد  ذوق، 

پوهې، د فکر قوت مطالې او مشتتاهدې پورې اړه لري، خو دا توکي د شتتعر د هري ارزښتتت په څرنګوايل 

 منظومه وینا پوره شعریت او هري ارزښت نه يش پیدا کولی.کې مهمه ونډه لري او له دې پرته 

احستتتار یا عاطفه: په شتتتعر کې احستتتار او عاطفه دواړه يوري توکي دي، په هره اندازه چې 

ستونکي یا اوریدونکي یې اغیز هم په  سار او عاطفې څخه برخمن وي، پر لو شاعرانه وینا یاکالم له اح

وظیفه دا ده چې مدابل لوري ته احسار او عاطفه ورانتدال کړي،  هامغه پيامنه وي. د شعر یوه اساو

دا خو معلومه خربه ده چې به هر کې قصتتتاوت، مفکوره او حدیدت معموالً په عاطفي بڼه تيبارز کوي هر 
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مند له دغې الرې مستتتلې مطر  کوي، ژوند ته خوند وبخښتتتي او نړۍ او ژوند په ارتيبا  عاطفې برخورد 

 پياوړي کوي.

زه هغه څه ته شتتتعر وایم چې به ما کې » ان مشتتتهور شتتتاعر او ادبپوه نادر نادر پور وا یي چې:د ایر 

 ص(۲۰ل، ۱۳۹۴روهي، «)عاطفي خوځښت پیدا کړي، احساسا ت راوپاروي او جذبات یې راولړزوي.

دغه پورته څرګندونه ته په کتنه ویلی شتتو چې احستتار او عاطفه د شتتعر د جوړښتتت استتاو توکي 

م کالم کې ښتتتکال، احستتتاستتتات پارونه او هري تصتتتویر یا انځور وړاندې کول دا ټول په دي، په منظو 

احسار او عاطفه کې خالصه کیدی او د یو شعر هري تتتت اد  ارزښت له همدې څخه هم راڅرګندیدی 

يش، د لنډيو په دې الندې بېلګو کې احسار او عاطفه وګورئ او له دې الرې یې هري تتت اد  ارزښت 

 علوم کړئ:ځانته م

 زما د زړه په زاز جنګ دی( ۱)

 زړګی مې ریږدي وارخط والړه یمه 

 بارانه ورو ورو پرې وریږه( ۲)

 د مساپر اشنا مې نشته داالنونه

 راشه په زړه مې ګوتې کېږده( ۳)

 چې عاشدي مې درمعلومه يش مینه

ي. کلمې په تلې و په لنډيو کې د تخیيل او عاطفي اړیکې تر څنګ عدالين یا تعديل اړیکه هم غښتتت

م ازي او کنایې بڼه هم ځان راڅرګندوي. د م از استتتعاري برخه و تشتتيبیه تخیيل حرکت دی، خو کنایه 

 بیا عدالين حرکت دی، نو ځکه په لنډيو کې تشيبیهي او کنایي برخې هم غښتلې وي. 

 د لنډيو دا الندې بېلګې وګورئ:

 غا  دې په خوله کې هسې ښکاري

 ټوميبلی وینه لکه صدف چې په الوان

 که مې نصیب د بدو نه وا

 چېرې نوري چېرې د ګلو صورتونه

وزن او اهنګ: وزن او اهنګ هم د شتعر د مهم او استاو توکو په توګه د لنډيو د هري ارزښتت په 

ارزونه کې مهمه ونډه لري. وزن او اهنګ په عامه معنا و مفهوم به منظوم کالم کې د موزون وايل په معنا 

 هر منظوم کالم ازاد وي او که قافیه لرونکی خامخا یو ډول وزن او اهنګ لري. تعيبیریږي،
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وزن او اهنګ دواړه د کالم د ښتتتکال په برخه کې یو رواين او ندروين » وزن د شتتتعر پوهانو په وینا: 

کیفیت دی، چې موستتتدیت )هري ارزښتتتت( دی چې د غږونو له انستتت ام او تکراره بڼه مومي، لفظي او 

ښتتندي. دغه اغیز د حواستتو له ګډولې او ذهني ت ربو داستتې رامینځته شتتوي چې اندروين او  معنوي اثر

 ص(۱۰۲ل، ۱۳۹۹ازمون، «)نفا کیفیت لري.

د وزن او اهنګ ارزښتتتت او اهمیت په دې کې دی چې غږونه داستتتې رسه منظموي، رُس او تال یې 

ستونکي د زړه تارونه ترنګوي، خربه یې ډېره ژر  و ډول د زړه تل ته لویږي. دلته خربه په یبرابروي چې د لو

 محسوسیږي او په اصطال  د زړه په غوږونو اوریدل کيږي.

په دې الندې لنډۍ کې وګورئ چې په ستترتګو خربې کول یاد شتتوي، چې د یو متضتتاد حالت چې 

 سرتګې هم خربې کوي او حال وایي ژبه له عادي بیانه اد  او هري بڼې ته اړوي، حسې کوي یې، چې

 دغه حالت ته حس ایزي یا تصویر کښته وایي. په الندې بېګه کې يې وګورئ:

 ماته په سرتګو کې حال وایه

 الرې کوڅې له غامزانو ډکې دینه

که د شعر د جوړښت د ځینو د اساو توکو) مفکوره، تخیل، احسار، عاطفه، وزن او اهنګ( په اړه 

شو چې:  ساو مفکوره چې په عام» د پورته څرګندونو په رڼا کې د پایلې په توګه ویلی  مفهوم  کله چې ا

یيل اوال شتتتاعر د تخد ټولنې د وګړو له پاره ګټوره، د پوهیدنې وړ او ښتتته پېغام له ځان رسه ولري، د وین

ځواک په ملتیا د احستتار او عاطفې په من کې راونغښتتتل يش او د شتتعر په خوږ او رنګینه ژبه په موزونو 

الفاظو کې د وزن او اهنګ په څپو کې نورو ته وړاند ې ،شعر وته ویل کېږي او پورته یاد توکي یې هریو 

 ص(۶۹ل، ۱۳۸۵ي، د شعر د جوړښت اساو توک«)د هري ارزښت معیارونه دي.

 په دې الندې لنډیو کې بېالبېل هري ت د  ارزښتونه وګورئ:

   اشنا مې رس په وطن کتتتتتتیښود  (۱)

 په تار د زلفو به کفن ورته ګنډمتتتتتته   

    اول دې موړ په خوږ دیدن کړم( ۲)  

 بیا دې شهید د بیلتانه په توره کړمتتتتتته    

    خرب متې کله کله اختتتتتتتتتتله  (۳)

 د سرتګو توره لیونۍ درپسې شومتتتتتته    

    عاشق پاچتتا عشق ملنګ دی( ۴)   
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 د عاشدۍ کوڅو کې تل غواړي خیرونه   

 باغوانه باغ متتتې دې خو  نه شو( ۵) 

 ل، بېالبېل مخونه(۱۳۳۴چې پکې نشته د راميبیل چاميبیل ګلونه) پښتني سندرې، 

 ه وليس ادب کې د لنډۍ دریځپ-۶-۴

لنډۍ د پښتتتو د منظوم د ولاتت ادب په لویې برخې عامو ولاتت ستتندرو پورې اړه لري او دا عامي 

ولاتت ستتندرې زموږ د منظوم ادب هغه برخه ده چې ویناوال یې نه وي معلوم. د منظوم ادب دغه ستترته 

ا وګړ  شوي، معلوم ویناوالاد  پانګه او زېرمه چې د پېړیو په پوړیو کې د عامو ول نه  و له خوا رامینځه 

لري، بلکې د ټول ولس ګډ مال دی. دا هغه اد  ژانر دی چې د شکل له مخې ډېر لنډ، خو د منځپانګې 

او مفهوم له مخې لکه د ستمندر غوندې پراخ او څپاند دی چې د پښتتون اولس د ټولنیز ژوند ټول اړخونه، 

او بیلتون، دردونه او کړاوونه او همدارنګه په زرګونه نور ټولنیز بریاوې، ناکامۍ، غمونه، خوښتتۍ، وصتتال 

مطالب او د طيبعیت او ژوند چاپېریال د بېالبېلو مناظرو ستتتاینه په خپله منه پرخه منه کې رانغاړي، نو ځکه 

د پښتتتو په ولاتت ادب کې د یو ستترتې معنوي پانګې به توګه ځانګړی اد  پوړ او دریځ لري. موږ دلته 

ه دريځ ثابتول غواړو، نو الزمه ده چې لومړی چې د پېژندنې او زموږ په فولکلوري ادبیاتو کې د هغو پر ددغ

ونډه او اهمیت بحث وکړو، د بحث د پیالمې په توګه د لنډیو په شتتتکيل او په فني جوړښتتتت ځغلنده کتنه 

 کوو او بیا یې به ولا ادب کې ونډه او دریځ جوتوو:

ښتانه ی ښتو د او ځینې یې ټکۍ یا ټیکۍ بويل« میرسۍ» ځینې یې« ټپه» ېلنډۍ چې ځینې پ ، د پ

عامو ولا سندرو یو بډایه او خوږه برخه ده، د منظوم ولا ادب دغه ژانر چې شااعر یې معلوم نه وي او 

د ټول ولس ګډ مال بلل کېږي، ځانګړې جوړښتتتت او د ویلو له پاره مخصتتتوص وزن او اهنګ لري. دا 

شعر دوه م سیالبه او دوهمه یې د لومړۍ په پرتله اوږده)لنډکی  ( ۱۳ېرسۍ لري چې لومړۍ يې لنډه نهه 

 ص(۲۷ل، ۱۳۶۰سیالبه وي. )رفيع، 

لنډۍ په منځپانګه کې هر ډول مضتتامین لري، د عشتتق او مینې درد ناک رمزونه او رازونه، د ه رن 

 ولی شو.او... ټول په هغې پید کاو وصل تاثرات، د پښتني ماحول ناخوالې او په ټولنه کې شته تضادونه 

 د عالمه پوهاند حيبیيبي وینا:
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د دې ولاتتت اد  ژانر لوی کامل دا دی چې په بشتتتپړ ای از او اع از رسه پکې یو بشتتتپړ عالی » 

مطلب ځائیږي، ژبه یې ستتتوچه او خوږه ده، د پښتتتتنو د ټولنیز ژوند هر اړخ پکې انځور شتتتوی دی، نو له 

 ص(۴ل، ۱۳۶۰)حيبييبي، « توري ژوند هنداره بللی شو.همدې امله یې د پښتنو د کل

لنډۍ د فکر او پېغام رسولو او اد  تتت هري ذوق خړوبولو یوه هري ت ربه او وسیله ده، مضمون او 

منځپانګه یې له ولستتته زنګه اخيل، چې د ولس په ژبه، فکري کچه او ذوق رامنځته شتتتوي، نو ځکه هر 

 ربو ورګډیږي. چې همدا یې لوړ هر او په پښتو ولا ادب کې څوک خپل ځان پکې ګوري یا په تیرو ت

 د ونډې او دريځ څرګندوين دي.

 دا الندې بېلګې یې لولو:

 جانانه چېرته رانه الړې

 زه خو زیارت په زیارت ځم تا لټومه 

 مساپري سخته خوارې ده

 باران به اوري څوک به ځای نه ورکوینه

 خدای به غمونه کړي اسانه

 په زنګانه ايښی مینهځکه دې رس 

 پوهاند رښتین صاحب د لنډیو د ماهئیت او په ولا ادب کې د هغو د اهمت او ونډي په اړه واي:

د پښتو هره لنډۍ د غرې ټکی دی او په هره یوه کې بېال بېل مطلب پروت دی. لنډۍ د پښتو د » 

ل، ۱۳۲۵رښتتتني، «)ي کويميل نظم یوه غوره او لویه حصتته ده، چې د پښتتتنو د اصتتيل افکارو منایندګ

 ص(۳۰ت۲۹

د پښتونخو پياوړی لیکوال او څېړونکی عيبدالحلیم اثر افغاين د لنډۍ د ماهیت او اهمیت باب داسې 

 نظر لري:

لنډۍ د اد  خو غټ ښتتته والی او لوی ښتتتکلی والی دا دی چې د روغ پښتتتتون قوم میراو دی. » 

و داسې قیسم شعر دی چې ددې نسيبت روغ قاعده ده چې شعر کوم شاعر ته منسوب وي، لیکن لنډۍ ی

پښتون قوم ته کیدی يش. لنډی د هر یو پښتون د احساساتو ئینه ده، یو دسې مظری او شهيباز دی چې 

دپښتون قام د زړه د رباب تارونه په یو شان غږويل يش او دا فرق نه لري. که زیر غږیدل وي او که د غه 

خو  ده چې د نړۍ د هیڅ ژبې په هیڅ نوغه قسم شعر کې نه ترنګ د بم په پردوکې وي او دا یوه داسې 

 ص(۲ت۱ل، ۱۳۷۰يش موندی. )اثر، 
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د لنډيو د اهمیت او ماهیت په باب د اثر افغاين صتتاحب پورتنی نظر چې وایي لنډۍ د ټول پښتتتون 

رنګوي، ت ولس په روحیاتو او احساساتو او جذباتو یو ډول اثرښندی او د دوي د زړونو درباب تارونه یو شان

لنډۍ د پښتتتو د منظوم ولاتت ادب یو ډېر او که ووایو تر ټولو اغیزناک اد  ژانر په توګه زیات او موږ ته 

نډۍ بې  به دودیزو اد  ژانرونو کې د ل نګ چې د نړۍ دټولو ژبو  مدا خربه یې ددې ترڅ راپېژين او ه

توګه ولاتتت ادب کې ونډه،  ستتتاریتوب جوتوي، له همدې څخه یې موږ ته په خپل ټول ادب په ځانګړي

 اهمیت او دریځ هم راڅرګند یدای يش.

تته، لنډۍ، ټپه یا » په همدې لړ کې دمحمد نواز طاهر دا خربې هم د اوریدو دي چې وایي:  مېرست

ټیکۍ د پښتتتو ژبې د ولاتت ادب هغه د لغزیز، مديبول، عام او په هر لحاو نایاوته صتتنف دی، چې د فکر 

او حرمان، ستتوز او ستتاز او د رنګ او اهنګ بې شتتمېره مرغلري پکې د بحر ونظر، عشتتق او رومان، پار 

 ص(۵ل، ۱۹۷۹)طاير،« سحر او بهیر په یوه لړۍ پیل شوې دي.

د پښتتتتو ولاتتت ادب ته دې په زړه پورې اد  ژانر په پنځونه کې له نارینه و څخه د ښتتتځو ونډه له 

د » ده، د امیر حمزه شتتینواري په وینا: ستتلنې پورې ګڼل شتتوې  ۷۰تتتتت  ۶۰نیامیي څخه هم زیاته ان تر 

ښځو برخه د نارینه و څخه زیاته ده ان تردې چې د نلډۍ کړه وړه، لکې نوم  لنډۍ په پالنه او ترقۍ کې د 

 ص(۵م،۲۰۰۶)رضا،« یې هم مړنث دی: ټپه، لنډۍ، م عه.

صوصیت دا مده    خنو دې پورته څرګندونو ته په پاملرنه ویلی شو چې د لنډیو یوه سرته ځانګړنه او ع

دی چې زیاتره د ښځې له خوا نه نارینه ته په خطاب کې ویل شوي دي او دا چې له نارینه څخه د ښځې 

ست نرم او رقیق دی، تاثیرات یې تر نارینه اغیزناک او اواز یې هم تر نارینه و خوندور دی، ځکه نو  سا اح

سندرو خوند او اغ شعرونو او  ښتو تر نورو  سور دی او زموږ دغه ادعا ثابتوي په لنډيو کې د پ یز زیات مح

چې لنډۍ تر بل هر ولاتتت شتتتعر څخه ژور اثر او اغیز لري، چې دا یې زموږ په ادبیاتو په ځانګړې توګه 

 منظوم ولا ادب کې دریځ او نفوذ پياوړي او ځواکمنوي.

اب داستتې باکاډمېستتین ستتلیامن الیق په پښتتتو ولاتت ادب کې د لنډیو ونډې، اهمیت او دریځ په 

 څرګندونې لري:

شعرونو د عظیمې  شعرونه په لړ کې د لنډیو برخه واقعاً د ټول بصیت د فولکلوري  ښتو فولکلوري  د پ

صیت او اهنګ روزنګی  صو سندریز خ سرت اهمیت دا دی چې د هغه  شتمنۍ یوه مهمه برخه ده، د لنډیو 

و ستتتاری نه لري، لنډیو د انستتتان د فطرت د نړۍ په ټولو فولکلوري شتتتعرونو او ستتتندرو کې ممتاز دې ا

احستتاستتاتو، عواطفو، دردونو، رنځونو او انګیرنو ډېره عايل او دقیده درجه بندي کړې ده او هغه یې د ډېر 



113 

 

خواږه او ظریف بیان په موسیدۍ کې وړاندې کړی دی. زموږ د جعرافیایې سیمې په ټول فولکلوري قلمرو 

نه د خپلې تغزيل شتمنۍ او نه د خپل سموالی او هی ان کې هیڅ سندره نه د خپل اهنګی خصوصیت او 

 ص(۲ل، ۱۳۶۴)اليق، « له پلوه له لنډیو رسه برابري کولی يش.

ددې پوره څرګندونو او د لنډیو د اهمیت او په ولاتتت ادب کې يې د دريځ په اړه د بېال بېلو ادبیاتو 

 نظریاتو ته په کتنه او پاملرنه ویلی شو چې:

ونه عمر لري، او په لکونه لکونه شتتتمېر، خو موږ ته یې له دې کيبله چې ستتتینه په لنډۍ زرګونه کل» 

ستتتینه انتدالېږي، لرغونې منونې لږې یا رارستتتیديل او هم له لکونو لنډیو څخه د زرګونو په خانو کې لنډۍ 

ې ک راټولې شتتتوي دي، نور یې لکه بیدیايت لګلونه په خپل رس غوړیږي او بیا بیرته په هامغو لویو دښتتتتو

 رژیږي او له منځه ځي:

دا چې لنډۍ زموږ په فولکلوري یا ولاتتت ادب کې ځانګړی دریځ لري او په ټوله کې دغه اد  ژانر 

سرت ارزښت او اهمیت څخه برخمن دی، نو  زموږ په اد  ادبیاتو کې د بڼې او منځپانګې له مخې له ډېر 

ه یې خوښتتتو او د یوې ښتتتکيل ګل ګيډۍ په توګدلته دغه اد  ګليبڼ ته رس ور دننه کوو، خو بېلګې یې را

 ستاسې مخې ته ږدو:

وینو چې په ولاتت فورمونو کې لنډۍ د ټولنیز بدلون د یوې هري وستتیلې په توګه هم کارول شتتوی 

وي. ډېرې لنډۍ په ټولنه کې د ویښتتتتا به په موخو ویل شتتتوي دی، ډېر اوچت او رستتتا پېغام یې نورو ته 

 رسولی دي.

    وطن ته راشهجانانه خپل ( ۱)

 که خلک ډېر دي پرې ودان دې خپل کورونه

    په غم کې تانه کمه نه یتتتتم( ۲)

 کم عدل نه یم چې په کيل خربومه

    جانانه راشه چتتتتې پخال شو( ۳)

 دنیا فاين ده مرګی شته جدابه شونه

    که جنت غواړی عيبادت کړه( ۴)

 بې عتتتتتيبادته مونده نه يش جنتونه

که وګورو پورتنۍ هره لنډۍ خپل ځانګړی پېغم لري. دا چې د فولکوري شعرونو اکن پنځونکی 

نالوستي کسان دي، خو له شعر او شاعرۍ رسه یې منیه درلوده، ځکه یې خپلو فکرونو ته د شعر او دب 
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ته په  لجامه وراغوستي او په پوره ارزښت ورته قایل شوي وو، هغه یې په شفاهي بڼه له یو نسل څخه ب

میراو پرېښودل او د یو بدلون د وسیلې په توګه یې هم ورڅخه کار اخیست او همداسې د نړۍ اوسني 

کشفي بدلونونه او اخرتاعات هم د همدې فولکلوري اثار وزیږنده ده. دا چې لنډۍ هم په فولکلوري اثارو 

 دې، نو ځکه یې پهکې د یوې اغیز ناکې وسیلې په توګه په ولس کې خپل اثرات او اغیزې درلو 

فولکلوري اثارو په ځانګړې توګه شعر او ادب کې دریځ لوړ او د پښتون اولس اصيل فولکلوري فرهنګي 

 زیرمه او میراو بلل کېږي.

 اسامن ته د ختلو الر نه شته( ۱)

 لیال م نون به عاشدي ختيل دینه  

 اسامن ته الرد ختو نشته( ۲)

 زه د جانان په هور تلم وروختمه 

مخکې مې وویل چې د دنیا اخرتاعات او کشفونه د فولکلوري آثارو په واسطه شوې ددې خربې د    

اثيبات لپاره پورته لنډۍ او دې ته ورته په سل ها وو نورې لنډۍ شته،چې دا موږ ته ثابته وي،چې دا خربه 

ې وکړې او ی واقعیت لري، اسامن ته ختل یوه تخیيل ت ربه وه،چې وروسته بص ورته متوجه شو پلټنې

ساینا ت ربې یې تر رسه کړې، باالخره یې طیاره ) الوتکه( یې اخرتاع کړه اور نو په تخیل نه بلکې 

 په واقعیت کې هم اسامن ته ختلی شو.

لنډۍ د پښتو په فولکلوري آثارو کې د خپلو خصوصیاتو او لرغون وايل ښکارندوي کوي، او دا هم    

ډۍ د ګاونډیو نظمونو تر اغیز الندې وده نه ده کړې بلکې په بشپړه او په په جرات رسه ویالی شو،چې لن

 مستدیمه توګه یې وده کړې.

  نه پوهیږم  I  love  you په( ۱)

  ماته په سپینه پښتو وایه یار دې یمه  

  پښتو کوه که پښتون یې( ۲) 

  ما په پښتو باندې پښتۍ ورکړیدینه  

تو او پښتانه باندې خربې شوي همداسې په لنډیو کې هم لکه څنګه چې په پورته لنډیو کې د پښ

هیڅ د کومې بلې ژبې اغیز نه لیدل کیږي. د نورو ژبو له اغیز څخه پاکه ده په دغه وجه هم په ولا 

 ادب کې دریځ لري.
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په ولا ادب کې د پښتو لنډۍ دریځ، اهمیت او ارزښت په باب د بحث دا خوره وره منه راټولوو او د 

 ه توګه وایو چې:پایلې پ

سرته برخه ده، چې زموږ په ادبیاتو کې څه چې د نړۍ هیڅ ژبې  ا ادب یوه  لنډۍ په ټوله کې د ول

بل اد  ژانر وررسه د بالغت او جامعیت له مخې د سیايل جوګه نه دي، لنډۍ په پښتو ولا سندرو کې 

شعر  شعر کېیو مخصوص جوړښت او ځانګړی اد  الر لري، ډېر او تر ټولو لنډ   دی، خو په دې ډېر لنډ 

هم په پوره ای از او اع از یو بشتتپړ او عايل مطلب له ډېرو ارزښتتتناکو مفاهیمو رسه ځائیږي. ددیې اد  

ژانر ژبه ډېره خوږه، سوچه او د خلکو په ذهنونو، خولو او ژبو کې صفیل شوې ده. رښتینې ټونلې د ژوند هر 

و هغه د ټولنیز کلتوري ژوند هینداره بللې ده. همدغه فصاحت، اړخ پکې انځور شوی، نو ځکه ادب څېړونک

بالغت، د موضتتوعاتو تنوع او د شتتمېر زیاتوالی یې په پښتتتو ولاتت ادب کې ونډه، اهمیت او لوړ اد  

ماهئیت او دریځ جوتوي، دلته د خپلې لیکنې د حسن اختتام په توګه د لنډیو څو بېلګې راوړم چې هره یوه 

 اتو کې د ډېر لوړ اد  دریځ او موقف استازیتوب کولی يش:یې زموږ په ادبی

 بورا به خدای به ګلو موړ کړي( ۱)

 باغوانه ستا نیمګړی نیت مې ژړوینه

 ځان یې زړو جامو کې جوړ کړ( ۲)

 لکه په وران کيل کې باغ د ګلووینه

 زما په سرتګو کې دې ګل يش( ۳)

 که به یې ستا په مینه بل ته واړومه

 مات ګوتې به پرې کړمقلم به ( ۴)

 کاغذه تا که اشنا ونه ژړاونه

 څوک په رضا له ملکه نه ځي( ۵)

 یا ډېر غریب يش یا د یار له غمه ځینه

 په اخرت کې به نارې کړم( ۶)

 زه له دنیا نه راماين راغلی یمه

 نارې وهم غږ راته نه کړې( ۷)

 بیا به جهان راپسې ګورې نه به یمه

 ګورمکه راته ګورې درته ( ۸)
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 که راته نه ګورې پروا دې نه لرمه

 ماته په سرتګو کې ځای راکه( ۹)

 زه درته کور د زړه په کور کې جوړومه

 په لویو غرو د خدای نظر وي( ۱۰)

 ل، بېالبېل مخونه(۱۳۳۴په رس یې واورې اوروي چاپېر ګلونه )پښتني سندرې، 
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 د لنډۍ ډولونه – ۷

د ویش او ډلندۍ په اړه څه ووایو، د لنډیو د عامې پېژندنې په اړه ځینیې  دمخه تر دې چې د لنډیو

څرګندونې لرو، رسه له دې چې په دغه اړه خورې ورې څرګندونې د مخکې څپرکو په بېالبېلو برخو کې په 

شپږم ټوک په حواله پکې د لنډۍ  ضمني ډول راغيل، دا وروستي تعار  بحث چې د اریانا دایرة امعارف 

سې رسه معلومات رشیکوو له موږ رسه د لنډیو ویش او ډليبندیو د طرحو د ه ر اړخیزې پېژندنې په باب له تا

 د وړاندې کولو په برخه کې مرستندوی يش.

په اریانا دایرة امعارف کې د لنډۍ پېژندنې بحث مفصتتتتل او هر اړخیز دی، موږ یې ځینې ټکي په 

 لنډيز رسه را اخلو. 

هغه منفرد فولکلوري دوه مرسیز شعر دی چې لومړۍ مرسه یې نهه سیالبه او په پښتو ژبه کې لنډۍ 

په الفاظو پای ته رستتتیږي. دغه اد  ژانر زیاتره « مه»او« نه» دویمه دیارلس ستتتیالبه ده او معموالً د

ښځینه احساسات او مسلط نارینه په وړاندې د ښځې غوښتنې، اعرتاضونه او ګیلې ماڼې طرحه کوي نو 

 امله یې ځینې فولکلور څېړونکی ښځینه شعر بويل.له همدې 

لنډۍ په خپل ذات کې احساسايت شعر دی، داسې چې د عوامو سرت ډله ییز عدل د مینې او مرګ، 

د بېلتون او ناقرارۍ د بیان لپاره پنځولې ده، د لنډیو ویناوال او د پنځونې زمان نامعلوم دی، خو دپښتتتو د 

لی، باندې او کېږدۍ او د بزم او رزم میدانونه( رانیا، په همدې چاپېریال ژوند ټول چاپېریال) ښارونه، ک

کې د غاړو او غږونو په کالب کې وګړنیز کېږي او د خپلې عامې او تصمیمي ځانګړنې په خاطر د پښتنو په 

ن بار په اټولو له ه یې ځانګړنو کې ځان جوتوي او د انسان د عاشدانه لیوالتیا، اړتیا او ارمانونو د هري بی

 غاړه اخيل.

د لنډیو یو ښکال او جذابیت د هغوي په سالست، سادګۍ صداقت او بې ح ابه لیوالتیا کې نغښتی 

دی. په لنډیو کې د عوامو ژبه کارول کېږي او د خواصو د ادب قرار د دي اصطالحات لکه: زاهد، ناصح، 
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ه پردیو کاليبونو عاریت کول هم نمحتستتب، شتتیخ، خرابات او داستتې نور ستتولیديل توکي نه کاروي او د 

خوښتتتوي، یعنې معنا د تکلف په زهرو نه لړي او مخاطب د الفاظو د ستتتپړلو لپاره په قاموستتتونو پستتتې نه 

شنا  ښتیاين طيبعیت رسه یې ا ځغلوي، بلکې الر نیولی یې د ګودر غاړې ته بیا یې، د کلی او کیږدۍ له ر

تورو پوښل شویو شپو کې یې ډوبوي، د زمان به پراخه کوي، په سحرونو، ماښامونو، ټکنده غرمو او په س

 من کې د لیووال او پلټونکي انسان د غوښتنو او پلټنو غوټه ورته پرانیزي.

لنډۍ له مضمون پلوه داسې شعر دی چې د هر راز فکر او خیال د بیان لپاره پرانیستې من لري، هر 

یدان ورکوي او پایې یې، خور بڼې په لحاو په دوو راز نظرونو، انګیونو، باورونو او ستتتلیدو ته مخه او م

ستتیالبونو کې محدودیږي او دستتې خیال هستتتوونکی شتتعر رامینځته کوي چې بنستتټ یې ( ۲۹مرستتو او)

موستتدیایې غاړې او نارې رامینځته شتتوي دي او د مستتتديبل په لور یې د نوښتتت او اع از مخه پرانیستتتې 

نډیو منفرد خاصیت په دې معنا دی چې تر اوسه د نړۍ به پريښې ده. په پای کې یاید وویل يش چې د ل

نورو ژبو کې دغه ډول شتتتعر نه دې لیدل شتتتوی چې په دومره لنډ تنګ چوکا  کې دې داستتتې ستتترتو 

 ص(۱۱۸ت۱۱۷ل، ۱۳۹۶مفاهیمو ته ځای ورکړړی. )اريانا دايرة امعارف، 

 د لنډيو ویش او ډلبندي

 په اړه تر اوسه داسې کويل او ټول منلی نظر نشته چېد لنډیو د شکيل او موضوعي ویش او ډليبندۍ 

ټول پرې د نظر یووالی ولري، خو بیا هم د فولکلوري ادب په ځینو اثارو کې ځینې ویشتتتونه او احتاملی 

طرحې وړاندې شتتتوي، چې موږ دلته له هغو څخه ځینې راوړو او په راتونکې کې په دې اړه د څېړونکو او 

 و او نویو طرحو ته سرتګې پرالر پاتې کېږو:فولکلور پېژندونکو نظریات

یک د ټپې ډولونه تر رسل» تتتتتت د فولکلوري ادب لیکوال ) فرهاد وستتیم یوستتفزی( په خپل اثر کې۱

 الندې خپل ویش او ډلندي داسې وړاندې کوي:

د ټپو ویش که موږ د ساخت او جوړښت په بڼه وکړو، نو ددې غټ او معروف دوه قسمونه یا ډولونه » 

 یوه عامه ټپه ده او بله زنځیري ټپه ده:دي: 

 ت عامه ټپه۱

صولو او  شوي وي او د ټپې په مروجه ا ضمون ویل  ساده او عامه ټپه چې په هره موضوع یا م یعنې 

 فني جوړښت ښه برابروي، لکه د مثال په توګه:

 اول دی وې چې را مئین شه

 اور راته وایې زړګې صرب کړه مئینه



119 

 

 ه کړېمادرته وې پوره به یې ن

 د یارانې خربې ډېرې ګرانې دینه

 ـ زنځیري ټپې۲

دا د ټپو یو داسې قسم دی چې په فني جوړښت او د ساخت په رشحه کې د عامې ټپې ته جدا وي. 

سیالبه وي، خو دویمه مرسه یې د پنځلس نه واخلې ترشلو پروې وي. څو توري ( ۹لومړۍ م ع خو یې)

مینځ کې هم قافیه وي او یا په صويت بڼه د یو بل رسه تړون پکې داسې استعامل شوي وي چې په خپل 

او رابطه لري، دغه توري داستې په تستلستل کې د یو بل رسه تړيل وي، لکه د زنځیر کړۍ، نو ځکه ورته 

 زنځیري ټپې ویلی يش، د مثال په توګه:

 زما د یار زنه کیله ده( ۱)

 اوږده ده، خوږه ده، پسته ده، ماله ډېر خوند راکوینه

 د چرتال ښکلې جینکۍ دی( ۲)

 تنکۍ دي، سموسۍ دي، ځلوبۍ دي، به روپۍ یې خرڅوینه

 غامزه ورک شه پنا کېږه( ۳)

 اخوا کېږه، غلې کېږه، لري کېږه، یار د ځان رسه بوځمه

 د رشا  سرتګو جانانه( ۴)

 وه نادانه، په مایې ګرانه، بې له تانه په ژوند څنګه تیرومه

 ن دییار مساپر رانه روا( ۵)

 باران دی، خفګان دی، ارمان دی ت نم زما د سرتګو ځینه

 د ښکلو هر ځای کې میلې دی( ۶)

 مزې دي، چړ چې دي، نخرې دي ت هر سړی ورپسې ځینه

 یار مې په مینه نه پوهېږي( ۷)

 ویریږي، رشمیږي، درزیږي ت زړه زما وهي ټوپونه

( په بڼه هم کوو او په دې ویش کې بیا بال ډولونه topic د ټپو بل ویش موږ د موضتتوع یا مضتتمون)

او قستتتمونه دي، ځکه چې ټپه د ولاتتت د ژوند هینداره ده او په دې هینداره کې د ژوند هر اړخ انځور 

خوندي دی، نو داستتتې اړخونو باندې په زرګونو ټپې ویل شتتتوي دي او د ادب په پانګه کې محفوو دي، 
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« ونو څخه مشتتتهورې څو ټپې په دې باب کې رشیکې کړم...خو زه هڅه کوم چې  ف د معروف اړخ

 ص(۱۰۱ت۹۹م، ۲۰۱۷)يوسفزی، 

ت ش(  ۱۳۴۹کاله دمخه) ۵۱استاد حيبیب الله رفیح په خپل اثر د خلکو سندرې کې له نن څخه – ۲ ه

 کې د لنډیو اد  او معنوي ویشنه تررس لیک الندې د لنډیو ویشنه يې په دې ډول وړاندې کوي:

څرګنده خربه ده، چې زموږ ميل لنډۍ، خو طيبیعي ویل شتتوې او جوړی شتتوي دي او د دا خو یوه » 

تصنع او پېښو) تدلید( قلم هیڅ په دوی کې نه دی چلیدلی، ټول په ميل ذوق د موږ ټولو او عمومو پښتنو 

جوړی کړې او ویلې دي، نو ځکه په دې هر ډول مضتتتمون او هر رنګ ادب پروت دی او پکې زموږ ميل 

 ې او د موږ د ژبې اد  خوندونه او استعدادونه پراته دي.مزایاو 

وګورئ بې له پېښو او تدلید څخه او بې له دې چې د چا په پله تللی وی طيبعاً د ارستو په اد  ویش، 

صفت، ذم ( ۹یعنې په) سمې دي، لکه: فخر او حامسه، عشق او مینه، مد  او  شعارو هم  برخو منطدي ا

جدیات، هري یا ټوکي او مستتتخرې، هرلیات جدي یا په ټوکو رسه په بدو  او ه و، مرثیه او ستتتاندې،

عاداتو حمله او تندید، مصتتتیيبت او تهدید او ویرونه، تصتتتو  افکار، عتاب یا اد  ټرننه، اعتذر، ادب او 

 زحکمت او په ستتتلهاوو نورو ډولونه. دا تطيبیق یا ال زیات هم زموږ د ميل لنډو او زموږ د ميل ادبیاتو اع ا

 دی، چې زموږ سپیڅلو پښتنو طيبعاً کړي دي.

اور لنډیو د پورتنیو ډولونو ستتتمونې وړاندې يش، څو د پښتتتنت ستتتپیڅيل افکار او د لنډيو طيبیعي 

 تساوي او خوږ والی تر معلوم يش.

 د ارسطو د اد  ویش په ډولونو برابر لنډیو منونې دا دي:

 ت فخر او حامسه: ۱

    کړوتورې به به نه کړو، نو به څه 

 چې مو شیدې د پښتنې روديل دینه

    ټوټتتتتتې ټوټتې په تورو راشې

 د بې ننګۍ احوال دې مه راځه مینه

    ټوټې ټتتتتتوټې په تور رايش

 چې پرهارونه دې ګنډم خوله درکومه

 ت عشق او مینه:۲

   پر بتتتتتتتام والړه یتتتم زنګیږم
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 له خوبه نه یم د یار غم غلطومتتتتته

   زما دیدن پکتتتتار ويکه دې 

 د ګودر غاړه اجاره واخله متتتتتتتتتینه

   باغ ته دې تګ مناسب نه دی

 په خپله ګل یې ګل به ستا سالم کوینه

 ت مد  او ستاینه: ۳

   زما جانا ګل د ګالب دی

 خزان یې مه کړې الهي تازه ګلونتتتته 

   د اکربخان غازي په توره

 ځینتتهوطن رڼا شو د ښمنان په ماتې 

   پښتنو بیا پګړۍ کږې کړې

 پر دوښمنانو به بیا جوړ کړي ناتارونه

 ت ذم او ه و:۴

   ګل د بليبل رسه ښاییږي

 مناسب نه دی چې کارغان یې بویوینته

   ښاغلی یو ځله پر ځای مري

 موزیګي هر ساعت هر ځای بې ځایه مرینه

  موزی دې خوب په پالنګ نه کړي

 ورو خورینهحق د هغوی دی چې هېواد په ت

 ت مرثیې یا ساندې: ۵

   ګالن له خاورو پيدا کېږي 

 زما جانان تر ګل نازک خاورو ته ځینه

   ما ته قلم مشواڼۍ راوړئ

 د یار تاریخ د زړه په وینو ولیکمه

   ماوې له غمه به دې ومرمه

 مرګ په نېټه دی دروغ نه شوم مینه
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 ت جدیات هزلې ټوکې مسخرې:۶

    موزیکي بیا مړانه وکړه

 په ښوره مړ خر یې په توره وواهنه

   تر نیمو شپو راتګ دې جارشم

 لکه شغال چې کور کې چرګې ته ورځینه

 ت جدي هرلیات ی ټوکو رسه په بدو خویونو حمله:۷

   راځه چې دواړه ملنګان شو

 چرر به وهو چرګان به جنګ لره ساتونه

   د موزیګي نخښه ښکاره ده

 هینهخولۍ يې څېرې ککرۍ یې مر و 

 ت مصیيبت او ژړا: ۸

   قرب یې شه جوړ کړئ عامه

 مین پردیس دې پکې تیربه کړي کلونه

   کورستان سل ګزه کوهی دی

 ځوانان کوزیږي د ناکام په تناوو نه

   قرب سوری شو تختې ماتې

 پر ګال  جانان مې پریوتل ګردونه

 ت مصخکي یا خندونکي ټوکې: ۹

   د پالر زانګو مۍ زنګوله

 غږ شو چې نیکه دې پیدا شونهناڅاپه 

   تورې وهم بې ننګه نه یم

 نن مې ګیدړ لره وهلی سنګرونه

 دا دی دعربو په اد  ویش برابری څو لنډۍ هم وړاند کېږي:

 تهدید او ویرونه: – ۱

   د پښتنو د ښمني مه کړئ

 بیا به نارې وهئ چې ورک شو له وطنه
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   یو وار خو ماته په غیږ راشه

 ستوري په ورا در ووینمهچې د اسامن 

 ت تصوف او موعظه: ۲

   عامه یو تر بل ځاریږئ

 دنیا فاين ده بیا به وکړئ ارمانونه

   که جنت غواړې عيبادت کړه

 بې عيبادته مونده ن  جنتونه

 عتاب یا اد  ټرټنه: – ۳

   چې مې ویل هغه دې نه کړه

 خاورې ایری شوې اور دې باد راپسې وړینه

    وکړهولې دې بد رارسه 

 ما به همزولو ته ویل چې یار لرمه

 ت ادب او حکمت: ۵

   که زخمت وړې راحت به مومې

 بې له زحمته راحت چامونديل وینه

   پر زحمت صرب کوه یاره

 چې ترې یو ټکی لرې يش رحمت به شینه

وش خلنډه دا چې په لنډیو کې پراته له پورتنیو مضتتتمونونو څخه نور ډولونه هم شتتتته، لکه: تربیک، 

بیني، بدبیني، تخذیز، تشتتتویق، د علم مینه، محرومي، مایوو، فراق، وصتتتتال او نور چې دلته د ټولو 

 ص(۱۳۸ل، ۱۳۹۷لنډۍ په بېلګو کې راوړل نا ممکن دی.)رفيع، 

کاله د  ۵۱د یادونې وړ ده چې استتتاد رفیع د لنډیو دغه موضتتوعي ویشتتنه او ډليبندی له نن څخه کابو 

ستاد تر دې مهاله مخه کړي او هغه مهال  سته ا یې په خپل دغه اثر کې خپره کړې ده، له دې څخه ورو

د فولکوري ادب په ځانګړې توګه لنډیو په باب نورې ډېرې څېړنې او ستتپړنې کړي، خو بیا یې په هغو کې 

نه ددې ویش او ډليبندۍ یادونه کړې او نه یې په دې باب کومه بله طرحه وړاندې کړې ده. په هر صورت 

به  دا د له هغې رسه  نه ده معلومه چې  کال کې چاپ او خپره کړي، اور  یاد  په  په توګه  یوې طرحې 

 څومره موافق او یا مخالف وي.
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تتتتت زه دلته د لنډۍ ډولونه تر رسلیک الندې یو ویش د طرحې په توګه وړاندې کوم او په دې هیله ۳

کې به  خپل ځای پيدا کړي او په راتلونکیچې د لنډیو دا ډولونه چې به د لنډیو د ویش په پورته کتار کې 

په دې اړه د ویش او ډليبندۍ لپاره الره پرانیزي: زه لنډۍ په دوه ډوله ویشتتتم یوې ته یې د طيبیعي لنډۍ 

 نوم ورکوم او بلې ته مصنوعي وایم.

 طبیعي لنډۍ-۷-۱

طيبیعي لنډۍ داستتتې دي لکه خودرویه ګالن چې مشتتتخصتتته جغرافیا نه لري یا مشتتتخص کس ته 

مربوطه نه دي، په دې کې هره منطده یا هر ستتتړی خپل ځان ګوري. دا چې دغه ډول لنډۍ کله په یو 

جغرافی یا یوه ستتمیه کې منځته راغيل او له هغه ځایه بلې منطدې یا کيل ته تليل، صتتیدل شتتوي لفظونه 

 یې بدل شوي، یا یې شکلونه او وریانټونه تغیر شوي یا بېل وریانټونه لري.

 یو دا الندې بېلګې:لکه د لنډ 

 ت چې خدای کوي هغه به ويش ۱

 دبنې ادم په زړه کې ډېر دي مدصدونه

 ت چې خدای کوي هغه به ويش۲

 جانانه مه د چامنه نه یې منمه

 ت چې خدای کوي هغه به ويش ۳

 کم بخته مه شکوه ټنۍ په زیارتونه

 ت چې خدای کوي هغه به ويش ۴

 هلکه مه ږده د زېړۍ غوایه زیارتونه

 ت چې خدای کوي هغه به ويش ۵

 جانانه مه تړه تددیر ته تدبیرونه

 چې خدای کوي هغه به ويش – ۶

 ولې دې رس په زنګنو کېښود منیه

 ت چې خدای کوي هغه به ويش ۷

 زما د فکر بیړۍ غرقه شوه مینه

 ت چې خدای کوي هغه به ويش ۸
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 (ص۱۷۱ل، ۱۳۶۳داسې به ويش چې په خیال دې نه راځینه)پښتږ لنډۍ، 

وینو چې ددې پورته لنډیو وریانټونه تغیر شوي ځکه چې تحریری شوې نه وو لیکل شوې نه دي. یو 

کس یوه مرسه له ځانه رسه وړي بله یې ورنه پاتې یا هیره شوې وي یایې له وي توپیر کړی دي، دغسې 

و نومونه پکې یو لنډۍ چې کلمه له یویې جعرافیې څخه بلې ته ځي یا له وي تغیرات مومي، یاد بوټو او م

 توپري کوي.

 لکه دا لندې لنډۍ:

 یا دې له ځایه شونډي رسې دي( ۱)

 یادې د کورمې سنرتې خوړلې دینه

 یادې له ځایه شونډې رسې دي( ۲)

 یادې په سپینه خوله انار خوړلی دینه

 او یا خدایه ما ګل د بیابان کړې

 چې د اشنا په غیږ کې پاڼې پاڼې شمه

 کړېخدایه ما ګل د ګالب 

 ص(۲۰۱ل، ۱۳۶۳چې د جانان په غیږ کې پاڼې پاڼې شمه)پښتو لنډۍ، 

د یادونې وړ ده چې دا ټولې لنډۍ یو تصتتتاد  شتتتاعرانه نواوری نه ده، بلکې ددې معنا دا ده چې د 

لنډیو د هستتتتوونکو د ذوق توپري، د ټولنیز موقف توپیر، د اجتامعي دودونو توپیر، د زمان توپري، د کيل او 

يبته دا ټولې شتتوي دي، الکېږدۍ توپري او د طيبیعي چاپېریال توپري او داستتې نور علتونه ددی تغیر ستتيبب 

 طيبیعي لنډۍ دي هیڅوک یې د ملکیت دعوا نه يش کولی، په دې کې هر شخص خپل ځان ګوري. 

ډېر ښتته او غوره شتتعر هم هغه دی چې هر شتتخص پکې خپل ځان وویني، په دې ډول د تخیل له 

 .الرې په تیرو ت ربو کې ګډیدل دي، چې همدا ډېر لوړ ُهر دی او ډېر زیات لیدل کېږي

 مصنوعي یا جوړي شوی لنډۍ  -۷-۲

موږ د لنډۍ په فورم کې د ورته مضتامینو د کارولو په ستلګونو مثالونه لرو، د لنډیو په ټولګو او کتابونو 

کې هم ثيبت شتتتوي، ویونکی او د ویلو تاریخ یې هم معلوم نه دی، د شتتتکل له مخې هم څه نیمګړتیا نه 

سیالبونه یې هم پوره دې، خو که منت  ښکاري لري،  او محتوا ته یې وګورو هیڅ خوند نه لري او له ورایه 

شوی دي. که موږ د  شمیر ورباندې زیات  شوې او لنډیو  چې یوازې د کتاب پاڼې ورباندې تورې او ډکې 
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لنډیو په کالب کې هر څه ولیکو او بیا ورته لنډۍ ووایو، په دې ویلو هغه لنډۍ نه دي)ي( ځینې بېلګې 

 یې دا دي:

 دې پرنګی دی د زنې خال

 ځکه دې پالر په انګریزي سالم کوینه

 که دا ټپې مې نص نه شوی

 بل وار به بیا مینې ته نورې ورلیږمه

 په رسه غرمه کې ټپې لیکم

 د کودر مینې رانه غوښتي دې مینه

 کيل ته دربه شم جانانه

 ص(۶۸خو خامخا به یو د سرتګو جنګ کوونه)صادق، کال نامعلوم،

ډېر او له شامره تیر دي، خو هیڅ وخت به د کتابونو له پاڼو څخه ونه وځي او د  د دغسې لنډیو شمېر

ولس په زړه کې به ځای پیدا نه کړي نه به یې ستتینو او حافظو ته وستتپارې دا ځکه مصتتنوعي لنډۍ رنګ 

یې د لنډۍ دی، خو د لنډۍ د خوند څخه بې برخې دی، یوازې هغه لنډۍ زموږ د فکلور او ولاتتت ادب 

کېدای يش چې له خولو راووځي او په زړونو منګولې ولګوي، نو ویلی شتتتو چې د لنډۍ په وزن او میراو 

شاعر او ویناوال هم معلوم دی دغو لنډیو ته  شویو لنډیو ته مصنوعي لنډۍ وایې، د ډېرو یې  اهنګ جوړو 

ده،  د لنډۍ مصتتنوعي یا نیمه فولکلوري لنډۍ وایې، او دا هم ددې لپاره چې وزن او اهنګ او ځمکه یې

خو ویناوال یې مشخص دی کله چې ویوونکی مشخص شو نو په دې صورت کې مسله د فکلور څخه او 

نیمه فولکلورته ځي، نو ځکه وایو چې ځمکه او فورم او همداستتتې وزن او اهنګ یې د ولاتتت لنډۍ دی، 

نګ نوور شعرونو تر څخو خوند نه لري، موږ ډېر داسې شاعران پېژنو چې د خپلو اشعارو په م موعو کې د 

یې خپلې جوړې کړې لنډۍ هم خوندي کړي، یو ښه مثال یې د پښتو د کالسیکې دورې د وروستې پړاو 

لنډۍ هم خوندي ( ۱۵۰۰شاعر سید غالم احمد پاچا چې د اشعارو په دیوان کې ددی خپلې جوړې کړې)

شعرونو شاعر دی چې د  سید الالجې پاچا دکندوز اوسیدونکی  څو قلمې م موعې لري چې  دي او یا هم 

شوي او په هغو کې ډېرې د ده خپلې لنډۍ خوندي دي، چې په ځینو کې یې خپل  سه نه دي چاپ  تر او

 نوم یاده کړی دی.

 لکه دا الندې لنډۍ:

 رب دې مین روغ لیونی کړه( ۱)
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 چې بیا وانه خيل د عاجزو ازارونه

 د مینتوب په مرې مړه شې( ۲)

 درشینه چې خپل اشنا دې جنازې لره

 د عشدۍ په اور کيباب شې( ۳)

 چې دلروبه درباندې کېږدي مالهمونه

 د عشدي کيباب رشوع کړه( ۴)

 چې هر پاڼه یې د ه ران اواز لرینه

 جانان زیرې مې درباندې( ۵)

 کاغذ راغلی چې جانان سيبا راځینه

 سهي ده چا روغ لیونی کړې( ۶)

 رڼې رڼې اوښکې دې ولې په مخ ځینه

او کالب د لنډیو دی، ټويل جوړښتتتتي ځانګړنې لري، خو ولستتتیتوب او ستتتوچتوب یا  دغو لنډیو فورم

فولکلوري رنګ یې نشتتته نو ځکه یې موږ مصتتنوعي یا جوړې شتتوې لنډۍ بولو، همدغستتې نورې ډېرې 

مصتتنوعي لنډۍ زموږ د لنډيو په ټولګو کې خوندي دي، خو مصتتنوعیات له ورته ښتتکاره دی. )عابد، کال 

 ص(۵۱نامعلوم،
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 ـ د جنست له مخې د لنډۍ ډولونه 8

ښځینه لنډۍ او نارینه لنډۍ دلته دا دواړه جال  شل کېږي:  سیت له مخې په دوه ډوله وی لنډۍ د جن

 جال درپېژنو:

 ـ ښځینوو لنډۍ۱ـ ۸

هغستتې چې ښتتځې زموږ د ټولنې نیاميې برخه جوړوي او ټولنې نیاميې وجود کڼل کېږي، همدغستتې 

ټولنیزو چارو کې هم ونډه جوته ده. ښتتتځې که له یوې خوا د نړۍ توابع او اتالن په خپله غیږه کې یې په 

روزيل نو ترڅنګ یې د ټولنې په وده او پرمختیا کې هم د یادونې او ستتتاینې وړ برخه لرلې ده، ځکه همدا 

ه ونډه او ې ډېر مهمښتتځه د ژوند ستتيبالوونکی، د کورين ژوند تنظموونکی او د کورنۍ اقتصتتاد په جوړلو ک

مخکې له دې چې په ښتتځینه لنډۍ باندې وغیږم، لومړۍ به په خپله ښتتځه او د هغې ونډه په  دنده لري

 ادبیاتو کې څومره وهپ او ده یو لند بحث وکړم بیا به ښځینه و لنډۍ ته راشو.

 ښځه څوک ده پ

ساين جوړښت خلدت وشو او د ټولو    سانانو نیکه ) حرض  له کوم وخته چې د ځمکې پر رس د ان ت ان

ادم ع ( پیدا شتتتو نو وررسه یې     حوا هم پیدا کړه، ښتتتځه د ټولنې نیامیي برخه جوړه وي رس بیره پر 

دې چې د ټولنې نیامیي برخه جوړوي د یوې ټولنې په سامه روزنه کې ډیره مهمه ونډه لري. د دنیا د سرتو 

چې هغوي یې روزيل دي، او همداسې د پیغمربانو مو ده  علاموو، دانشمندانو، عامانو مور همدا ښځه ده،

په هره ټولنه کې د نارینه و رسه څنګ په څنګ، اوږه په اوږه ورځني ژوند چارې پر مخ بیایي او ژوند ته 

ادامه ورکوي. ښخه او نر الزم او ملزم دي نر د ښخې او ښخه د نر جامه او ليبار بلل شوي دي   نو ځکه 

دونه ورکړي دي. حتی ځینې وخت ښځو د نارینه و نه هم سرت کارونه مسولیتونه ادا اسالم ورته مساوي ح
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کړي دي لکه : د فرعون د دکتاتورۍ په مدابل کې یوه ښتتځه )     استتیه ( وه چې خپل غږ یې اوچت 

کړ، لومړی ځل کعيبه یوې ښتتخې )     هاجره ( جوړه کړه، لومړی ځل د استتالم دین یوې ښتتځې )   

وه چې قيبول یې کړ، او همداسې ښځه هغه څوک ده چې د لومړي څل لپاره د صفا و مروه تر    خدی ه

منځ یې ستتعیه تر رسه کړه )     هاجره ( او اور په میلونونو مستتلامنان باید د هغې ښتتځې حرکات تر 

ګو نرسه کړي که نه نو حج یې نه قيبلیږي. په ټوله کې ویلی شتتو چې د ستتکون او عزت ستتیميبول ده، د زا

استاده ده،چې په خپلو السونو د سيبا امپراطور، عامل، دانشمند او یو لوی انسان زنګوي، د ښځو په اړه که 

هر څومره وغیږو خالصتتیدل نه لري اونه به خالصتتې يش خپلې خربې به د الفت صتتاحب په شتتعر چې د 

 ښځه تر عنوان الندې یې د ښځې په اړه ویلی دی پای ته ورسوم.

 وک ده پ ضامنه د بدا دهپوهیږئ ! ښځه څ

 د ښځې په وجود کې ماشوم میندلې سا ده

 ملګرې د ژوند نه ده منيبع د ژوند او رو  ده

 الدا ها الی مریم د خدای حده وینا ده

 ژوندون یې د عامل ژوند، دا مور د ژوندانه ده

 هم مور د مسیحا ده هم خپله مسیحا ده

 ښکال ددې صورت کې پیدا کړه ډیر رنګونه

 رنګ او بل رنګ کې د خپل م نون لیلی ده په یو

 ادم نه تر دې دمه هر چا ده خوښه کړې 

 د هر نظر منظوره د هر زړه متنا ده

 چا دلته پیدا کړې څوک خي پسې جنت ته 

 ښایسته د جنت حوره بل څوک نه ده همدا ده

 دنیا ته چې راغلی اول بابا آدم دی

 په څنګ یې یې والړه زموږ     حوا ده

 ملګرې د سفر شوه ساره د ابراهیم 

 ښایسته ماریه ځانته بللې مصطفی ده 

 د حسن په کیسه کې د شق په افسانه کې 

 مشهوره په عامل کې د م  زلیخا ده
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 فرهاد ته ده شیرینه له هر چا نه رنګینه 

 وامق ته ډیره ښکلې له هر چا نه عذرا ده

 آدم ته درخانۍ ده موسی ته ګلمکۍ ده 

 د فتح خان دپاره چې هر څه ده رابیا ده 

 په رس دې دغم پيټی سړیه! که ډیره دروند وي 

 چې ورک دې کړي غمونه د رسو شونډو موسکا ده 

 توښه ده د خوښیو د راز راز رنګینیو 

 د ژوند هره صحنه کې ددې د مخ رڼا ده 

 سوفیا، تایلر هر کې عرفان کې رابعه ده 

 (۳۷۹-۳۷۷له بې همتا ده...ګل پا چا الفت ) مرغلرې په جنګ کې د میوند خو مال

 نډه په ادبیاتو کېد افغان ښځو و 

څرنګه چې د انستتتاين ژوند نیامیي چارې ښتتتځې پر مخ بیایي او له نارینه و رسه اوږه په اوږه د هر    

ه ستتتیر تډګر اوږد مزل وهي، د ژوند ناخوالو رسه په ګډه ميبارزه کوي او همداستتتې که د ادبیاتو د تکامل 

وکتل يش، لیدل کیږي چې ښتتتځو هم د نارینه و په څیر له پخوا زمانو څخه خپله اړیکه له ادبیاتو رسه 

 پاللې او ښځینه رسالت یې تر رسه کړی دی.

د افغان ښتتتخو ونډه په ادبیاتو کې د ویدي رسودونو نه را پیل کیږي،چې د ویدي ع تتت پخوانی   

ي. لکه میرمن پاالد دویدي ع تت نومیالی شتتاعره وه، میرمن کتاب ریګویدا کې د ښتتځو رسودونه ثيبت د

زاچي، میرمن ستتوریا او میرمن ستتارا د ویدي ع تت څخه وروستتته د اوستتتا په ع تت کې د زردشتتت لور 

پروچستا خوږه ژبې شاعره وه. ددې نه ورسته په اسالمي دوره کې بیا د افغان ښځو څخه رابعه بلخي ښه 

 اتو لومړنۍ ښخینه شاعره بلل کیږي. دایې د شعر منونه ده :شاعري یې کړې، چې د دري ادبی

 زبس ګل که در باغ ماوا ګرفت 

 چمن رنګ ارژنګ مانا ګرفت

 شيبا نافه مشک تيبت نداشت

 جهان بوی مشک از چه معنا ګرفت

 مګر چشم م نون به ابر اندر است

 که ګل رنګ رخسارلیيل ګرفت
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 به می ماند اندر عدیدش قد 

 رسشکی که در الله ماوا ګرفت 

 قد  ګیر چندی و دنیا ګرفت 

 که بدبخت شد انکه دنیا ګرفت 

 رس نرګس تازه از زر و سیم

 نشان رس تاج کرسی ګرفت 

 چو رهيبان شد اندر ليبار کيبود 

 بنفشه مګردین ترسا ګرفت

 میرمن مهستي په شپږمه پیړۍ کې یې ژوند کوه،دا هم د دري ژ  له شاعرانو څخه ده.

او همدارنګه په پښتني ټرب کې بیا زرغونه کاکړ هغه ادیيبه، شاعره او لیکواله ښځه ده چې د پښتو ادبیاتو   

بڼ یې زرغون کړی دی، زرغونه کاکړ رسبیره پردې چې شتتتاعره وه د ښتتته خط خاونده هم وه، د خط ډیر 

سعدي  ړ په حپل ښکيل خط دډولونه یې هم زده و،چې کاتيبانو به یې له خط نه زده کړه کوله، زرغونې کاک

صاحب بوستان یې په نامه د پښتو بوستان ژباړلی دی. یو حکایت یې د پټې خزانې مولف راندل کړی چې 

 په الندې ډول دی :

 اوریدلې مې کیسه ده 

 چې د شاتو نه خوږه ده 

 د اخرت په ورا سهار

 بایزید چې و ویدار

 له حاممه راوتلی

 په کوڅه کې تیریدلی

 چا له بامه  ایرې خاورې

 چا چپه کړې له ناکامه 

 مخ او رس یې سور ککړ

 په ایرو په خاورې خړ

 بایزیدپه شکر کښو سو

 د خپل مخ په پاکیدو سو
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 چې زه وړیم د بل اور

 چې په اور کې سوم نسکور

 له ایرو به څه بد وړمه 

 یا به لږ شکوه کومه 

 هو پوهانو ځان ایر کړ

 له لوینې یې ځان پرې کړ

 ن ته ګوري تل څوک چې ځا

 خداې ته نه سی کړای کتل

 لویي تل په ګفتار نه ده 

 لوی خرب په کار نه ده 

 تواضع به دې رس لوړکا

 تکرب به دې تل ځوړکا    

 د پښتو ادبیاتو تاریخ، عيبدالحی حيبیيبي 

پښتو ژبې ادبیات هم د دري ژپې غوندې د رابعې په نوم یوه ښځینه شاعره لري،د پټې خزانې مولف 

 چې د زرغونې کاکړې څخه وروسته رابعه په پښتو ادبیاتو کې دویمه ښځینه شاعره ده. وایي

    حلیمه خټکه چې د ستتترت ادیب او لوی قهرمان خوشتتتحال خان خټک لور د عيبدالدادر خان 

خټک ستتکه خور ده، توتیا د خوشتتحال خان خټک ښتتځه هم د دې کورنۍ له شتتاعرانو څخه ده، میرمن 

ا د ميل اتل میرویس نیکه مور هم پښتتتو ژبې خوږه ژبې شتتاعره ده،وروستتته له نازو انا نیک بخته، نازو ان

ددې مسۍ د میرویس نیکه لور     زینيبه یوه عامه او باتدبیره ښځه وه چې نورو ښځو ته به یې تدریس 

یواد مل هکاوه، بله ښتتځینه شتتاعره شتتهزاده ګله نومیده ددې با تدوا او پرهیزګارې شتتاعرې د کالم منونه 

صتتاحب په فرهنګ ادبیات پښتتتو کې خوندي کړې ده په افغان ښتتځو کې عایشتته افغان چې په عایشتته 

دراين مشتتهوره ده، مخفي بدخ تت چې د دري ژبې له شتتاعرانو څخه دي ښتتکيل اشتتعار لري او داستتې 

ه ه و پنورې...      چې شتتاعرۍ کړې ده، شتتعراوشتتاعرۍ یې ښتته ده د ځینو یې الډیره ښتته ده خو د نارین

پرتله په تحریري ډول یوازې د ګوتو په شمیر څو میرمنې شاعرانې لرو.یا نو حتمن نورې ښځینه شاعرانې 

ساالری په اوسپنیزو  ستعداد د مرد  شعري ا شوي یا به یې  به هم وې، یا د زمان د تاراکونو له وجې ورکې 

شتم ږ په ې پیړۍ په درشل کې یو زموپن رو کې بندي او د تل لپاره له منځه تيل وي، اور چې موږ د یو



133 

 

شاعرۍ یې په لومړي رس کې راځي،  ستونزو رسه الر او ګریوان دي چې  ښځې له ډول ډول  ټولنه کې 

ښځې ته د  ضلې  زموږ په ټولنه کې یو عادي نارینه ته د خان، روسټاړی ورکول کیږي خو یوې عامې او فا

ږي. نو په دې ډول چاپريیال کې به ښځه څنګه سیارسې، کډې، عاجزۍ او د ماشومانو د مور په نوم یادی

شوی رشم او حیا هم  ښل  ښځو په طيبیعت کې اخ شاعري وکړي، بله خربه داده چې زموږ په کلتور کې د 

سه په عميل ډول د  ښځې تر او ا. له بلې خوا  ستونو مخه نی تر ډیره حده د دوی د الهامي او طيبیعي ه

ورې د تعلیم حق ورته نه ورکول کیږي، داځکه چې ښتتځې باید په بیان ازادي نه لري، له پخوا نه تر ننه پ

کور وي د کور ستتتميبالولو لپاره دي. حال داچې د کور نه بهر ورباندې لو کوي، اوبه راوړي،د پټي کار له 

 نارینه رسه باندې تررسه کوي خو د سيبق تګ اجازه نه ورکوي.

په ادبیاتوکې د پښتنو ښځو شاعرۍ اوسنۍ دورې ته ورننوزو، په اوسني ع  کې هم افغان میرمنو    

د د شتتعر او ادب من نه ده خوشتتې کړې، د پام وړ ونډه یې اخستتتې ده، په اور وخت کې ددې امکانات 

خه یې څ هم شتتته چې خپلې شتتعري اونني م عوعې چاپ کړي او هم یې د انرتنت له بیالبیلو ستتایتونو

خپروي بله مهمه خربه داده چې موږ اور په ادبیاتو کې مستتلکي او علمي ښتتځینه لیکواالنې، شتتاعرانې 

صدیدي،  صفیه  شاهین.  سلام  شوي لکه :  شعري کتابونه چاپ  لرو، چې د ډیرو یې علمي، تحدیدي او 

 پروین مالل، حسینا ګل تنها، وږمه سيبا، مینه سلیمي....

شوی، ډیرې  رسه له دې چې په افغانې صیل حق نه دی ورکول  ښځو ته د تح ټولنه کې له پخوا نه 

یې بیسواده وې، خو بیا هم افغان ښځو په فولکلوریک ادبیاتو کې سرته ونډه اخیستي ده، داسې شاعرۍ 

ستعداد او هري ذوق یې په بیالبیلو فورمونو کې  یې کړې ده چې هر بیت یې د رسو زور ټوټه ده او خپل ا

: کاکړۍ، بابوالله، رسوکې، بګتی. نکلونو، غاړې د مندو ستتندرې چې زیاتره مهال د ماشتتومانو پاللی لکه 

 د روزنې، بوختیا یا د چارو د تررسه کولو لپاره ویل شوي،لنډۍ، لنډکۍ، ټپيزه او نور...

اور به راشو ښځینه لنډۍ و ته چې د پښتنو په شفاهي ادب کې تر ټولو زیاتې تخلیق کوونکې یې   

دي، وجه یې دا ده چې ښتتځې په افغاين ټولنه کې د خپل حدونو څخه بې برخې دي، په دې فورم  ښتتځې

کې تاثیرات ديردي په مدابل لوري زر اغیز کوي نو یې ځکه خپل غږ په لنډیو کې پورته کړی دی.د خپل 

ښت و په تاریخ و ادبیاتد دردمند زړه زګیروي او اهونه د نارینه و تر غوږونو رسويل. بله خربه دا چې لنډۍ د پ

کې داستتتې یو یاغي شتتتعر دی چې تل یې حدیدت او واقعیت ستتتتایلی او هیڅ کله یې د حدو، حدودو یا 

ښځې په مدابل کې د نارینه واکۍ  ستایلې او د  ښځه  قیودو پريوي نه ده کړې او له ټولونه یې په رس کې 
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ړۍ نه څخه یې بل نسل ته له یوې پید ظلم و زورزیاتی او ستمګری داستانونه یې رسوا کړي له یو نسل 

 یې بلې پیړۍ ته یې لیږيل دي. لکه په الندې لنډیو کې :

 زه خو ال پټه پټه ژاړم

 زما په اوښکو باندې باد کوکې وهینه

په ښځینه لنډيو کې هغه څه چې د نارینه وو د جليبولو موجب ګرځي په ماهرانه ډول رسه انځور شوي 

ښه بیلګه یې د ماللې په یو وار اوریدلو یا لوستلو  رسه یې د نارینه وو په وجود کې مینه او جذبه پیدا کوي 

 میوندۍ ښکلې لنډۍ ده.

 که په میوند کې شهید نه شوې 

 خدایږو اللیه بی ننګی ته دې ساتینه 

ستلې او ټولو د الله  ښتنو غازیانو وینې یې په جوش راو سامين غږ وو چې د پ ددې پيغلې غږ لکه یو ا

ه ناره پر غلیم حمله وکړه او خپله خاوره یې د پردیو مت اوزینو د ناپاکو قدمونو څخه یې وژغوړله اکرب په یو 

تر کومه چې دلته خربه په ولا یا فولکلوري ادب کې عموماً او په لنډیو کې خصوصاً د ښځو په ونډې او 

تو لنډیو له شتتوې چې د پښتت ښتتځینه لنډیو په څرنګوالی پورې اړه لري، د لنډيو په اړه اد  څېړنو کې جوته

نیامیې زیاته برخه) په ځینو کې او یا سنله ښودل( همدې ښځو پنځولې ده، یا د ښځو له خوا ویل شوې، 

 نارینه یې پکې ځانته مخاطب کړي او یایې پخپله ژبه خپل دردونه، هیلې او ارزو ګانې بیان کړي دی.

لنډۍ په  »اثر لیکوالې په دې اړه لیکيل دي:  په پښتو لنډیو کې د ښځو د ژوند د ځېنو مسایلو څېړنو

نورو ژبو کې نشتتتته او دا یوازې د پښتتتتو ادب ځانګړنه ده، څرنګه چې زیاتره د ښتتتځو او پېغلو له خوا ویل 

شوي او د دوی داقیدو احساساتو محصول دي... لنډۍ که څه هم اکنه د هغو میرمنو له خوا ویل شوي 

ې برخې دی، خو بیا هم د دوی شتتاعرانه خیايل دومره اوچت دی چې دي چې د علم او ستتواد له نعمته ب

 کیدای يش یوه لوستې شاعره یا شاعر یې په اسانۍ ونه مومي لکه:

 ګالن له خاورو پيدا کېږي

 زما جانان تر ګل نازک خاورو ته ځینه

 دپه هره یو لنډۍ چې د ښتتځو له خوا ویل شتتوي ده، کتاب کتاب خربې کېږي، ځکه هر یوه لنډۍ 

)احمدزۍ،کال « یوې میرمنې د هیلو، درد، احستتتار، غوښتتتتنو او ورځنې ژوند ترجامن او انځور ګره ده.

 ص(۵۵نامعلوم، 
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رښتتتتیا هم چې د ښتتتځو د غم خپګان، دردیدلو زړونو او محرومیتونو ترجامين کوي، زموږ به افغاين 

پل غږ رخې دي، نو ځکه یې خټولنه کې چې ښځې له هر چا څخه زیاتې له خپلو ټولنیزو حدوقو څخه بې ب

تر ډېره په همدې لنډیو کې پورته کړي. همدغه اغیز ناک اد  ژانر دی چې د دوی ددونه، فریادونه، 

اعرتاضتتتونه او ترڅنګ یې د ستتتوز او ګداز نه ډکې خربې د شتتتعر په خوږه او رنګینه ژبه د نورو تر غوږونو 

 رسوي.

نر ددې الملونه چې ولې ښتتځې ددې ولاتت اد  ژا یوې بلې ښتتځینه لیکوايل په خپله یوه مداله کې

 په پنځونه کې لوی الر لريپ داسې په ګوته کړي دي:

دا چې ددې فورم په پنځونه کې ښتتځې لوی الر لري، لومړنی المل یې دا دی چې د نارینه و په » 

ه پ پرتله ښتتځې ډېرې د لیک او لوستتت له نعمت څخه بې برخې دی، نو لنډۍ هغه څه دي چې تل ستتینه

سینه شفاهي ډول تللې او راغيل دي او لیکلو ته یې ډېره اړتی نه ده محسوسه شوې. دویم دا چې د لنډیو 

شاعر نه وي معلوم، نو ښځو هم د خپلو احساساتو د بیان لپاره دا فورم غوره بللی دی، ځکه زموږ په ټولنه 

عري هم له دغستتې کارونو څخه کې د ښتتځې له پاره ډېر کارونه رشم او ننګ بلل کېږي، چې شتتعر او شتتا

دی، بله دا چې بیا هم د نارینو په پرتله په ټولنیز ژوند کې د ناوړه دودونو په پایله کې ښتتځې ډېرې قرباين 

شتتتوي دي، نو دوی هم د خپلو دردونو د انعکار لپاره د لنډیو فورم غوره کړي دي، همدارنګه تر ډېره د 

ښتې، د عواګ شومتوب کې ودول، زړو ته د ځوانو لنډیو مضمون هم لکه دیدو، تی یرۍ، په زورورول، په ما

مخونو ورول او داسې نور مسایل هغه څه دی چې د ښځو په زوندې د بدنصیيبۍ تورې پردې غوړولې دي 

او تر ډېره ښتتتځینه لنډۍ همدا مضتتتمون لري، نو هغه په دې داللت کوي چې دا لنډۍ یو ښتتتځې ویلې 

 ص(۵۱ل،۱۳۹۲تدوا، «)ده

ښتني میرمنو او ن ونو د ژوند هر اړخیزه هینداره ده چې له پخوا راهیسې یې وینو چې پښت و لنډۍ د پ

په هغې کې د خپلو هیلو محرومیتونو، ناخوا او دردونو، کړاوو یادونه په واز کومي کړې او د خپل ژوند د 

 بېال بېلو خواوو انځورونه یې تر موږ رارسويل دي.

د ښتتتځو ونډې او ددغو لنډیو د پنځونې د څرنګوايل په اړه څیړنوال دوستتتت شتتتینوای په لنډیو کې  

 داسې نظر لري:

په لنډیو کې د ښتتتځو ونډه زیاته ده، همدغه لنډۍ دي چې په ویرونو، ودونو، د غم او خوښتتتیو په » 

شینیو او  ښځې دي، زیاتې لنډۍ د زړه د ژورو تاثراتو، خوا وختونو کې یې وایي د لنډیو جوړونکې هم غاليباً 

 انعکار دی.خپګان 
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د نیامیې نه زیاتې لنډۍ د غم، خپګان، دردیدلو زړونو او محرومیتونو ترجامين کوي، زموږ په ټولنه 

کې له بل هر چانه زیات ښتتتځې له خپلو جایزو حدوق بې برخې دي، دغه لنډۍ ددوی د زړونو اواز دی، 

ینه و مخ د دوی تیریو، بد ددوی د درد من زړه زګیروي دي او د دوی د غم ځپلې ستتتینې اه دی چې د نار

 سلوک او ناوړه دودونو خواته اړوي. کله د بنې له غمه ژاړي لکه:

    د بنې غږ راباندې وشو

 لکه ډوډۍ په تناره کې ورتیه شومه 

  او کله د میړه له بد سلوکه:

   نیستي د خدای له لوري راغله

 موزي په ما منت کوي چې خوار دې کړمه

 بولې او داسې میړه ته موزي وایي:د جرب او زور واده غم 

   موزي په مینه څه پوهیږي

 په نس یې موړ کړه تر سا کوي خوبونه

   خونده بی دې ماسخوتن کړ

 د نارې کټ نه مې ریږدي اندامونه

 او کله د بیوسۍ او بیواکۍ له السه مرګ غواړي:

   صورت زما واک یې د بل دی

    ص(۷۴ت۷۳ل،۱۳۵۶دوست، (خدایه نور واخلې دا بیوکه صورتونه

 تن مې د شنړو نکریزو پاڼه

 په ظاهر شنه دننه رنګ په وینویمه

  رس مې د پالر په کور کې سپین شو

 لکه ډوډۍ په تنازه وسوزیدمه

   ټولې ممزولې مې واده شوې

                             د قسمته د پالر کور کې ناسته یمهزه ب

لنډیو پنځونه او په هغو کې د دوی د دردونو، رنځور، د مینې د راز او  اکاډمېسین الیق د ښځینه و له خوا د

 ناز خربو، د ټولنیز ژوند ناخوالو د حکایتونو او روایتونو شالید ته داسې اشاره کوي :
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ښانوي چې »  ښتو په فولکلور کې عامه مطاله دا خربه رو ښځه»پ ښتنه  ینې په کار د م« فولکلوري پ

ښتني کې یوازې هغه نارینه ته  صاتو لرونکی وي او د پ سانی خصو د وفا الر ورکوالی يش چې د لوړو ان

ښه پېژندي « ینهدغه نار» میړاين نښې نښانې ولري. د لنډیو یوه مشاعره نسيبت هرې بلې پښتنې ښځې ته

 او له هغه څخه د پښتني ښځې غوشتنې تر بل هر چا ښې طرحه کوي او غواړي یې:

   ترياه ته الړ شه بوړۍ راوړه

 زم په سپینه خوله به ويش جن الونه

  سپینې سپوږمۍ ته شه خوله واخله

 د کال سیوري ته مې مه بیا ډارنه

   له تورو څنګ مه کړه جانانه

 ځوانان په رسو تورو ورځې ن ونه ګټینه

   په چړچولۍ کې مه پټیږه

 زمي ښاغيل هدیرې خوړيل دینه

   جانانه ویک یې که ویده یې

 الر تړلې تروینهستا تر کوټې مې 

   عامه راشئ مخ مې تور کړئ

 ما د بې ننګو یارې کړه ورشمیدمه

   سيبا مې ستا په تومت وژين

 ص(۱۶ت۱۵ل، ۱۳۶۴ځای دراستۍ دی چې منکر نه شې مینه )اليق، 

موږ وینو چې په افغاين ټولنه کې ښتتتځې په عنعنوي ټوګه له ډېر بندیزونو او پابندیو رسه مخ دی په 

موضوعاتو کې ورته د خربو، مشورې او تصمیم حق نه ورکول کېږي، نو ځکه دوی خپل احساسات او ډېر 

 غوښتنې د لنډیو د نازکو وزرونو په وسیله اوزويل او د خلکو تر غوږونو رسويل دي ځیني بېلګې یې دا دي:

 صورت زما واک یې د بل دی

 خدایه نوز واخلې د ابېواکه صورتونه

 ې نه کومهخرڅه دې کړم ښاده د

 شېرینه وروره ودې مه وځه ارمانونه

 همزولو غم رارسه یو کړئ
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 پالر مې ظامل شو په بوډا مې خرڅوینه

 پرمخ مې مه وهه ظامه

 د اوښکو ډکې سرتګې چاته واړومه

 الر مې د زړه په وینو سور دی

 خلکو ته وایم ما نکریزې ایښي دینه

 خدایه د کونډو پناګیر شې

 لیوانو ودوینهچې میراو خور یې په 

 په نیمه شپه سوې نارې شوې

 مور له لورانو بېلوي کوکې وهینه

 زما ابۍ دادا ته ویه

 خوشحاله نه یم له ناکامه کور کومه

 په الره ځم ټوله رشنګیږم

 ستا د تهمت زنځیر په غاړه ګرځومه

 راشه په زړه مې ګوتې کېږده

 لوم، بېالبېل مخونه(چې عاشدي مې درمعلومه يش مینه )پښتني سندرې، کال نامع

په پښتتتو لنډیو کې د ښتتځو د ژوند د ځینو مستتایلو انعکار لیکوالې په خپل اثر کې د ښتتځو به ژوند 

 پورې اړوند ځانګړی مسایل څېړلې او هغه داسې ښوديل دي:

پښتنې میرمنې که څه هم د ویلو له پاره ډېرې خربې لري، خو دا چې هغوي په علمي ډول د بیان » 

ري او په ښکاره ډول یې چاته ن  ویالی، نو د لنډۍ په ژبه خپله بیوو، یوازیتوب او ناچاري ازادي نه ل

په  په ځغر ده یې د خلکو  نه پرده پورته کوي، چې  له مستتتتایلو  ڼه انځور وي او د خپل ژوند  په هري ب

 وړاندې د ویلو توان نه لري.

شخيص ژوند پورې ځینې اړوندې چارې له دې کيبله موږ د ښځو په ځانګړو مسایلو کې هم د دوی په 

ته یوازې د دوی د هیلو،  به موږ دل په دې لړ کې  یانونو،  عه ب په ذری نډیو  را اخلو او د دوی د زړه غږ د ل

یان  نډیو کې ب په ل عاتو انځور  ناهیلو، غم، ښتتتتادۍ، مستتتتاپرۍ کرکې او کینې او ځینو نورو موضتتتو

 ص(۵۸احمدزۍ، کال نامعلوم،«)کړو.

 ايل له نومړي اثر څخه یوازې د هغو مسایلو نومونو د لنډیو د دوه بېلګو رسه راخلم:زه دلته د لیکو 
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 ت هیلې او امیدونه: ۱

   د اسامن ستوري مې کړی خدایه

 چې همیشه د یار په رس والړه یمه 

   خدایه همزويل مې نصیب کړی

 یو ښایسته دی بل زما په رضا ځینه

 ت ناهیلۍ او محرومیتونه:۲

    درنه پته د پښتو نوالی

 زما په خوله دې الر نیول ګونګه دې کړمه 

   د خدای په لویه پاچاهی کې

 زه کم نصیيبه ال بې یاره ناسته یمه 

 ت غم:۳

   غم کې له تانه کمه نه یم

 بې عدله نه یم چې به کيل خربومه

   پل الرې ځم بدن مې ریږدي

 رنځوره نه یم د یارغم مې ریږدوینه

 ت ښادي:۴

   ميبارک شهښادي دوړو 

 اول زموږ چې میلمنې راغلې یونه

   دغه ښادي دې ميبارک شه

 دې ستا ښادۍ له به خوښۍ راغلې یمه 

 ت مساپري: ۵

    د ماسپر اشنا د پاره

 تلې مې سوزي په غرمو والړه یمه 

   مساپر تلی درجګه نه شوم

 په زړه مړ وم ما ویل تل به وي دیدنونه

 ت کرکه او کینه ۶
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   ه ځوانی اور کړهپه ما دې ځوان

 په تادې وريش د ځوانانو م لسونه

   بې وفا یاره رب دې واخله

 له ژوندانه نه دې په مرک خوشحاله یمه

 ت کورنۍ ژوند: ۷

   ماته پنځه ګوتې د رسو کړه

 په دواړه السو به دې کور راټولومه

   ارمان ارمان د دادا کوره

 له ډکه کشکوره به چاپیره کرځیدمه

 چارې: ت ټولنیزې ۸

   زما اليل چې پکې اوو

 هغه وطن دې مال ګل وګلزار کړینه

   په خوله به وایم چې مې هیری یې

 که په رښتیا دې هیرومه ورکه دې شمه 

 ت مورنی احسار: ۹

   خدایه بې ننګه زوی رامه کړې

 که دیدن پسې ړنده په سرتګو شمه 

   خدایه وروکی زوی مې لوی کړې

 راوړي ژیړ ګلونهچې په ځولۍ کې راله 

   ت که په میوند کې شهید نه شوی ۱۰  

 خدایږو اللیه بې ننګۍ ته دې ساتینه

   که تور اوربل مې مې میراتیږي

 ص(۱۴۴په وطن جنګ دی جانان نه منع کومه )احمدزۍ، کال نامعلوم، 

ښځینه  ښځینه لنډیو په اړه د بحث د حسن اختامم لپارهد محمد نواز طاهر له اثر څخه د څو  دلته د 

مخونه ښکلی شوي  ۵۴۲ت  ۵۳۴رسلیک الندې پرې ددغه اثر « د ښځو ټپې» لنډیو غورچاڼ را اخلم، چې

 دي:
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   ادکې مه راته قاریږه( ۱)

 د مساپرو کډې تلې والړه ومه 

  مې ګوره اوربل اوچت کړه خال( ۲)

 د جنت ګل دی پرې تازه به يش مینه

   باران د ځمکې ابادي ده( ۳)

 شېرینه یاره زه په تا اباده یمه 

   که لویې کړم رارسه ښایي( ۴)

 یوه ښایتسه یم بل د لویه کوره یمه 

   په سرتګو ړوند شې رته ګوره( ۵)

 به رسو جامو کې لکه ګل والړه یمه

   هلکه روغ په لیونې شې( ۶)

 ماللې سرتګې که په غال در واړومه

   ترر په ناترسه یار کې نشته( ۷)

 د الر بنګړي مې خرڅوي ژړا راځینه

   جانانه زر شه دیدن وکړه( ۸)

 پټه له کوره په بانه راغلې یمه

   د بې غمۍ په خوب ویده وم( ۹)

 بیلتون په مخ څپېړه راکړه ویښه یې کړمه

 سرتګې دې وې وتلی نه وی( ۱۰)

 ص(۵۴۲ت۵۳۴م، ۲۰۱۲چې په ګاونډ دې لویدم نه دې لیدمه )طاير، 

 او پای دا چې:

   ستا د ښایست ګلونه ډېر دي

 ځولۍ مې تنګ زه به کوم ټولومه
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 ـ د نارینوو  لنډۍ۲ـ  ۵

سلنې  ښځینه لنډیو په برخه کې دا یادونه کړې و چې له نیامیې زیاتې آن دا چې تر اویا  د مخه مو د 

ښځینه و  سې لنډۍ لنډۍ  سلنه دا سمه وګڼو بیا پاتې دېرش  سلنه  ویلې ی پنځويل دي، نو که د لنډیو د 

دي چې د نارینه له خوا ویل شتتوې او پنځیدلې دي. دا خربه هم پر ځای او زیاته شتتوې چې به ښتتځینه 

لنډیو کې هم داسې لنډۍ مخې ته راځي چې د نارینه له خوا ویل شوي، نارینه پکې پخپله ځان مخاطب 

ی او د ښتتتځې په خوله یې ځانته د مینې د راز او ناز له احستتتار او عاطفې څخه ډکې خربې کړي او کړ 

همدارنګه په ځینو نارینه لنډیو یا ناریینه ؤ ته منسوبو لنډیو کې هم دا کار شوې او ښځې د نارینه په ژبه د 

او  دې د هغه په ژبه راوړيخپلې ښتتکال ستتتاینه کړې او د مینې د راز او ناز خربې یې د خپل ځان په وړان

ځېنې داستتې لنډۍ هم شتتته چې مفهوم یې داستتې عامې څرګندونې دي چې د ویناوال د ښتتځینه توب یا 

نارینه توب صتتیغه او لورې ترې نه معلومیږي. دلته ددې خربې یدونه اړینه ده چې په دغستتې لنډیو کې د 

 څه چې ناشونې بریښي. مخاطب او وینااوال لوری او جنسیت معلومول ګران او ستونزمن

ښځینه لنډیو کې یې موږ یادونه وکړه،  ښتي دي،چې په  په نارینه لنډیو کې هم هغه ټول ارزښتونه نغ

نو ویلې شو چې د لنډیو په ای اد کې نارینه هم که د ښځو برابري ن  کولی، نو بیا هم ونډه یې سرته ده 

نارینه هم د پښتتتتني ښتتتځو په څېر خپل  ستتتلنه لنډي دوی ته منستتتوبې دی، وینو چې پښتتتتانه( ۳۰او )

احساسات او جذبات په دغه اد  فورم کې بیانوي، دا ځکه چې لنډۍ داسې اغیزناک اد  فورم دی چې 

ویناوال یې معلوم نه دی، هر څوک کولی يش خپله د زړه خربه په ازادانه توګه پکې وکړي او د خپل زړه 

 ول ور ورسوي.غږ د نورو غوږونو ته په کې ډېر اغیز ناک ډ

 دا الندې څو بېلګې ولولئ: 

 په زیارتونو به روغ نه شم( ۱)

 زه خو لیال د زړه په رس ویشتلی یمه 

 خدای دې له بامه راخطا که( ۲)

 چې غونډه منډه دې په غیږ کې ونیسمه

 یو غنم رنګ یم بل لونګ یم( ۳)

 (ل، بېالبېل مخونه۱۳۳۴ځکه د کيل جینکۍ راپسې مرینه)پښتني سندرې، 
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 په نارینوو لنډیو کې مینه -۸-۲

سونو، بنډارونو، ح رو او ټنګ ټکور په موسیدۍ  سمیو کې لنډۍ د نارینه په م ل ښتنو په کلیوالو  د پ

کې په شتفاهي ډول خوله یو نه بل ته لېږدول کېږي، ځوانانو هم د مینې او محيبت د ستوز ګداز او د مینې 

 فاهیم په لنډیو کې خوندي او انځور کړي دي.د راز او ناز ډېرې د خوند او رنګ خربې او م

 دا الندې څو لنډۍ یې ډېرې غوره بېلګې دي:

 عاشدي نیمه پاچاهي ده( ۱)

 چې معشوقه دې په طرف واړه وینه

 د عاشدۍ په مرې پروت یم( ۲)

 طيبیيبه ستا دوا به څه اثر کوینه

 د مازیګر مونځ مې قضا که( ۳)

 عاشق سړی وم په دیدن نه مړیدمه

 که دې کتلی راته نه وای( ۴)

 م، بېال بېل مخونه(۲۰۱۳غریب سړی وم خپل ژوندون به مې کاونه )روهي سندرې،

شیانو  سان له ډېر  سپیځلی جذبې ته ویل کېږي، ځکه ان سان په وجود کې یو دروين راز او  مینه د ان

شتتتېيبه د خپل  رسه مینه لري، او د ډېرو مینه واقعې وي، پرته له کوم هدف څخه مینه کوي، چې هره

معشتتتوق انځور ورته په ژوندۍ بڼه ستتترتګو کې والړ وي، لکه په پورته لنډۍ کې چې د مازیګر مونځ یې 

ورباندې قضاء کړی دی، همدارنګه کله چې معشوقه د عاشق پرخو والړه او میهنه دوه اړخیره وي، بیا یې 

 نو هغه له نیامیې پاچاهۍ څخه هم غوره او بهرته بللې ده.

نه لنډیو کې هم د هغوی ډېر محرومیتونه بیان شتتوي او داستتې ځرګندیږي چې زموږ په ټولنه په ناری

کې نارینه هم د ښځو په څېر، بلکې په ځینو ځایونو کې تر هغو هم زیات محرومیتونه لري، په دې الندې 

 لنډۍ کې وګورئ:

 که مور او پالر یې خدی راضې کړل

 د ماما ګانو به یې زنې ونیسمه 

 یا:

 دې د زنې الندې مه ږده الر

 ستا به عادت وي ما به ورک کړې له وطنه
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د نارینه و پنځولو لنډیو کې حامو رنګ ډېر ځلنده او زړه راښتتتکونکی دی. زموږ وینو چې افغانانو د 

بهرنیو د یر غلګرو ) نګریزانو، روستتتانو او امریکایانو( پر ضتتتد جګړو د خپلو رستیرو او جنګیالیو د مورال او 

د لوړولو، هغوی ته لوړې انګیزې او ميل احستتتتار ورکولو لپاره د ننګ او جنګ په بېال بېلو برخو  روحیې

کې لنډۍ پنځولې او ویيل دي، له خپلې خاورې یې میړانه د فاغ او ستتتتاتنه کړې، کړی د خپل دین او 

 وطن دښمن ته یې ماته ورکړې ده.

 دا الندې لنډۍ یې غوره بېلګې دي:

 و نو به څه کړوتورې به ننه کړ ( ۱)

 چې مو شیدی د پښتنو روديل دینه

 مورې لنډۍ توره مې راکړه ( ۲)

 په وطن جنګ دې زه خپل ځان قربانومه 

 خاونده سل ځله ژوند راکړې( ۳)

 چې د وطن په مینه سل ځله مړ شمه

 رس مې له تن څخه جال کړئ( ۴)

 که مې پګړۍ د بې ننګۍ تړلې وینه

 چې د پښتون د تورې رشنګ يش( ۵)

 ل، بېالبېل مخونه(۱۳۶۳د جنګ میدان کې غلیم الره ورکوینه )پښتني سندرې، 

 ښخو او نارینه ؤ ترمینځ ګډې لنډۍد 

ډېرې داسې لنډۍ شته چې د نارینه او ښځینه و ترمنیځ مشرتکې دي، هم یې ښځه او هم یې نارینه 

 نه مربوطیږي. دغسېو والی کېږي، په هغې جنس مشخص نه دی، یا مشخص وکړي) ښځې یا نر( ته 

ښځه ده که نر دا ډول لنډۍ د هغو ګالنو  لنډۍ که څوک اوري هم په دې نه پوهیږي چې مخاطب پکې 

 په څېر دی چې له هر ډول محیط او چاپېریال رسه سازګاري او جوړه لري.

 لکه دا الندې لنډۍ:

 سرتګې مې رسې ګریوان مې لوند دی( ۱)

 ما د اشنا له غمه ډېر ژړيل دینه

 د مینې اور کيل کې بل دی( ۲)

 لوګی یې نشته مدې غوښې سوزوینه
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 د هغه چا دې کور خراب يش( ۳)

 چې یو اشنا د بل اشنا نه بېلوینه 

 په مینه مینه راته ګوره( ۴)

 چې رقیيبانو باندې بل يش رسه اورونه 

 راځه راځه که مې دیدن کړې( ۵)

 ال بېل مخونه(م، بې۱۹۸۴ښکيل بص مې په کفن کې پټوینه )شاهني، 

 د ښځینه او نارینه لنډیو توپري

لکه چې د مخه مو وویل ډېرې پښتو لنډۍ داسې دی چې توپري یې نه کېږي، ځکه چې مخاطب او 

پنځونکی یې د جنستتتیت له مخې نه معلومیږي. ددې ډول لنډیو علتونه به نور هم وي، خو زما په نظر یې 

 ځينې دا دی:

شاعري  شعر ویل او  ښتو کې  کول تر ډېره رشم ګڼل کیده او اور هم تر یوه حده ګڼل کېږي، په پ

په ځانګړې توګه ښځینه و ته. موږ ته وینو چې د ولا شاعرۍ ډېره برخه ښځو پنځولې ده، خو اور چې 

سات، هیلې او غوښتنې په ډاکه  ګورو په ډېرو کې یې د ټولنیزو بندیزونو او محرومیتونو له امله خپل احسا

. د بېلګې په توګه ډېرې داسې لنډۍ شته چې ښکاري ښځو ویلې، خو احساسات یې د نه دي بیان کړی

نارینه دي او یایې په داسې ډول پنځويل او خپل ادب برخه یې ګرځويل چې خپل جنسیت یې پکې اشاره 

ساتيل، په دې خاطر چې څوک ورباندې پوه نه يش  سیت پټ  سې نارینو هم خپل جن نه ده کړې او همدا

شعرونه ویيل او په  او ویې نه صونو يې  ښځینه نومونو او تخل شاعران پېژنم چې په  سې  پېژنې زه ځینې دا

 مطيبوعاتو کې خپاره کړي دي، د بېلګې په توګه د ولا شاعر ملنګ جان په شعر ټولګه کې دا شعر:

 راځئ خویندو چې وتړو د پېغلو ښه لښکر

 که خوند د زمو نشته، نه په کوز او نه په بر

خپلې وریرې) هاجرې( به نوم لیکيل یا پنځويل او په کرستتت بند کې یې د هغې نوم داستتتې  شتتتاعر د

 راوړی دی.

 نه زیاتې الړ صرب طاقت« هاجرې» غریيبې

 نن وي که ستا سرت به مات کړي ځي بهیر

 راځئ خویندو چې وتړو د پېغلو ښه لښکر

 که خوند د زمو نشته نه په کور او نه په بر
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 په نوم خپاره« زرکې» او « ښتتارو» حمد صتتدیق پرستتيل خپل ځینې شتتعرونه د همدارنګه ارواښتتاد م

کړي، احساسات او جذبات پکې ښځینه دي، خو شاعر یې نارینه دي، په هر صورت ښځینو او نرینو ویلې 

لنډۍ موږ د هغو مفاهمو له ځانګړتیاوو پرته د ویناوال او مخاطب د جنستتتیت له ګرامري صتتتیغو او نورو 

په ډاګه په متثیل او د جنستتیت د هیلو او غوښتتتنو په مطرحه کولو شتتعر او ادب پنځولی او  وجوهاتو څخه

 ټولنې ته وړاندې کړی وي.

دلته د جنستتتیت له مخې پر نارینه لنډیو د بحث په پایله کې د ټپه او ژوند له کتاب ځینې داستتتې 

 غورچاڼ لنډۍ راوړو چې نارینو ویلې او پنځولې دي:

 که کلی رب دې زما نصیب( ۱)

 لنډۍ څچر به چلوم تا به سامته

 خلک به وایې چې وړه ده( ۲)

 وړې زما په زړه چړې منډلې دینه 

 جغ په اوږه چوکه په الر کې( ۳)

 زه د ه ران یوه تړم اغزي کرمه

 زما پرې هسې نوم بدنام شو( ۴)

 د جینۍ رسې شونډي پيزوان خوړيل دینه

 څوک به رضا د ملکه نه ځي( ۵)

 يش یا د یار له غمه ځینه  یا ډېر غریب

 خال دې واهه خرب دې نه کړم( ۶)

 ناغه کې راکه د سور شونډو رسونه 

 یو دې غریب پيدا کړم خدایه( ۷)

 بل دې مئین په زورورو خلکو کړمه 

 ستا به د ګلو دوران تیر يش( ۸)

 زما به پاتې شې د زړه سوي داغونه

 په غم پیدا په غم کې لوی شوم( ۹)

 په غم به تورې خاورې شمهپه غم به مړ 

 قمیص یې تور دې ګل پر شور دی( ۱۰)
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 ص(۵۵۰ت۵۴۳م، ۲۰۱۳د بنګړو شور دې ګټ کوټې ته خېژوینه )طاير، 

 او دلته ځینې داسې لنډۍ هم د بېلګې په توګه راوړو، چې د نرو او ښځو دواړو رشیکي دي:

 د اباسین چپو ته ګوره( ۱)

 داسې مې زړه په تاپسې وهي ټوپونه

 راځه راځه چې روغه وکړو( ۲)

 فانې دنیا ده بیا به څه ارمان کوونه

 له مانه پاتې شوي وینه ( ۳)

 که چنارونه دې لونګ يش څه یې کوومه 

 افسور افصوص ارمان دی( ۴)

 اوو د ه ران دې ما پرې مه سیزه مینه 

 زما او ستا چې پرې وعده وه( ۵)

 بیګه په هغې ځای کې اورولیګیدنه 

 ویرې غږ کولی نه شمله ( ۶)

 د سوال یاري ده اور به ګډه وډه شینه

 نه به انځر د ورځې ګل يش( ۷)

 نه به زما زړګی له غمه خايل شنه 

 باده په باد مې سالم وایه( ۸)

 په هغه باد چې د جانان پورې ځینه 

 ستا د دیدن باران دې ويش( ۹)

 په ما سو کړې د بیلتانه راغيل دینه 

 ی په ګلو موړ کړيبورا به خدا( ۱۰۰)

 ص(۵۵۷ت۵۵۱م، ۲۰۱۳باغوانه ستا نیمګړي نیت مې ژړوینه )طاير، 
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 ـ په لنډۍ کې صنعتونه۹

 ـ اديب فونون او اديب صنعت پېژندنه:۱ـ ۹

ته یې د اد   مه برخه بللې او هغو  په اد  څېړنو کې اد  فنونو د اد  تیورۍ يوه مه ادبپوهانو 

 مطالې ځای ورکړی دی.تیوري په چوکا  کې د 

اد  فنون په عام مفهوم یو لړ ټاکيل اصتتول او موازین دي چې د هغو په وستتیله د اد  آثارو لفظي 

 او معني ښېګڼې یا په بله وینا ښکالوې او هري ارزشتونه پېژندل کيږي.

 په یوې بلې پېژندنې کې يې لړلو: 

کولی شتتو د اد  آثارو لفظي او معنوي  د  فنون هغه موازین تصتتیح کوي چې د هغو په وستتیله» 

 ص(۶۰ل، ۱۳۸۱هاشمي، «)ښکالوې وپېژنو

په اد  څېړنو کې يې معاين، بیان او بدیع په م موعي توګه د بیاين علومو یا اد  فنون په توګه 

یاد کړي دي، په بیان کې له تشتتتيبیه، استتتتعارې، کنایې او م از څخه بحث کېږي، د بدیع علم د وینا یا 

لفظي او معنوي ارزښتتتونه، یا لفظي و معنوي صتتنعتونه راپېژين او په معاين کې چې د وینا لفظي او کالم 

شمي،  صاحت او بالغت څخه بحث کېږي.)ها سټیز توګه له ف معنوي دواړو خواوو ته پاملرنه کېږي، په بن

 ص(۶۳ل، ۱۳۸۱

 ـ په لنډۍ کې تشبیه۲ـ ۹

 دروپېژنو: مخکې له دې چې په لنډۍ کې تشيبیه وڅېړو، تشيبیه

د تشتتيبیه لغوي معنا د دوو شتتیانو په یوه معنا کې ګډون دی او په اد  اصتتطال  د دووشتتیانو له رسه 

 هم رنګه یا یو ډول کول دي، خو په دې رش  چې دا هم رنګه یا هم مثله کول ادعایي وي نه رښتیني.
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ا د اوریدونکي ییا په بله وینا: یو شتتتی د څه خاص صتتتفت په وجه د بل په شتتتان ګرځول دي، چې 

لوستونکی په زړه او ذهن کې د هغه يش تصویر و ګرځي. بل دا چې هغه صفت په دواړو کې موجود وي، 

شيبیه ورکول کېږي شيبه» خو دلته دا خربه يوري ده چې کوم يش ته ت ش« م يبیه او له څه يش رسه چې ت

ویل « هتشيبیه وج» ه ته دد دواړو ترمینځ یوه مشرتکه وجه و صفت وي چې هغ« مشيبه به» ورکول کېږي،

ې بويل، ی« تشتتيبیه غرې» کېږي او چې د کوم مدصتتد او هدف لپاره یو شتتی له بل رسه تشتتيبیه کېږي د

« میړنتوب» مثالً: که ووایو احمد د زمري په شان سړی دي. په دې جمله کې په احمد او زمري دواړو کې

 ص(۲۰۷ل، ۱۳۹۶مشرتکه وجه ده. )هاشمي، 

 ي: مشيبه، مشيبه به، د تشيبیه وجه، د تشيبیه ادات او د تشيبیه غرې.تشيبیه پنځه رکنونه لر 

د تشيبیه ادات هغه دی چې په وسیله یې تشيبیه قایمیږي یا ذهن ته رځي، لکه: په څېر، غوندې، په 

شيبیه کېږي، هغه یې  شی د بل يش رسه ت صد او عرې لپاره چې یو  شان، په راز، په دود( او د کوم د مد

 غرې دی.

شيبیه ډول ونه: د بېالبېلو خواوو او څرنګوايل به اعتيبار ډېر زیات ډولونه لري، دلته یې د ځینو یادونه د ت

يبیه، کوو: مفصله تشيبیه، مړکده تشيبیه، قریيبه تشيبیه، بعیده تشيبیه، جمع تشيبیه، تسویه تشيبیه، مفلوفه تش

ه تشيبیه، مردوده تشيبیه لمفروقه تشيبیه، مدلوبه تشيبیه، تفضیلی تشيبیه، م مله تشيبیه، متثیلیه تشيبیه، مديبو 

 ص(۱۷۳ت۸۵ل، ۱۳۸۹او...)همکار، 

دلته له دې پورته او نورو قستتتمونو څخه د تشتتتيبیه هغه ډولونه درپېژنو او په ټپه کې یې مثالونه راوړو 

 چې )جهان عامل ( یې بېلګې تر السه کړي او هغه یې تصیح کړي دي:

نسان له پنځو حواسو څخه لږ تر لږه په یوه تتت ړوميبي قسم یې دا دی چې مشيبه او مشيبه به دواړه د ا۱

 باندې محسور کیدلی يش، لکه:

 شونډې دې پاڼې د ګالب دي

 نرې خوله پرې لکه پرخه خوند کوینه

شونډې او خوله مشيبه دی، د ګالب پاڼې او پرخه مشيبه به دي او دغه ټول څېزونه حا دي،  دلته 

 ځکه چې په حواسو یې ادراک کیدی يش، لکه:

 یا: 

 د سپريل ګلونه ګورم چې 

 ما ته د ګل په شان جانان رایادوینه 
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سو یې ادراک نه يش ( ۲) سان په بنځو حوا شيبه به دواړه عديل وي، د ان شيبه او م سم: چې م دویم ق

 کيدای.

 لکه:

 خو دې دوزخ مینه جنت دی

 زه د دوزخ سختي جنت ته تیرومه

  یا:

 دیدن ژوند او بیلتون مرګ دی

 ژوندون ته تیرومهزه د مرګي سختي 

په دې دواړو مثالونو کې خوی، مینه، دیدن او بیلتون مشتتتيبه الفاو دي، دا چې دوزخ، جنت ژوندون 

او مرګ چې په لنډي کې ذکر شوي مشيبه به دی او دغه دواړه له عدل رسه تعلق لري په حواسو محسور 

 کیدی نه يش.

 ړل يش لکه:درېم قسم: چې د معدول څیز تشيبیه له حا څیز رسه وک( ۳)

 ت ژوند سمندر قسمت کشتۍ ده۱

 ترینه چاپیر دی د غمونو توپانونه

 ت عشق زمری نصیحت لښته ۲

 داشته زمري په لښته چا سم کړیدینه 

 ت دیدن سپرلی بیلتون خزان دی۳

 بیلتون د ګل په شان ځواين خاورې کوینه

ي، او ن عديل څیزونه دوینو چې په دې مثالونو کې: ژوند، قستتمت، عشتتق، نصتتیحت، دیدن و بیلتو 

 سمندر، کشتۍ، زمري، لښته، سپريل و خزان حا یا محسور کیدونکی څیزونه دي.

څلورم قستتم: چې د حاتت څی تشتتيبیه د معدول یعنې غیر حاتت یا غیر محستتور رسه ورکړي ( ۴)

 يش، لکه:

 ګودر په دې دنیا جنت دی

 هر مازیګر پکې میلې د حورو وینه

 دی، او جنت چې عديل دی مشيبه به دی.دلته ګودر مشيبه و حا څيز 

 د تشيبیه نور ډولونه په ټيبو) لنډیو( کې
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 مړکده تشيبیه: هغه تشيبیه چې د تشيبیه توري ورڅخه حذف شوي وي، لکه:(۱) 

 مخ دې څراغ سینه دې باغ دی

 خدایه پتنګ شم که بور ورباندې شمه

 ته،د تشيبیه توري يکې نش دلته مخ له څراغ او سنیې ته له باغ رسه تشيبیه ورکړل شوې ده، خو

شيبیه توري ( ۲) شيبیه چې د ت سه او رسچپه ده، یعنې هغه ت شيبیه معکو شيبیه: دا د مړکدې ت مرسله ت

 پکې څرګند راغيل وي، لکه:

 شونډې دې رسې لکه ګالب دي

 د رن و خال یې مینځ کې ال مزه کوینه

ید له خو هغه د رش  او قمطلده تشتتتيبیه: کله چې د یو څیز تشتتتيبیه له بل يش رسه ورکړل يش، ( ۳)

 تړون څخه ازاد وي، لکه:

 آسامن کې ستوري داسې خوند کړي( ۱)

   لکه د پېغلې په لنډۍ زنه خالونه 

 په ګودر بی جونه راپنډ شوې( ۲)

 لکه چې ستوري له سپوږمۍ   

 »مشتتيبه دی او مرکب دی، دغه شتتان « جونه» او په دویم کې« ستتتوری» دلته په ړوميبي مثال کې

 مشيبه به دی، چې دا هم مرکب دي.« ستوری»او « خالونه

مفروقه تشتتيبیه: چې له ډېر وشتتیانو و څېزونو رسه نورو ګڼو څیزونو ته تشتتيبیه ورکړل شتتوې وي. ( ۶)

لومړی یو مشتتيبه او بیا بل وررسه مشتتيبه به او بیا بل مشتتيبه بل وررسه مشتتيبه به، او دغه په یو بیت کې دوه 

 ، دې ته مفروقه تشيبیه وايي، لکه:درې ولره مشيبه او مشيبه رايش

 رس دې اسامن زلفې دي وریځي

 غا  دې بريښنا خوله دې پرخه وروینه 

شيبه م« غا » دلته رس مشيبه او آسامن مشيبه به دی، همدارنګه زلفې مشه او وریځې مشيبه به دي

 وي دي.ه یاد شاو بریښنا مشيبه به، د خولې نه وتلې خوږه وینا مشيبه او پرخه مشيبه به دي، جال جل جوړ 

 ګودر بادشاه منګی وزیر دی

 وزیر همیش د خپل بادشاه سالم ته ځینه
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دلته د پادشتتتاه او ګودر او همدارنګه د منګي او ګودر تشتتتيبیه کې د تشتتتيبه وجه معلومول ډېر فکر او 

ستتوغ غواړي او هغه دا چې څنګه ټول خلک بادشتتاه ته محتاجه وي او د هغه دربار ته د خپل زړه د مدعا 

ره کیدو له پاره ځي، نو ګودر په مثل د پاچا دی او د منګي خاوند ته له وزیر رسه تشتتتيبیه ورکړل شتتتوې پو 

 ده، چې د خپل محيبوب د لیدو له پاره ګودر ته ځي او هلته یې د زړه مدعا او مدصد حاصلیږي.

 دا ځینې نورې تشيبیهايت ټيې)لنډۍ( هم ولولئ:

يبیهاتو بېالبېل ډولونه راغيل، موږ یې یوازې مثالونه او د یادونې وړه ده چې په دې لنډیو کې د تشتتت

بېلګې وړاندې کوو، د بحث او موضتتتوع د غځیدنې له ډاره یې توضتتتیح او تصتتتیح، د تشتتتيبیهاتو ډولونه 

 معلومول تاسې درنو او لوستونکو ته پریږده:

 ت مینه دې سیند د آباسین دی ۱

 چې ورګډیږم رسو مال مې غرقوینه

 د شې راته ګورهت په سرتګو وړون۲

 لکه د نوې میاشت کږه والړه یمه

 ت بیلتون مې باغ د زړه تاال کړ۳

 لکه په لویه الر کې لو  يش کاروانونه

 ت شونډې دې پاڼې د ګالب دي ۴

 د مخ خولو نه دې د عطرو بوی راځینه

 ت په مخ دې خط د زیري راغې ۵

 لکه چې تا ويش د سپوږمۍ ځنې شپولونه

 پیر دی ت د معشوقو مثال د ۶

 پري چې کامل يش سړي نه بدرنګوینه

 ت زلفو کې مخ دسې رڼا کړي ۷

 ت لکه په وریځو کې سپوږمۍ وي ۸

 کله ښکاره شم کله پټه پته ځمه

 جانان د زړه کعيبه کې پروته دی – ۹

 زه لیونی پسې ملکونه لټومه

 ت چې عاشق نه وي انسان نه وي ۱۰
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 ص(۳۶ت۳۱م، ۲۰۰۳بې عشده ژوند د خر ټټو په شانتې وینه )عامل، 

دغسې د لنډیو نور ډېر مثالونه هم که راوړو، او غل که ټول دلته راواخلو، تصیح، توضیح یې کړو او 

د تشتتيبیه ډولونه او ارکان پکې وښتتيو، نو یو ځانګړی ضتتخیم کتاب ترې جوړیږي، په همدې بستتنه کوو، 

اثر لیکوال هم د بدیع، بیان بېال بېل ډولونه او صتتتنایع په لنډیو کې راوړي او « ګلونهزیړي » همدارنګه د

هغه یې مفصتتل ډول تصتتیح کړی، موږ له هغې څخه تشتتيبیه برخه ټوله نه شتتو راوړی، نو ځینې ډولونه به 

وضوع م یې له ډېرو غوره مثالونو او بېلګو رسه یې له توضیح او تصیح څخه ته وړاندې کړو، تر څو مې د

 څېړنیز حق تر یوې اندازې اداء او تررسه کړی وي.

 ت د مفروقه تشيبیه مثالونه:۱

 ت مخ دې کتاب شونډې دې پاڼې ۱

 دا تورې زلفی دې حاشیې بری کښلې دینه

 ت مخ دې کتاب شونډې دې پاڼې ۲

 دا نرۍ ژبه د قلم پرې ګرځومه

 ت مخ دې الټین الړې دې تیل دي ۳

 کوینهدا نرې ژبه دې باتۍ رڼا 

 ت ملفوفه تشيبیه مثالونه او بېلګې: ۲

 ت مخ دې په اوښکو دسې لوند دی۱

 لکه به ګل وي وریديل شيبنمونه

 ت مخ دې په سپین کې رسخي وایي۲

 لکه په سپین څادر کې پنډ د ګلووینه

تتتتت ميبتذله تشيبیه: هغې شاعرنو زیاته استعامل کړي وي، نو یوالی په کې نه وي، مثالونه او بېلګې ۳

 ا دي:یې د

 ت زلفې سنيبل زه دې بليبل یم۱

 دا تور زلفن دې ټال وهي مین دې کړمه

 ت مخ دې ګالب سرتګې دې شمعې۲

 خدایه بورا شم که پتنګ د شمعو شمه

 ت نادره تشيبیه: چې په شاعرانو کې یې د استعامل رواج لږ وي او یا کوم شاعر نوی پیدا کړی وي. ۴
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 مثالونه یې دادي:

 مثال کات مخ یې له خط داسې ۱

 لکه راجمع چې لیږي پر قندووینه

 ت یار مې زیارت زه یې ملنګه ۲

 خورې ورې زلفې ورتلم پرې پریومته

 ت سنت د بڼو کا تار د زلفو۳

 زما د زړه زخمونه وګنډه میینه

 ت مفصله تشيبیه: هغه چې د تشيبیه وجه پکې ذکر شوې وي،لکه:  ۵

 ت اشنا مې مړ په خوب لیدلی ۱

 ژورې لټومهلکه شاهین لوړی 

 ت پر چلم دوی سکروټې کېږده۲

 لکه دوه بنې په سیالۍ خوله ورکوینه

 ت د جانان رلفې ښاماران دي۳

 زه یې خوړلی یم عالج یې نه راځینه

 ت م مله تشيبیه: چې وجه شيبه پکې نه وي ذکر شوي، مثالونه:۶

 ستا اشنا یې د ونې سیوری

 کله په ما کله په نورو خلکو وینه

 ت قریيبه م مله تشيبیه: چې وجه شيبه یې ژر او بې له ډېره فکره څرګنده يش، لکه: ۷

 په یارانه کې زړه سندان که

 په سندان کېږي د پلکونو ګوزارونه

 ت بعید م مله تشيبیه: چې وجه شيبه یې پس له ډېره فکره څرګندیږي، لکه: ۸

 په سپینه خوله دې پر هار اوشه

 لکه تنکۍ برړه ژاويل خوټونه

 ت مرسله یا مطلده تشيبیه: چې د تشيبه توری پکې ذکر شوی وي، لکه: ۹

 تر خیاله ور اشنا مې جار کړي

 لکه ک یر تر مرکنډی ګوري ملکونه
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 ت مړکده تشيبیه: چې د تشيبیه تورې پکې نه وي ذکر شوي، لکه: ۱۰

 ت ږمنځ دې ګوتې که الر راکه ۱

 په دې بانه به تورې زلفې درکومه

 ونه خورېت په ښامارانو مې ۲

 په اوږ ټول کړه د اوږ د کوڅو رسونه

 ت اضا  مړ کده تشيبیه: چې مضاف الیه یې مشيبه او مضاف یې مشيبه وي، لکه:۱۱

 سپینه سینه دې خزانه ده

 دا تورې زلفې دې ماران پرې پراته دینه

 ت توصیفي مړکده تشيبیه: چې مشيبه به د صفت او مشيبه پکې، موصوق په ډول راوړل يش:۱۲

 وې چې پېغله وکه مادرته

 پېغله ګنی دی بند په بند مزه کوینه

 ت مړکد محض: چې اضا  یا ترکیيبي صنعتونه ونه لري، لکه: ۱۳

 مخ دې کابل خوله دې خیرب دی

 د زنې خال دې اپریدي داړه کوینه

تتت عادي او غیر عادي تشيبیه: په دغه ډول تشيبیه کې د وجه شيبه په لحاو مشيبه به تر مشيبه قوي  ۱۴

 هم درجه شيبه معکوسه معنا نه ځینې مرادیږي. لکه: وي و

 ت په رس دي شال مخ دې مشال دی ۱

 دا دریم کال دی چې مین درباندې یمه

 ت دارنګ مې تور لکه د سکور دی ۲

 زه په انګار و تورو سرتګو سوی یمه

 ت تفصیيل تشيبیه: په دې تشيبیه کې د وجه شيبه به لحاو مشيبه تر مشيبه به قوي وي، لکه: ۱۵

 ت مخ دې اقتاب لکه الزیات دی۱

 زما به حق کې سور کې اور شوی ودې سومه

 ت مخ دې سپوږمۍ رڼا یې کاند ۲

 خامري سرتګې دې اورونه لګوینه

 ت د محسور تشيبیه له محسور رسه: چې مشيبه او مشيبه به دواړه حا وي، لکه: ۱۶
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 مخ دې اسامن خالونه ستوري

 زلفی دې وریځې غا  دې بریک پکې کوینه

 ت معدول تشيبیه له معدول رسه: چې مشيبه او مشيبه به دواړه عديل وي، لکه: ۱۷

 حوی دې دوزخ مینه جنت دی

 زه د دوزخ سختي جنت ته تیرومه

 ت معدول له محسور رسه: چې مشيبه عديل او مشيبه به حا وي، لکه: ۱۸

 بیلتون دریاب غامز توپان دی

 زما د زړه جهاز یې دړی وړي کړونه

 تشيبیه له معدول رسه: چې مشيبه حا او مشيبه به عديل وي، لکه: ت د محسور۱۹

 حس ش ر مینه مثر ده

 بیتلتون اکن دی وصال کله کله وینه

 ت تسویه تشيبیه: چې د یوې مشيبه لپاره یوازې یو مشيبه به راوړل شوي وي، لکه: ۲۰

 ت په دنداسه دې شونډې رسې کړه ۱

 ګل الله دې په سحر ورشماونه

 سینه جومات دیت زنه امام  ۲

 دا دواړه يت وې تددیان مونځ کوینه

 ت صورت دې ونه، خوله دې ګل دی۳

 کله غوټۍ يش کله وسپړي ګلونه

 ت مرکب تشيبیه له مرکب رسه: چې مشيبه او مشيبه به دواړو، مرکب وي، لکه:۲۱

 اسامن کې ستوري داسې خوند کړي

 لکه د پېغلې په لنډۍ زنه خالونه

ه رسه: په دې ډول تشيبیه کې د تشيبیه دواړو اړخون« بسیط له بسیط» ردیتتتتت د مفرد تشيبیه د مف ۲۲

 مفرد وي، لکه:

 شین خال دې ستوری د عدرب دی

 د لوړو غرو په رس یې مړاوي کړل ګلونه

 د مرکب تشيبیه له بسیط رسه: چې مرکب ته له مفرد رسه تشيبیه ورکړل شوې وي، لکه: -۲۳
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 زلفې به ستا د الر امسا کړم

 په رس یې مړاوي کړل ګلونه د لوړو غرو

 ت بسیط تشيبیه له مرکب رسه: چې اول اړخ یې مفرد او دویم یې مرکب وي، لکه: ۲۴

 مخ دې د زیړو ګلو باغ دی

 ص(۱۵۰ت۱۲۶ل، ۱۳۹۳ارمان مې دادی چې مې پرې نکړه ګلونه)منګل، 

شيبیه ډېر زیات مثالونه و، یوازې دا څو بېلګې مهم ښې ې تپه دې برخه کې په لنډیو کې د ت رې راخو

 کړ او د موضوع د څېړنیزي بڼې د غځیدا لپاره د توضیح او تصیح نه مې  ف نظر وکړ.

 ـ په لنډۍ کې استعاره۳ـ ۹

 لومړی به استعاره په لنډه توګه دروپېژنم او بیا به یې په لنډیو کې څرک ولګوم.

 د استعارې پېژندنه

پور څه شی غوښتلو ته وایي او په اد  اصطال  د استعارې لغوې معنا په سوال او امانت، عاریت یا 

په حدیدت کې د تشيبیه لنډ شګل دی، چې په هغې کې د تشيبیه له ارکانو څخه یو استعامل يش یا به بله 

وینا استعاره په اصطال  کې یوه کلمه په غیر حدیدي معنا استعاملول دي د حدیدي او م ازي معنا ترمینځ 

 ی.عالقه مشابهت او ورته والی د

استعاره د تشيبیه یو ډول ښکاري، چې د تشيبیه توري په کې نه دي راغيل د بېلګې په توګه که څوک 

شهدو په څېر خوږې دي،» ووایي چې شيبه، « دا اوبه د  شيبیه ټول ارکان )م شيبیه ده، ځکه د ت نو دا یوه ت

عاره نو دا است« دا اوبه شهد دي» مشيبهيبه، وجه شيبه، ادات( پکې شته او که همدا خربه داسې ويش چې:

 ص(۲۱۴ت۲۱۲ل، ۱۳۹۶شوه. )هاشمي، 

 استعاره څلور رکنونه لري:

 مستعار: هغه کلمه چې د خپلې حدیدي معنا په ځای په بله معنا خیستل شوي وي.( ۱)

 مستعارمنه: هغه کلمه چې مستعار اخیستل شوې وي.( ۲)

 ي وي.مستعارله: هغه کلمه چې د هغې لپاره بل ټکي مستعار اخیستل شو ( ۳)

 ص(۷۳ت۷۱ل، ۱۳۹۴وجه جامع: په څه وجه یوه کلمه مستعاره اخیستل شوې وي. )هاشمي، ( ۴)

 ډولونه:د استعارې 
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استتتتعاره د طرفینو، مستتتتعار لف ، وجه جامع، د مالیامتو د ذکر او هدف له مخې دا الندې ډولونه 

 لري:

ت تتیحه استتتعاره، م رده استتتعاره، مرشتتحه استتتعاره، بالکنایه استتتعاره، وفاقیه استتتعاره، عنادیه 

استتتعاره، اصتتیله استتتعاره، تيبعیه استتتعاره، مطلده استتتعاره، نادره استتتعاره، ميبتذله ستتتعاره او...)همکار، 

 ص(۴۱ت۱۱ل،۱۳۸۹

ه ندې ډولونه د بېلګو په توګجهان عامل په خپل کتاب )  ټپه او صتتتنعتونه ( کې د استتتتعارې دا ال 

 راوړي دي:

 ت ابرو هالل مخ دې اسامن دی ۱

 زحل زهره پکې خالونه خوند کوینه

 ت زما بليبل دومره ښایسته دی ۲

 چې بليبالن یې د ګلش صفت کوینه

 دلته لومړۍ بليبل استعاره ده له محيبوب نه. او یا دا لنډۍ:

 په ځنکدن مې ځان حاي کړه

 ر کنډی پرمخ ځینهچې زه سلګۍ کړم ستا ک

په دویمه م تتعه کې کرکنډی استتتعاره ده له اوښتتکو څخه چې د واړه تعلق د تشتتيبیه په غونډوالی 

 رغړیدو کې مشرتک دی.

 زما جانان د انځر ګل دی

 د انځر ګل به وایه چا لیدلی وینه

نځر ا په لومړۍ م عه کې جانان ته د انځر ګل رسه تشيبیه ورکړل شوې ده، خو په دویمه کې یې د

ښکاره  شوي دي. مثالً که څوک ووايي چې: هلکه! ایله چې ال اینځر ګل  ستعاری راوړي  ګل په طور د ا

 شو.

 دلته د انځر ګل استعاره د هغه کس لپاره چې ډېر ورک وي، هیڅ په نظر نه راځي.

 د خامر سرتګو دې ځار شم

 چې په ژړا يش مرغلرې تویوینه

کو څخه استتتتعاره، او یا د لنډیو دا بېلګې چې د استتتتعارو د اوښتتت« مرغلرې» دلته به دې لنډۍ کې

 بېالبېل ډولونه پکې راغيل دي:
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 ت د زړه ګوهر مې بیلتون مات کړ۱

 ځکه مې سرتګې مرغلرې توئیوینه

 ت زما به څنګه رنګ تازه يش۲

 چې اندښنې مې اغوسنت خوراک غمونه

 ت ټټر مې نخښه یار ته ایښې۳

 هفوالدي غ  مې له زړه وتيل دین

 ت د بام په رس باندې ښکاره شوه۴

 د اخرت میاشت ده خلک پام ورته کوینه

 ت په عمر کمې په قد سمې۵

 د حسن شمعې پتنګان درله راځینه

 تاثیر د مخ دې غليبه دی( ۶)

 ص(۳۹ت۳۷م، ۲۰۰۳ځکه دې درکې شهزادګان سالم کوینه )عامل، 

ه به باب رس محدق عيل منګل پراخپه لنډیو کې د استتتتعارې د ځینو ډولونو د ستتتتون او څرنګويل 

 څېړنه کړې زه یې دلته په لنډیز رسه راوړم:

 ت م حه استعاره: هغه ده چې مستعارمنه پکې په  یح او څرګنده بڼه ذکر شوی وي.۱

 دا الندې لنډۍ يې د بېلګې په توګه وګورئ:

 ټټر مې نخښه یار ته ایښې

 پوالدي غ  مې د مال وتيل دینه

په دې پورته لنډۍ کې مستعارمنه پوالدي غ  او مستعارله یې) باڼه( دی، وجه جامع یې تیزوالی،  

 تیره والی اوږدوالی دی، له مال وتل یې قرینه ده.

 دا الندې بېلګې هم ولولئ:

 ت څانګه د کيل په منځ راغله۱

 څوک یې پانا کړل چا له یې ورکړل تاریخونه

 هت څانګې پوښتنې له مخې راش۲

 سيبا به غذر له راځي په زړه غمژ نه
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ست  ښای ستعار لُه ده، چې وجه جامع یې  شوقه م ستعارمنه او محيبوبه یا مع په دې لنډیو کې څانګه م

 او تنکی والی دی، پانسۍ، تاریخونه، عذر او غمژنوالی یې قرینې دي.

وي دغې نه وي یاد شت مکنیه استعاره: هغه استعاره ده چې مستعار له پکې ذکر وي، خو مستعارمنه ۲

 استعارې ته بالکنایه استعاره هم وايي، لکه:

 تاج دې د حسن به رس پروت دی

 ځکه دې درته سالمي راغيل یمه

دلته د حستتن تاج ته له معشتتوقی رسه تشتتيبیه ورکړی ده، نو له دې امله ویلی شتتو چې د حستتن تاج 

ست سالمي راتلل د م ستعارمنه او درته یې  ستعارلُه او محيبوبه م ت عارمنه له لوازمو څخه دی او په رس پرو م

 یې قرینه ده، د تاج او معشوقې ښکال او ښایست وجه جامع بللی شو.

تتت مرشحه استعاره: هغه ده چې د مستعارمنه مالیامت او مناسيبات پکې ذکر شوي وي. د بېګلې په ۳

 توګه یې دا الندې لنډۍ ولولئ:

 ت دا شین تويت مې تر الر والوت۱

 ه غوړوم ورته جالونهپه رس درو ب

شنین تويت مستعارمنه، تر الر الوتل او رس درې قرینه، عاشق او محيبوب مسعارلُه چې شین تويت 

 يې په عوې او ځای راوړل شوی، جالونه غوړول او ښکال یې وجه جامع ده.

 یا دا لنډۍ:

 ت د بام به رس باندې ښکاره شوه۲

 د اخرت میاشت ده خلک پام ورته کوینه

اخرت میاشتتت مستتتعارمنه، مالیامت یې نوې میاشتتتې ته د خلکو کتل چې راختلی که نه، نو دلته د 

 اخرت به يش.

معشتوقه او محيبوبه مستتعارلُه چې د اخرت میاشتتې په عوې راغلی دی، د بام په رس راښتکاره کیدل 

 یې قرینه ده.

 دا لنډۍ هم په دې باب د لوستو دي:

 ت دا رسې منګولې نرۍ غاړه۱

 ه په مکیز ګودر له ځینهلکه کوتر 

 ت که د یار غم رارسه نه وي۲
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 د پرسيل تر ګل به زه نازکه ومه

 ت م رده استعاره: هغه ده چې د مستعارلُه مناسيبات یا صفات پکې ذکر شوي وي. لکه:۴

 په عمر کمې، په قد سمې

 د حسن سمعې پتنګان در له راځینه

مستتتعارلُه، همدارنګه پتنګان مستتتعارمنه او په دې لنډۍ کې د حستتن شتتمع مستتتعارمنه، معشتتوقه 

عاشتتدان مستتتعارلُه دی، شتتمعې ته د پنګانو راتلل دواړو کې الزم ی مالیم دي او په عین حال کې قرینه 

 هم ده، د قدسموالی او د عمر کموالی یې صفات دی.

 یا دا لنډۍ:

 ن لۍ پر ګل مینې کیږي

 زما له سميباله باغه وختل السونه

منه، ښکلی عاشق مستعارلُه، سمسور باغ یې له لواز مو څخه دي، السونه ختل يې دلته ګل مستعار 

 قرینه ده.

 ت مطلده استعاره: هغه ده چې نه د مستعارلُه او نه هم د مستعارمنه لوازم پکې ذکر شوي وي. ۵

 دا الندې لنډۍ یې د بېلګو په توګه وګورئ:

 ت په مخکې ځي په وروستو ګورې۱

 ه رس مې پاتې شنهګومان مې کېږي د زړ 

 ت په مخکې ځم په وروستو ګورم۲

 روغه مخلوقه د زړه رس مې پاتې شونه

 ت په وړاندې ځم په وروستو ګورم۳

 قدیم خدایه د زړه رس مې پاتې شونه

ستعارمنُه، محيبوب، جانان  ښکل کېږي، دلته د زړه رس م د زړه رس نه پاتې او نه هم له ګوګل څخه را

 کیدن یې قرینه ده. یا عاشق، مستعارلُه پاتې

 ت اصیله استعاره: که د مستعارې معنا لف  اسم وي اصیله استعاره یې بولې. ۶

 لکه په دې لنډۍ کې:

 رنګ به مې ولې نه ژړیږي

 د جانان غ  مې په زړه خوريل دینه 
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، رنګ اسم دی، نو یې اصیله استعاره بويل« باڼه» دلته غ  مستعارمنه، باڼه مستعارلُه، څرنګه چې

زیړیدل پکې قرینه ده، د بڼو او غ  تر مینځ تیره والی وجه جامع، نږدی والی یې مناسيبات او لوازم ګڼل 

 کېږي.

 یا لکه په دې لنډۍ کې:

 کلش د ګلو مې تیار کړې

 زه بدنصیيبه د هرګل محتاجه شومه

  یا: 

 په بلۍ مه ژاړه کا سیری 

 آرامه د چا په غیږ کې نه کوي مینه

      ډۍ:او همدارنګه دا لن

 وړوکی صرب دې په خدای شه!

 په هغه ګل چې نازیدې د نورو شونه

م دی نو ستت« ګل» مستتتعارمنه، جانان، محيبوبا و عاشتتق مستتتعارلُه، دا چې« ګل»په پورته لنډیو کې

ستعارلُه، دا چې شان( م ستعارمنه، يت)پ شاملو څوکې م ستعاره یې بولو، همدارنګه د ک صلیه ا هم « تی»ا

 ص( ۱۶۹ت۱۶۱اسم دی، نو ځکه یې اصلیه استعاره بولو. )ژېړي ګلونه، کال نامعالوم، 

په دې برخه کې ځینې داستتې نور لنډۍ هم شتتته چې د ستتتعاری بېال بېل ډولونه پکې راغيل دي، 

 هغه ټولې بېلګې زما ددې لیکنې په لنډ تنګ چوکا  نه ځائیږي، نو ځکه به همدې څو لنډیو بسنه کوو. 

 په لنډۍ کې سیمبول۹-۴

  د سمبول پېژندنه:

، رمز، اشتتاره، او استتتازي) مناینده( راوړي او په د ستتیميبول لغوي معنا فرهنګونوکې : عالمه، نخښتته

 اصطال  کې هغه څه چې د یو شې پرځای کاریږي، 

یا د یو يش په ځانګړي توګه د یو معنوي یا النفاتت څیز استتتازیتوب کوي) لکه کوتره چې د ستتولې 

 سیميبول ده.( سیميبول بلل کېږي.

ل تداعي  بل يش د قیار او  نا: هغه څه چې یو  له وی په ب په ځینو اد  یا  ه الرې څرګند کړي او 

 فرهنګونو کې یې سیميبول هغه څه بليل او ګڼيل چې د یو بل يش ځای ناستی شوي وی.
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يب سیمبولونه په درې ډولو بېلیږياد  

تتتتت پېژندل شوي سیميبولونه: چې د یو ملت په فرهنګ کې او ان دا چې کله کله په نړیوالو ادبیاتو  ۱

دل شتتتوی وي، لکه د مر راختل د) زوکړې( او لویدل ی پریوتل یې د) کې مشتتتهور او مفهوم یې پېژن

مړینې( نخښه ده او تدریيباً نړیوال اړخ لري. دا سیميبولونه شاعرانه او لیکواالن په باخربه توګه کاروي، خو 

 په خپله یې پننځوونکی نه دي.

ه ري، خو د هغې لتتتت ځانګړي ی شخيص او ابداعي سیميبولونه: چې د مخه پېژندل شوې معنا نه ل۲

 زمینې او د اثر له هغې برخې چې پکې کارول شوي، تر یوې کچې یې پر مفهوم پوهیدلی شو.

تتتتت رښتیني یا واقعي سیميبولونه: دا ډول سیميبولونه د ځانګړي روحي کیفیت، حالت او ذهني ت ربو ۳

غه اسې ښکاري، چې هڅخه تر السه او مینځته راځي، چې شاعرانو او لیکواالنو ته رامخې ته کېږي او د

ل،   تتتتتت   ۱۳۹۵حاالت او ت ربې، لکه څنګه چې وړاندې شتتوي، په بله بڼه د ویلو وړ نه دي.)لېوال، 

 ص(

د یادونې وړ ده چې ستتتیميبول تر هر څه زیات استتتتعارې ته نږدي دی، خو تر مینځ یې د بیلتون او 

ونکي شتون د اوریدونکي یا لوستتوپیر کرښه هم راښکل شوې ده او هغه دا چې په استعاره کې د قرینې 

ذهن او بام یوازې یو مفهوم ته اړوي، حال دا چې د سیميبول م ازي معنا به کُيل ډول او واقعي سیميبولونه 

له  پاتې کېږي او همدغه ستتتیميبول  ته نږدې  له امله یو مفهوم  په ځانګړې توګه د قرینې د نشتتتتوايل 

 استعارې څخه رابیلوي.

 لیوال شاعرۍ کې د سیميبول د ای اد او اهمیت په اړه داسې وایي :د څیړنوال عدالغفور 

له لرغونو زمانو راپه دې خوا، چې پخوانیو انستتتانانو خپل مذهيبي، حامو او فولکلوریک نظمونه » 

جوړول پخواين سیميبولونه په هغو کې موندل کیدای يش. هغه تشيبیهات او استعارې چې په عامه ذهنیت 

شه کیدل، ورو  شيبیهات پرته دکې کلی ښوده. هغه مهال چې ت سیميبولونه پري شيبه »ورو یې خپل ځای  « م

له یادولو پرته یوازې د مشتتيبه به او مستتتعارمنه په راوړلو رسه د « مستتتعار» له یادولو او یا هم استتتعارې د

سیميبولونه مینځته راځي، د همدې لپاره ده چې  شپړه کړي  ستدراک)ګومان( پروسه ب ستعارې ا شابه او ا ت

یو شتتتمېر ادبپوهان ګومان کوي چې د ستتتیميبول لویديځ مفهوم له یادو شتتتویو ختیځو اد  مفاهیمو رسه 

شعر کې د انځور جوړونې هر ته ورنږدې دی،  سیميبول تر ډېره بریده په  نږږدي دی، خو زه فکر کوم چې 

 ص(۳۲ل، ۱۳۹۵)لېوال، « که څه هم ډېره ځله د تشيبیه او استعارې پرمختللی بڼه ښکاري.

 سیميبول مې لږ ډېر در وپېژاند اور به په لنډیو کې بېلګې وګورو.
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 ـ په پښتو لنډیو کې سیمبولونه۴ـ ۶

په پښتتتو لنډیو کې ستتیميبولونه ډېر دي زه نشتتم کولی چې د خپلې لیکنې لنډ تنګ چوکا  په کتنه د 

ه ورباندې په و دلتیوې پراخې او هر اړخیزې څېړنې په ترې کې د هغو ډېرې او بېالبېلې بېلګې راخوښتتې ا

مصتتت  او ضتتتیحي بڼه معلومات به پراخ او هر اړخیزه توګه له تاستتتې رسه رشیک کړم، ددې لپاره چې د 

 موضوع څېړنیز حق تر رسه شوی وي په څو مواردو کې یې ځینې بېلګې راوړم.

سیميبولونه کارون ښځینه لنډیو کې د  ښتو  سلیامن الیق په خپله یوه څېړنه کې په پ سین  ته  ېاکاډمې

 داسې اشاره کوي:

سارت او بې واکۍ د »  ښځې د اوږدده ا ضد او د  ساالرۍ پر  ښځو لنډیو یوه مهمه برخه د نارینه  د 

شاء کوولو او رسوا کولو لپاره خاص  ساالرۍ( د اف بیان په باره کې وایي او بېالبېلو مواردو کې ددې ناروا) 

ازادۍ او ځان واکۍ پر لوري د خپلې تندې او اصتتطالحات او ستتیميبولونه استتتعاملوي او په دې وستتیله د 

ق، )الي« تلوستتتې افاده ښتتتيي. ددغه مصتتتطلحاتو له جملې یو هم د موزي او موزیکي کلیامت دیي...

 ص(۳۹ل، ۱۳۶۴

لکه څنګه چې جوته ده دا سیميبولونه په لنډیو کې د بې غیرت، بې حیثیت، نامرد، بې رشم، بې حیاء، 

 ت او... نارینه و په معنا کارول کېږي.بې وجدان، ډارن، بې انصاق، سوګ

 یا موزیګي اصطال  د سیميبول په توګه کارولی« موزي» په دې اړه لنډۍ چې ښځو پکې نارینه ته د

ډېری دي، ځینې یې د لنډیو له بېالبېلو ټولګو څخه را اخلو او په پای کې ورباندې لنډه توضتتیحي تيب تته 

 کوو:

   ت د رن و ګوډی مې ساتلی۱

 په مرګ به سرتګی تورومه د موزیګي

   ت پار په سنګر ټوکونه وشول۲

 میړونه مري موزیان به روغ کور ته راځینه 

   ت نصیيبه څه دررسه وکړم۳

 زما په برخه دې موزي ورساونه

   ت موزي په مینه څه پوهیږي۴

 په نس یې موړ کړه تر سيبا کوي خوبونه 

   ت موزي خان بنده کړه بليبله ۵
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 فراق ناري وهینه  تويت په باغ کې د

   ت ګل مې لپاره رسه ښایي ۶

 مناسب نه دی چې موزي یې بویوینه 

   ت که مې نصیب د بدونه وای ۷

 چېرې موزي چېرې د ګلو صورتونه

   ت که مې نصیب دبدونه وای ۸

 چېرې موزي چېرې زما د ابا خونه 

   ت قلمه مات شې بخته واوړی ۹

 صورته خوار شې چې موزیان دې زړوینه

 ت سرتګې خو تا راکړي خدایه     ۱۰

 ظامل موزي مې له کتو منع کوینه

        ت د موزیګي د زوره نه یم۱۱

 د الر بنګړي مې خرڅوي ژړا راځینه

    ت خاونده بیادې ما خوسنت کړ۱۲

 بیا به مې خوا کې موزیګی کوي خوبونه 

 ت څښتنه بیا دې ماخو سنت کړ    ۱۳

 ص(۴۰ل، ۱۳۶۳ه ځینه)پښتو لنډۍ، د ګلو لښتې د موزیانو کټ ت 

    ت د موزیګي نخښه ښکاره ده۱۴

 خولۍ یې خیژې ککرۍ يې مر وهینه

    ت موزي د کټ د ختونه دی۱۵

 د کټ په پښه کې ورته يا ټکی جوړومه 

    ت موزیګي بله توره وکړه۱۶

 د ډېران مړ خر یې په لته ووهنه 

   ت موزي دې خوب په پالنګ نه کا ۱۷

 حق د هغو ی چې وطن په تورو خورینه 

   ت که سیند ته دانګو سین مې نه وړي۱۸
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 بخت د موزي دی بیا مې غاړي له راوړینه

    ت چا رته دې موزیان متام شول۱۹

 ص(۵۵م،۱۹۸۴)شاهني،  زما د برخې موزي شته ما ژړوینه

ارد لري، بېالبېل مو او موزي خان ستتتیميبولونو استتتتعامل « موزیګی« »موزي» په پورتینو لنډیو کې

لنډیو یو مضتمون او منځپانګه ستاده ده، رشحې ته اړتیا نه لري، خو دلته په عام ډول د توضتیح په بڼه دا 

لمي د او نوري ک« موزیکی» یادونه کوم چې دمخه د ځینو انستتانانو لپاره کوم مواصتتفات یاد شتتول چې دا

تونو شتتوي، د) موزي( کلمه د پورتنیو ناوړه صتتفهغو لپاره د ستتیميبول په توګه په ښتتځینه لنډیو کې کارول 

نه  یا میرمن یې وررسه هيڅ ډول روحي توافق  له  ندې کېږي، چې پېغ با په هغو زومانو او مړونو  اطالق 

لري، مګر یوازې په پښتتتتنې ټولنه کې د پښتتتتو او پښتتتتونوالی دود له مخې د نارینه یا پالارواکۍ اومرد 

اد له عنعنې رسه ستم ښتځینه ذات اړ شتوی چې همدې نا منيل، ستاالرۍ د یوې اړخیز منل شتوي استتيبد

منفور او کرغیړن زوم یا خاوند) میړه( ته ورکوژه او واده يش او دغه کرغیړنه نارینه ستتتاالری بې له غذر او 

رسغړونې څخه ومني او خپلې ټولې طيبیعي غوښتتتنې هیلې او ارامانونه قربان او هغه پښتتتو ته وغورځوي. 

ې نورو ښتتځینو لنډیو کې چې د) موزی( او ) موزیګي( پر ضتتد ویل شتتوي دی، د ښتتځو په دغو او داستت

محکومیت بیزارۍ، کرکه نفرت او حرست پکې په ژوره توګه منعکس شوی او په عمومي توګه د پالرواکۍ 

 او نارینه ساالرۍ کرغیړنه او خیرنه څېره پکې له ورایه ښکاري.

ستتتیميبول په توګه د هغه کرغیړنو انستتتانانو لپاره کارول  کلمې هم د« غامز او بیلتون»همدارنګه د 

شوي چې په ټولنیز ژوند، په ځانګړي توګه د مینې او محيبت په کار او الر کې ددو د )عاشق او معشوقې( 

یا مین او مینې تر مینځ د شتتتیطانت، چغولګرۍ، شتتتومیت او نورو کرغیړنو هلو څلو په وستتتیله خنډونه او 

نو ځکه دې دې کرغیړن او ناوړ عمل او د هغو عاملین د سیميبول په توګه په لنیو  ځنډونه رامنځ ته کېږي.

ښودلی دی. دا الندې لنډۍ یې د بېلګو په  شوي او د لنډیو ویونکو ترې خپله ژوره کرکه او نفرت  کې یاد 

 توګه راوړو:

    ت غامزه به څنګه ما جال کړی۱

 د مینې ټال کې زه له یار رسه زانګمه

    خاورې کورته یووت غامز ې ۲

 زه د ګلونو غونچه الر کې ګرځومه

    ت غامزه اور ې کورګی واخله۳
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 زموږ په خوږه یارۍ دې اور ولګاونه

   ت غامزه خوار شې موږ ې خوار کړو۴

 شړۍ دې لنګ شه چې شلوی پردې شالونه

    ت غامزه غربګ زامن دې ومره۵

 چې یو خښیږي بل د مرګ سلګۍ وهینه

   به دې خدای تور کړيت غامزه مخ ۶

 ص(۲۲۶ت۲۲۵ل، ۱۳۳۴زما اشنا ته زیايت مه کړه غیيبتونه)پښتني سندرې، 

    ت غامز به بار کې کوږ لرګی دی ۷

 که غامز نه وای زه به څله ژړیدمه

   ت غامز د یار په خوا کې ناست دی ۸

 تندي کې کون ې د جانان راغيل دینه 

    ت غامز او بیلتون دواړه کافر دی۹

 چې چا ترې مخ يش تر قیامته یې کړوینه 

    ت غامزان ډلې ډلې ګرځي۱۰

 چې به د چا په خونه او ولګوینه

    ت غامز به څه غامزي وکړي۱۱

 زما اشنا د غامز ناوري مسونونه 

    ت غامز په غوږ کې ورته وویل۱۲

 جانان مې روستو نه ګوري په وړاندې ځینه

    ت غامز به مسه یار ته وویل۱۳

 مین په بل دی غم به تا غلطوینه

   ت غامز ښامار د عشق په ګنج دی۱۴

 ځکه عاشق اخته د سل په مرې وینه 

    ت غامزه څله رته ګورې  ۱۵

 زه د جانان تکل کوم ورپسې ځمه 

   ت غامزه خدی دې سزا درکړي۱۶
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 زه ستا د السه همیشه ټکری خورمه  

    ت غامزه داسې مختورن شې ۱۷

 دې د جانان نه حال کړمهلکه چې زه 

    ت غامزه ستا به رشارت کې۱۸

 د خپله السه مې یار دار ته خيژوینه

    ت غامزه ستا نه څه ګیله ده ۱۹

 زه ګیله من دبې وفا جانان نه یمه 

   ت غامزه کور دې معلوم نه دی۲۰

 که رامعلوم شو زه به یې لوټې لوټې کړمه  

   ت غامزه کور دې مول وران کړه۲۱

 ص(۳۵۵ت۳۵۴ل، ۱۳۶۳په سمو خلکو ورنوې ودان کورونه)پښتو لنډۍ،  

    ت ما مرور جانان پخال کړو۲۲

 غامزه خاورې دې په رس د ډیرانونه

    ت د یار دیدن په ما قیامت شو۲۳

 د غامزانو پرې پیرې والړی دینه 

    ت د غامزانو کور تاالشه۲۴

 چې یار په کومه الره ځي وررسه ځینه 

    په ټال د فکر زانګيت غامز ۲۵

 چې معشوقه د خپل اشنا دیدار له ځینه

   ت غامز خواب کې راته ووې ۲۶

 عادت مې نه دی د دوه زړونو پيوندونه 

   ت غامز دې خپله غامزي کړي۲۷

 چې ستا کرم وي غامز څه کولی شینه  

   ت غامزه خوارشې زه دې خوار کړم۲۸

  بېل دې د یار کړم ژوند به ځانله تیرومه

    ت غامزه مور او پالر دې مړه شه۲۹
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 زوی دې ومه شه چې میراته دې يش خونه

   ت غامزه ورا د حاسب شته دی ۳۰

 ص(۵۲۰ت۵۱۹م، ۱۹۸۴خالصی دې نشته تا به ډېر بيل کړي وینه)شاهني، 

 او ورستۍ لنډۍ دا چې:

 تا ته یوه کړي متتتتتتتتتتاته بله 

 غامزان خپله مدعا پکې کوینه  

دغستې په ستللګونو نورې لنډۍ هم شتته چې د غامز غندنه او یا دونه پکې شتوی، د هغې منورې او 

شوم، بخیل، بدنیت او د ډېرو  شیطان، چوغلګر،  کرغیړنې څېرې ته په ډېره کرکه کتل شوي او هغه د یو 

 ناوړه کړونو د عامل په توګه په واز کومی غندل شوي او کرغیړنه څېره یې رسوا شوې ده. 

 استاد روهي په پښتو شاعرۍ کې د سیميبول کارونې په اړه په یوه څېړنه کې دا الندې لنډۍ راوړي:

 ګوره چې واردې خطا نه يش

 د ګلو لښته دې په رس والړیمه 

ښتو ادبیاتو کې د) چنار( کلمه ددنکې ونې او د د ن لۍ « ګلو څانګه» او دا یادونه یې کړې چې په پ

 ص(۳۲۳ت۳۲۲ل،۱۳۸۶سیميبول دی. )روهی،

 چنار د دنګې ونې او قد سیميبول په توګه په دې الندې لنډیو کې یاد شوی دی:

 اللیه ځانته غره نه شې( ۱)

 که ته چنار یې زه د سرب ونه یمه

 که زما نه شولې جانانه( ۲)

 دغه چنار ځواين دې خاورې شه میه

 زما چنار چنار جانانه ( ۳)

 ص(۴۲۴ت۴۲۳ل، ۱۳۸۶وهي، په کومې خوا درنه راتاو کړمه السونه)ر 

په دې الندې لنډۍ کې هم باڼه رپول په یوه ترکیيبي کلمه او فدره کې د ستتیميبول په ډول ید شتتوی 

 دی.

 په خولې دې هیڅ راته ونه ویل  

 د سرتګو کونج کې دې باڼه ورپونه 

 ي:د د سیميبول په توګه کاریديل« کور کافره» او مور لپاره د« خواښې» په دې الندې لنډیو کې د
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  نن خو دې بیا سرتګې مدې دي( ۱)

 تاته د کور کافرې څه ویيل دینه

  ت د تورو غرونو دې پنا کړم ۲

 په زړه کافرې مورې نه دې یادیدمه

 د ظامل او زور واکي د سیميبول په توګه راغيل دي:« بل واکی» او همدارنګه په دې لنډۍ کې

  صورت زما واک یې د بل دی

  ص(۲۷م، ۱۹۸۴واکه صورتونه)شاهین،خدایه ته واخلې دا بې 

ددغستتې لنډيو شتتمېر ډېر دی چې ستتیميبول دوهم چاپ پکې د بېالبېلو مفاهیمو له راغلی، خو ددې 

 لیکنې چوکا  د نورو ډېرو بېلګو ګن ایش نه لري، نو همدغو بسنه کوو.

 ـ  په لنډۍ کې اسطوره۵ـ ۹

څخه اخیستل شوی، ( Historaله هستوریا)اسطوره پېژندنه: اسطوره د عر  ژبې وی د ېچ ېد یوناين 

( نه اخيستل mythos( کلمه چې د یو ناين له میتور)mythد کیسې، پلټنې او خربتیا معنا لري او د میت)

ې او تر ډېره په اسطوره تعيبیر شوې ده، په لرغوين یونان کې د رشحې، خرب، قصد او ارادادې په معنا شو 

مخالفه معنا یعنې هغه څه چې نشتتې کولی په رښتتتینې معنا شتتتون  کاریدله او وروستتته یې بیا د هستتتوری

ولري او په ادبیاتو کې یې د شتتاعرانه خیاليبافۍ، داستتتاين او کیستته ییزو ادبیاتو، پریشتتانه او خیايل خربو 

 ل، ک ص(۱۳۹۶معنا خپله کړه. )هاشمي، 

 د اسطورې ارزښت او اهمیت

ه، که د نړۍ پرمخ د هرې ژوندۍ ژبې اد  تاریخ ترکومه چې له ادبیاتو رسه د استتتطورې د تړاو خرب 

وګورو نو وینو چې لرغونو استتتطورو په واقعیت کې د ژبې ادبیاتو ته څه ورکړی دي او هغه یې لږو ډېر تر 

اغیز الندې رواستتتی دی، یا دا چې همدغه استتطورې په ادبیاتو کې داستتې ورګډې شتتوي چې د هغو یوه 

خو اوستتنۍ ادبپوهان او ادبپوهنه د دواړو ترمینځ په یو ستترت توپري د مهمه برخه او موضتتوع ګرځیدلی ده، 

بېلتون قانع دي او وایي: داسې څرګندیږي چې پر ټولو اسطورو د پیدایښت او په پایښت په بهیر او یا په 

بله وینا په خپل وخت کې خامخا خلکو ژوره عدیده لرلې، نو ځکه یې هغه د یو واقعیت په توګه منلې ده، 

ه ادب کې د غستتتې د عدیدې او ګروهې خربه هیڅکله نه وي، دلته په ادبیاتو کې د تخیيل ځواک د خو ب

یايل نړۍ جوړوي او وررسه ور رسه د  په خپل تخیيل ځوک او قوت یوه خ یب  زور خربه ده، وینو چې اد
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يل ولوستتتونکي، اوریدونکي ذهن داستتې تخنوي او هڅوي، یا په بله وینا به هغه کې عاطفي خوځښتتت را

چې د تخیل وزرې وغوړیږي، باالخره هغه خپل دغه وزر رپوي، والوځي او په دې الوتنې کې دغې خیايل 

شیيبو لپاره له یوې مخې هیره  سې حال کې ورننوزي چې رښتینې او حدیدي نړۍ يې د یو څو  دنیا ته په دا

و اوریدونکی، ا شتتتوې وي. په همدغو شتتتپو کې ادیب د يو پېغام ورکولو او مدابل لوري)لوستتتتونکی،

 لیدونکي( ددغه پېغام اوریدلو او منلو لپاره چمتو وي.

کله چې د دواړو ترمینځ دغه دنده) د پېغام راکړه ورکړه( تررسه شتتتوه پيغام ورکوونکی او له دوی رسه 

ور نو لکه ا» نه وي، خو په هغه کې تيبادله شتتوی پېغام اور رښتتتینې یا حدیدي شتتوي وي او په حدیدي

ب د یوې ټولنیزي ژبنۍ پدیدې په توګه او انستتتاين ژوند له هر اړخ څخه اخیستتتتنه کړې او څنګه چې اد

کوي یې، دغه رنګ هغه ټاکلې استتتطورې چې ټولنې یې لري، د هغې ادب خامخا له دغو استتتطورو څخه 

سطورې د خپلو خامو توکو په توګه کاروي ستنه کړی او کوي یې، یا په بله وینا: ادب دغه ا  ،لږو ډېره اخی

سطورو په واقعیت کې د همدې ادبیاتو په مرسته ځان تلپاتې کړی او د اد  یا هري ځواک په مټ یې  ا

ته د ملتونو د  یاتو استتتطورو  له کړې او ورو ورو ادب ته بی د ملتونو د ټولنیز هویت او پېژندنې یوه برخه ځان

سطورې  سې د ادبیاتو او ا دی او ډېر ترمینځ تړاو ډېر نږ شفاهي یا نالیکيل تاریخ دریځ وربخښلی دی، دغ

سطوره د پېړیو په پوړیو کې د ادب ته جال کیدونکی توکی او مهمه برخه ګرځیدلې ده، نو  لرغونی دی او ا

ځکه یې په ادب کې مطالعه، څېړنه او ستتتپړنه په خپل ځای له ځانګړي ارزښتتتت او اهمیت څخه برخمنه 

 ل، ل ت ن ص(۱۳۹۴ده. )هاشمي، 

 د اسطورو ډولونه

وره په حدیدت کې د بېالبېلو ولستتتونو او قومونو پېژاند دی، نو پکار دی چې موږ یې د ډولونو د استتتط

پېژندنې لپاره تر هر څه دمخه هغې اهمیت او ماهیت ته پاملرنه وکړو چې د هستۍ د تفسیر لپاره یې خپل 

ص د پیړیو په پوړیو کې د ه شوې چې ب سطورو په اړه له څېړنو څخه جوته  ښکارندکړی دی د ا ې او رې 

پدیدی د پیدایښتتتتت، بدلون، پرمختیا او له منځه تللو په اړه د ځان پوهولو له پاره هغه وخت چې خپلې 

 بصي پوهې وررسه مرسته نه ده له اسطورو څخه یې مرسته غوښتی ده.

 په ادبیاتو کې د اسطورې پوهانو د اسطورو ډليبندي په دې ډول کړې ده:

 انو د اړتیا له مخې د اسطورو بېالبېل ډولونه پېژنو:لومړی اسطوره ته د انسان» 
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معام او رازونو په ړه رامینځته کړي دي هغه اسطورې چې انسانانو د هستۍ،خلدت او د ژوند د م ( ۱)

او د هغو به مرستتتته یې خپلو پوښتتتتنو ته د ځواب لټولو هڅه کړ ېده، مثالً داستتتې چې انستتتان، ځمکه او 

 امینځته شول،اسامن څنګه او ولې ر 

 د یو قوم د تاریي او حامو ویاړونو او پهلوانیو له پاره هم ډلې ډلې اسطورې راپنځیديل دي.( ۲)

 په پښتني اساطیرو کې یې غوره بېلګه له ښامار رسه د مړمن جان جګړه ده.

بایيل ( ۳) په توګه  په اړه د استتتطورو ویش، د بېلګې  یک  حت او برخل یا، ب ند، روغت پاتې ژو د تل

 ګلیګمیش غوښتل چې تلپاتې ژوند تر السه کړي، نو ځکه پورته اسامنونو خپل اساطیري سفر پيل کړ.

په بېال بېلو قومونو کې اعتدادي کیسو له ډله اسطورې رازیږويل دي، د بېلګې په تګه د یوشمی ( ۴)

د و نور د ژونحکیامنو او فیلستتوفانو ژوند هم د استتطورو د دوړو ترشتتا افستتانوي شتتوي، د زردښتتت، بودا ا

 کیسې.

د نړۍ د رامینځته کیدو، فنا کیدو، د بصت د ژغورنې لپاره راتلونکې ځواکونو ټول ځانته استطورې ( ۵)

 لري چې ډولونه یې ډېر زیات دی.

د اسطورو یو بل ډول ویش له تاریخ پلوه په بېالبېلو بصي حوزو او جعرافیو پورې هم تړلی دی: ( ۶)

وري، یوناين، رومي، بابيل، هندي، اریا ، چیني، عر  او نورې اسطوري، د بېلګې په توګه م ي اسط

 چې د نړې په بېالبېلو مدینونو پورې اړه لري.

له دینې پلوه هم د استطورو ویش شتوی دی، لکه د یوناینانو، زردښتتیانو مر پر ستتانو او هندیانو ( ۷)

 بودایي دین اسطورې.

سطو ( ۸) شمېر ا سطورې، دا هغه  شویو باورونو کې په یوه یا عرفاين ا ښایې په ګڼو یادو  رې دي غ ې

بله بڼه رسه ورته او یا په لږ ډېر توپیر تر ستترتګو کېږي او هغه د طيبعیت، ځان) خود( بل)فرد( او معيبود په 

اړه د انسانانو د پېژندنې یا عرفان په برخه کې د انسان له شهودي ځواک څخه رازیږیديل دي، چې ډېرې 

 ص(۳۹ت۳۵ل، ۱۳۹۶لېوال، «)ي یې ګڼالی شو...لرغونې اسطور 

دلته ددې خربې یادونه يوري بومل او هغه دا چې د عرفاين استتتطورو یوه مهمه ځانګړنه دا ده چې 

د وخت په تېریدو او د چاپېریال او حاالتو په دلیدو له بېالبېلو دیانو، باورونو، فلستتفي او علمي ت ربو رسه 

شوې دی، تحول او بدلون یې سانانو له پوښتنو  نوې  ښه او وسوسه یې هامغه د لومړنیو ان موندل، خو ری

 رنګ اخيل.
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په عام ډول استتتطوره پېژندنه، پرې پوهیدنه او ځانګړې توګه د یوې ژبې په ادبیاتو کې د هغو لټونه، 

ستون ښتو ژبه او ادب کې، خو د  ستونزو ډک کار دی، به پ سپړنه ډېر له  ه او ز موندنه او بیا د هغو څېړنه او 

ته دا وظیفوي  ما له دغه ډول لیکنو او څېړنو خايل ده، خو  کړاو ځکه څو برابره زیات دی چې ځويل یې 

مسوولیت او مکلفیت له مخې د پښتو د ولا ادب په یو ځانګړي اد  ژانر)لنډۍ( کې دا څېړنه او سپړنه 

 چینو پرمټ هغه وڅېړم.راترغاړې ده، نو د خپلې وسې او توان رسه سمه په الر کې لرلو باوري رس 

 په پښتو لنډيو کې اسطورې

لنډۍ د پښتتتتو د شتتتفاهي ادبیاتو تر ټولو غوره او لوی اد  ژانر دی، چې له ځانګړی هري او اد  

ارزښتونو څخه برخمن دی، لنډۍ د خپل لنډ تنګ جوړښتي چوکا  له مخې بشپړ اسطوره یې حکایتونه او 

ساط سميبولیک و تلمیحي ډول له دوو اړخونو څخه د روایتونه ن  متثیلولی، خو دغه ا یري حضور یې په 

 پام وړ دي:

لومړی دا چې لنډۍ د پښتتتتنو د ګډ قومي ال شتتتعور په توګه په ډېرو لرغونو روایتونو او حکایتونو کې 

دادي  قت وڅېړل يش، نو د پښتتتتو خورا لرغوين فرهنګي، ټولنیز او اعت په غور او د که  ریښتتتې لري او 

 پېژندل يش.ارزښتونه، را

دوهم: د ځینو لرغونو استتاطیرې نښتتو پاتې شتتونې یوازې په دغه اد  خیل او ژانر کې موندلی شتتو، 

 ې موږ ته له ډیرو لرغونو زمانو آن تر تاریخ وړاندې دورې راپاتې دي.\

 څیړنوال عيبدالغفور لیوال په دې اړه لیکي:

ه څېر ستتتړی نه يش پوهیدلی، چې په د لنډیو تاریخچه نه ده ښتتتکاره او د هر فولکلوري توکي پ» 

کومو زمانو کې رامینځته شتتوې ده. یو شتتمېر ادبپوهان په تاریخي ستتندونو ډېر باور لري وایي چې ځینې 

 لنډۍ ښایې زرګونه کاله تاریخ ولري، دوی یې یوه بېلګه دا لنډۍ ښي:

 سپوږمیه کړنګ وهه راخیژه

 یارمې د ګلو لو کوي ګوتې ریيبینه

شپې له خوا رېيبل، ځکه که د ورځې یې دغه اد  ميب ین  سوما)هوما( د  وایي چې لرغون آریایانود 

ریيبلې وای نو مر یې شتتتیر وچوله او بیا نو هغه شتتتیره چې دوی به ور څخه رشاب جوړول نه شتتتو ترالستتته 

کیدای، دا مې ستتتوما بوڼی د غرونو په لوړو کې کېږي، ځکه نو میینه ددې له پاره چې په تیاره کې یې 

سې نه وی، محيبو  سوال او زاري کوی چې په کړنګ راوخیژه. که دا سپوږمۍ ته  ب خپلې ګوتې ونه ریيبي 

 بل کوم ګل دی چې زمی یې د سپوږمۍ رڼا لټوي ورځيپ
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دا چې لنډۍ په اړه دغه فرضیه څومره سمه ده یا نه، بېله خربه ده، خو په پښتو لنډیو کې ګڼ داسې 

)لېوال، «لرغونو زمانو ژوند باورونه او ټولنیز مناسيبت پکې لیدل شو. ارزښتونه او یادونه شته چې د پښتنو د

 ص(۲۰۳ل، ۱۳۹۶

سطورو  سطوره یې بڼه لري او د ا دغه پورتني روایت چې په فولکلوري ډول تر موږ رارسیديل پخپله ا

 یوه لرغونې بېلګه یې بللی شو.

سلیامن الیق په خپله یوه مداله کې چې د کابل م لې په  سین  ه لنډیو کې د پ» یوه ګڼه کېاکاډمې

استتطورې  هویتونو غربګون تر رسلیک الندې پرله پستتې خپره شتتوه، ددغې مدالې د لړۍ په لومړۍ کړۍ 

 کې) به لنډۍ کې د اسطور و څرک( تر رسلیک الندې په یوه برخه کې لیکلی دي:

سیمیا، لیمیا»  سحر( او نور جادويي عی انات، لکه  سیمرغ، کوډی)  ښاپريۍ،  غ نیذي، ، تیدېوان 

چشتتتم بندي او نورې مرموزې چارې د استتتاطیرو په نړۍ پورې اړه لري، دغه استتتاطیر زموږ د فولکلوري 

م لوو او له لرغونو دینونو په وا  باندې زموږ تر وخته رارستتتیديل دي، زموږ د خلکو په کړو وړو یې اثر 

مل ته یې هڅويل دي، غواړم همدا غورځولی او د هغو د الشعرو د ژور تل غوښتنې یې رابرسیره کړي او ع

مستتتله د لنډیو په ارتيبا  کې دلته وڅېړم، خو تر هر څه د واړندې ددې وضتتتاحت پکار دی، چې لنډۍ له 

استتطورو رسه څه اړیکي لري، دا بحث ولې له لنډیو څخه استتطورو ته ورتیرشتتو، راځئ چې ددې پښتتتنو د 

 ځوابولو لپاره پخپله لنډیو ته مراجعه وکړو:

 ندوستان ګټه دې زارشه د ه( ۱)

 په خراسان دې به دیوانو وخورمه 

 په کوه قاف کې بندي ښه یې( ۲)

 په تورو  دکن دې پاچایې نه قيبلومه 

 د ښاپیرو لورې ملکې( ۳)

 تېرې دې نوکې زه دې روغ لیونی کړمه 

 همزولو ننګ راباندې وکړئ( ۴)

 چې په تور دېو مې ودوی ژړا راځینه 

 راشهد ښاپريو په کلی ( ۵)

 چې په رسکو شونډو دې تنده ماته کړمه 

 بد دي جاملې باکاملې( ۶)
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 د نازو اللې په خندا دې ستې کړمه 

 بيلتون ښامار په الر کې پروت دی ( ۷)

 د یاړو ګر اشنا مې هېر شول منرتونه 

 د پاسه رسه لستوڼي راغله( ۸)

 د بام به رس ورته پیریانو وینومه

 د مازیګر اوبو له مه ځه( ۹)

 په ګودر زانګي د کوډګرو تاویزونه

 جانانه څه کوډې دې وکړې( ۱۰)

 ص(۱۶ل، ۱۳۹۱اليق، «)چې ړنګه بنګه دې په غږ ولویدمه 

دلته دا خربه د یادونې وړده چې دغه پورته ټولې لنډۍ چې استتطوره یې توکي پکې یادشتتوي دي، تر 

و استتتاطیرې کرکټرونو د کړنو او اعاملشتتتا فولکلوري استتتطوره یې حکایتونه او روایتونه لري، خو دا چې د 

یادونه د حکایت او روایت په بڼه د لنډۍ په لنډ تنګ کالب کې ناشونې دی، نو څکه یې یوازې نامه اشاره 

شوې ده. باید ووایو چې دلته په لنډۍ کې دا یوازې د اساطیري موجوداتو تلمیحي یادونه نه ده، بلکې په 

په الشتتعور کې زېرمه شتتوي خاطرات دی چې پښتتتنو ته له زرګونو  واقعیت کې دا هغه لرغوين شتتهودی او

کلونو راپاتې دي او هر کله چې له طيبیعت ورپورته ځواکونو ته مخ ورګرځوي، همدا استتاطیري ځوانکونو د 

 شعور ساحې ته رانتداليږي.

ر دی، هپښتو لنډۍ چې له رواين پلوه د پښتنو تر ټولو سوچه، نګه، فطرت ته نږدې او الهامي ژبنی 

نډیو کې د  په دې الندې ل له دغو ال شتتتعوري توکو څخه ډېر رنګ اخیستتتتی دی او ګورئ  خامخا یې 

 اساطیرې هویتونو یادونه په څومره شاعرانه او هرمندانه ډول په خوږه اد  ژبه شوې ده:

 دا ستا په سرتګو کې پريیان دی( ۱)

 چې په تا رايش غوټې ماله راکوینه 

 پېرۍ شویبدري جامله ښا( ۲)

 لکه ملوک درپسې ګورم تاراوونه 

 بیا په اسامن کې غرغړې شوې ( ۳)

 ص(۲۰۶ل، ۱۳۹۶په ښاپريیو کې دیوان لویدلی دینه)لېوال، 

 او همدارنګه په دې اړه د لسګونو لنډیو له جملې څخه یوه دا هم وه:
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 پار په اسامن کې غړزهار شو

 چاوې ملوک دی د بدری سالم ته ځینه 

ته اشتتتتاره ده. په دې لنډۍ  بدري جاملې فولکلوري کیستتتې یوې برخې  کې د صتتتیفور ملوک او 

همدارنګه په دې الندې لنډۍ کې د مړمن خان و رشینو د فولکلوي نکل یوې برخې ته تلمیحي اشاره په 

 څومره خوندور انداز کې شوې ده:

 مومنه! ننګ رباندې وکړه 

 پالر مې ظامل شو ما  ښامار ته ودوینه

نډۍ کې په هندوستتتان کې د جال وطنۍ په مهال له ښتتامار رسه د مدابلې اتلولۍ ښتتامار د په پورته ل

وژلو فولکلوري حکایت او روایت اشاره ده، کیسه او روایت داسې دی هغه مهال چې مړمن خان د رشینو 

په مینه کې وطن پریږدي او جال وطن کېږي، نو د کیستتې یو فولکلوري حکایت او روایت داستتې هم دی 

ې هلته په ښار باندې یو ښامار مدرر شوی چې هره ورا د ښار یو وګړی خپله لور په ډولۍ کې ښامار ته چ

ورلیږي او به دې ډول قرباين کېږي، په دغه ورا چې د پاچا لور ښتتتتامار ته به ډولۍ کې د لېږلو ورا ده 

شور او فریاد کوي او له خلکو څخه د خپلې ژرغورنې هیله کوي ټولو  ، نو مؤمن خان دن لۍ په ډولۍ کې 

ځوانانو به استتتتازیتوب ورځي، په یوازې ځان د ښتتتامار مدابله کوی، هغه وژين او خپله اتلويل خلکو ته 

سطورې يوه  ساطیری بڼه لري، نو ځکه په دغه لنډۍ کې د ا سه چې فولکلوري او تر ډېره ا زیاتوي. دا کی

 برخه خوندي، اد  شوې او ابدي شوې ده.

سطوره یې هام مرغه، عندا شاه ا سانوي مرغان او تر  مرغه او قفس مرغه چې درې واړه فولکلوري اف

حکایتونه او روایتونه لري، په ډېرو لنډیو کې یې تشيبیهي او یا ځانګړې اسطوره یې یادونه شوي دي دا څو 

 بېلګې یې وګورئ:

 نصیب چې کم يش نه زیاتیږي( ۱)

 که یې هاممرغه په رسکېږدي څانګونه

 ې خپل دې رارسیږينصیب م( ۲)

 که مې هام مرغه په رسکېږدي وزرونه 

 زړه مې قفس تن مې قفس دی( ۳) 

 لکه بليبل په سپین سهار نارې وهینه 

 قتنس ته ګوره چې ځان سوزي ( ۴) 
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 دا ستا د مینې ميبو زه سیزلی یمه 

 د جنکیو نیولو نه یم( ۵) 

 خیال کې مې ګرځي د عندا مرغه نیونه 

 پن ره سوړ دی زړه مې قفس په( ۶) 

 اشنا مې د مینې په منرت رمهر کړنه 

دغه فولکلوري افسانوي مرغان ترشا اسطوره یې حکایتونه او راویتونه لري دلته په لنډیو کې تلمیحي 

 او تشيبیهي بڼه یاد شوی د بېلګې په توګه:

چې یو خیايل او افستتتانوي مرغه دی، په ولس کې داستتتې عدیده موجوده ده چې که په چا « هام»

باندې ددغه تختور مرغه ستتیوري رايش یا ويش نو هغه پاچا کېږي. همدارنګه عندا مرغه هم یو خیايل او 

لی ښتکفولکلوري مرغه دی، د هغه په اړه استطوره یې حکایت او روایت کې داستې راځي چې: دا لوی او 

مرغه د قاف په غره کې اور، اوږده غاړه لري په فارو کې ورته ستتیمرغ نوم هم ورکړل شتتوی دی، خو 

تر اوسه هیچا نه دی لیدلی او اسطوره بڼه یې خپله کړې ده او د قتنس مرغه هم د هام او عندا په څېر یو 

 ر کې ځانته لرګي ټولوي،خیايل افستانوي مرغه دی، ویل کېږي چې ډېر اوږد عمر لري، خو د عمر په اخ

د هامغه لرګیو په رسکیني وزر رسه وهي، چې له امله یې لرګی اور اخيل او په اور کې سوزي، په ایرو کې 

یې هګۍ راپیدا کېږي، له څه مودې وروستتتته ترې بل قتنس بچې لویږي، هغه لویږي او کلونه کلونه 

دا  ګرځي او دا لړۍ به تر پایه روانه وي. وروسته یې همدا سوځیدلی او ترې د هګۍ پاتۍ کیدل برخلیک

ل، ۱۳۹۸هم محض استتتطوره یې بڼته لري او پته اړه دا ډول حکتایتت او روایتت پتاتې دی.)منګتل، 

 ص(۱۰۳ت۱۰۱

ښتو  ښاپريیانو، دیوانو، د پ سطوره ډول د حکایتونو، روایتونو، انګیرنو، مذهيبي عدایدو،  همدارنګه په ا

ه اړه ډېرې کودو، جادو او واهامتو چې له لرغونو زمانو راهیسې د خلکو فولکلوري کیسو د اتالنو زیارتونو پ

د ولاتتت پوهې او ګروهي برخه وه او ده ډېرې لنډۍ نشتتتته، دلته په ځینې د بېلګې په توګه راوړو، خو د 

هغو په اړه له اسطور یې حکایتونو روایتونو او څرګندونو څخه د څېړنې د غځیدنې او بې يور ته اوږدیدنې 

 ه ډاره  ف نظر او ډډه کوو:ل

    اسامن ته الر د ختو نشته( ۱)

 لیال م نون په عاشدۍ ختلی دینه 

    یار مې ملوک زه ښاپیرۍ یم( ۲)
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 په اسامنو راپسې غواړي ډېر ملکونه 

    ورځه ورځه تر د کن تیرشه ( ۳)

 سیف املوک نه یې چې زه درپسې مرمه

    پار په هوا راشه ملوکه( ۴)

 الرې ښاپريو نیويل دینه  د ځمکی

   څوک چې له یاره وفا غواړي( ۵)

 ماته کیسه د صنوبر رایاده شینه  

    جانانه ستا په محيبت کې( ۶)

 لکه فرهاد دې د دیدن ارماين یمه 

   جانانه راشه ادم خان شه( ۷)

 د درخانۍ مینه په ماو کړه مینه  

    د ادم خا د رباب ترنګ دی( ۸)

 حور کې ویرکوینه وړه درخو په خپل

    ادکې جګه شه اوربل که( ۹)

 د مومن خان په وینورسه شوه دېوالونه 

    مٔومن په لوړه غونډۍ کېږدۍ( ۱۰)

 چې بوره مور يې هر سهار زیارت کوینه 

    مامونۍ خاص د با جوړ ده( ۱۱)

 دا شیر عامل په مسون حاللیونه 

    پیره بابا له ډاکه یې وله( ۱۲)

 تانه تیریږي دیوانه بابا له ځينه 

    پريه منګول راباندې نیسه( ۱۳)

 د منګرو مارانو سیل مې په رس ځینه 

    مورې ماڼو ورته لوګی کړه( ۱۴)

 زیارت ته تللی چا به یې مخ لیدلی وینه 

    ښامار د زلفو رانه تاو شو( ۱۵)
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 د جادوګر اشنا مې هیر شول منرتونه

    ه نه دیسرتګې دې بې اثر ( ۱۶)

 لکه د کوډو مرۍ برګې برکې دینه 

   اللې مې ټګ د بنګالې دی( ۱۷)

 زه جادو ګره د پن اب راغلی یمه 

   ما له دویرې تعویز وکړه( ۱۸)

 د لیونۍ پیریان مې خوب ته نه پریږدینه

   پيزوان مې تورو سرتګو وخوړ( ۱۹)

 زه د نظر تعویض بیزوان له جوړومه  

    پسې راشهزیات له ځم را( ۲۰)

 م، بېال بېل ص(۱۹۸۴زیارت مې عذر ستا دیدن لره درځمه)شاهني، 

دا پورته لنډۍ تلمیحي او اسطوره یې بڼه لري چې تر شایې د اسطورو حکایتونه او روایتونه شته، زه 

 د هغو په اړه اضا  توضیحات او څرګندونې دلته د څېړنیز چوکا  د لنډ تنګوالی له امله نشم راوړای. 

 ـ  په لنډۍ کې تلمیح۶ـ ۹

تلمیح د بدیع پوهنې په لفظي صتتتنعتونو پورې اړه، لري د مخه ترې دې چې تلمیح دروپېژنو او په 

لنډیو کې یې بېلګې وړاندې کړو بدیع پوهنه در معر  کوو او بیا په هغې کې د تلمیح دريځ او په هغې 

 پورې اړوند مثالونه او بېلګې راوړو.

 بدیع پېژندنه

لغوي معنا: نوی، تازه او حیرانوونکی شی دی او په اد  اصطال  هغه پوهنه ده چې دوینا او  د بدیع

کالم له ښتتکال او هغو صتتنایعو څخه، چې نظم او نن ته ښتتکال وربخښتتي بحث کوي. یا په بله وینا: هغه 

وضتتوع م پوهنه چې د وینا یا کالم ښتتکال پرې معلومیږي، بدیع بلل کېږي، نو ویيل شتتو چې دغې پوهنې

فصتتتیحه او بلیغه اد  وینا ده او هغه څه ته چې د بلیغې وینا د ښتتتکال ستتتيبب کېږي چې ددې ته اد  

 صنعتونه وایي.

 اد  صنعتونه په دوه ډوله دي معنوي صنعتونه او لفظي صنعتونه:
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ه پ ت معنوي صنعتونه: هغه دې چې د وینا یا کالم ښکال په معنا پورې اړه ولري، که کلمې ته د معنا۱

 حف  بدلون ورکړو بی هم ښکال پر خپل ځای پاتې کېږي، په دې ډله کې دا الندې صنعتونه شامل دي:

سیم،  ص، عکس و تيبدیل، ت اهل عارفانه، التفات، جمع، تفریق، تد ضاد یا طيباق، ابهام، لف و ن ت

نستتیق ، تمراعات النظیر، ایهام، تضتتاد، ارستتال امثل، تع ب، متحمل الضتتدین، ميبالغه، حستتن تعلیل

الصفات، استدالل، مخاطب، ه و، استخدام، ادماج، مزاوجه، امد  مبایشيبه الذم، الذم بیامیشيبه امد ، 

 براعت االستهالل، رجوع، ارصاد او...

ښکال په کلمو پورې اړه لري. که موږ دغو کلمو ته د ۲ صنعتونه: هغه دې چې پکې دونیا  تتتتت لفظي 

 ړو وینا ښکال له مینځه ځي.معن په خوندیتوب یا) حف ( بدلون ورک

 د لفظي صنایعو په ډله کې دا الندې صنعتونه شامل دي:

ت نیس) بېالبېل ډولونه، ستتوال ځواب، ذوالدوا ، قلب، ااشتتتداق، قول یا موجب، شتتيبه اشتتتیاق، 

ضمین، معام، تدبیج، مندوو، غیر مندو ، براعت الطلب،  سیاق االعداد، ترافق، مربع، تکرار، ت توشیح، 

 ص(۱۷۱ت۱۷۰، ۱۳۹۴لع ز، لزوم مایلزم، س ع، تلمیح او... )هاشمي، ردا

وینو چې تلمیح په بدیع پوهنه کې په لفظي صتتتنعتونو پورې اړه لری نو د مخه تر دې چې په دغه 

 اد  صنعت کې د لنډیو بېلګې وړاندې کړو، ښه به دا وي چې پخپله اد  صنعت در وپېژنو:

لو، اشتتتاره کولو او په مالګه کولو ته وایي او په اد  اصتتتطال  کې د تلمیح پېژندنه: په لغت کې لید 

هغه اد  صتتنعت دی چې شتتاعر به خپل کالم کې یوې تاریخي پېښتتې یا کیستتې ته په لنډه توګه اشتتاره 

 ص(۱۰۰ل، ۱۳۹۱وکړي. )سيدي، 

ې ک یا په بله وینا: چې شاعر په خپل کالم)شعر( کې داسې الفاو راوړي چې هغه د اع از په صورت

 یو حکایت او یا یوی کیسې ته اشاره کړې وي. ځینې نورې پېژندنې یې هم د ادبپوهانو له خوا شوي دي:

ت تلمیح په لغت کې به مالګه کول او په اصطال  کې هغه اد  صنعت دی چې شاعر په خپل شعر ۱

 کې یوې کیسې او حکایت ته د اع از به توګه اشاره وکړي.

مشهورې واقعې ی متل ته اشاره کول، چې پوره خربه ونه کړي، په دې تتتت په منظوم کالم کې څه  ۲

 باور چې نور کیسه مخاطب ته خپله معلومه ده.

تتتتتتت په کالم کې داستتتې الفاو استتتتعاملول چې څه کیستتتې، واقعې یا عميل مستتتالې ته اشتتتاره  ۳

 ص(۶۱ل، ۱۳۹۳کوي.)منګل، 
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شان اش اره کول، رسرسی نظر غورځول، خو د تلمیح عر  ټکی دی او لغوي معنا یې ده معمويل په 

شارې کولو یا  ښې یا رسم رواج ته دا ا شعر کط یوې تاریخي پې صطال  په  علم معاين خاوندان د تلمیح ا

په شتتتعر کې د آیات یا حدیق راوړلو د پاره کاروي... د ژبپوهانو د وینا مطابق د ژبې په ړوميبنیو دورونو کې 

ش ساده خیاالتو او معمويل  شو، ولې وروسته چې زما نه مخ د وړو وړو  ښوونې د پاره توري جوړ کړی  انو د 

په وړاندې الړه او انستتتان د ترقۍ پړاوونه تر رسه کړل، خیاالت که حلک شتتتول او معمول شتتتیان غیر 

شارې  ښو، کردارونو او حاالتو پله د ا صو، پې شول، نو همدغه توري د لږ ډېر بدلون رسه د لویو قی معمويل 

ار راوستې شول، بیا چې به چېرته همدغه خاص توري په ژبه راغلل. نوسمدسې به د ذهن کولو د پاره پک

په پرده هغه قیصې، پېښې، کردار یا حاالت راغلل و د سرتګو په وړاندې به وګرځیدل، د غه خاص توري 

 په نظم یا نن کې يوې مشتتتهورې« تلمیح» د تلمیح په نوم یاد کړی شتتتول... نو د علم بدیع له رویه

تاریخي، مذهيبي، ستتتیاو، روماين، ميل ستتتامجي قیصتتتې طرف ته، یو مثل ی شتتتعر پله، یوې علمي، 

نکتې،مسلې یا اصطال  اړخ ته، یا قرآين ایت او احادیثو پله اشاره کول دي. دا اشاره په یو ټکی یا مرکب 

ښي څه ته چ ستویې د بنده د ذهن په پرده هغه ځه وبری شرسه کولی يش چې په اوریدو یا لو اره کړای ې ا

 ص(۱۰۱م، ۲۰۰۳شوې وي. )عامل، 

شعر کې   شاعر په  صنعت دی چې  شو چې تلمیح هغه اد   نودې پورته څرګندونو ته په کتنه ویلی 

شان ميبارک آیات او یا د نيبوی  شهور رسم رواج) دود( او یا هم د قرآن عظیم ال ښې یا م کومې تاریخي پې

 رشیف کومې برخې ته اشاره او یا یې په شعر کې راويل،

چې تر څو دغه اجاميل خربه لوستونکی ته په تفصیل رسه نه وي دلته ددې خربې یادونه يوري ده 

معلومه شوی یا په شعر کې د راوړی آیات یا حدیث پوره تفسیر او وضاحت نه وي شوی هغه ته د شعر په 

 پوره معنا او مفهوم پوهیدل ګران دي بلکې ناشوين دي.

ضتتتوع د حیاتو څرک ګورو، خو د مو د تلیمیح له پېژنې وروستتتته د لنډیو بېلګو ته راځو او پکې د تلم

څېړنیز چوکا  لنډې او تنګې بڼې ته په کتنې د هرې تلمیح پوره تحلیل او تفصتیل شتو وړاندې کولی، په 

ستاسې پوهی  شارې او څرګندونې کوو او زیاتې برخې بېلګې تحلیل او تصیح  ځینو برخو کې ورته لنډې ا

 او د مطالعې کچې ته پریږدو.

 ات:په لنډیو کې تلمیح

 ت د رباب ټنګ مې ستا تر غوږ شو ۱

 لکه د رخو د بلۍ رسته وختمه
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 ت خور یې مخ رسه په والو شین کړو ۲

 چې درا مداد د مرګ اواز یې واوریدنه 

 ت تددیر په الر کې چاړه راکړه ۳

 لکه فرهاد د خپل وجود قاتله شومه

 ت په قیس چې نوم د عشق پور شه ۴

 که شهزاده و د ځنګل لیونی شونه

 ت ورځه ورځه تر د کن تیر شه ۵

 صیف املوک نرې چې زه درپسې مرمه 

 ت نیم مې د سرتګو نه بهیږي۶

 طوفان د نو  به په عامل کې روان کمه

 ت زما پنځه وخته دعا ده ۷

 ص(۶۴ل، ۱۳۹۳رب دبدبه د سکندر درکړه مینه)منګل، 

 ت دویم یوسف راته ښکاریږې  ۸

 د زلیخې په شانته الر درته څارمه 

 ت چې د خالو لښکرې رايش ۹

 زه به ګومل ته د خپل یار د یدن ته ځمه 

 ت چېرته لندن چېرته چرتال۱۰

 بې ننګي زور شوه فرهنګیان چرتال ته ځینه 

 ت دیدن دې داسې په قحط کړ۱۱

 لکه چې قحي په کنعان راغلی ونه 

 ت اوالد د مور او پالر نظر دی۱۲

 نه چې یوسف نه و یعدوب وړوند په سرتګو شو 

 ت پار په ډوميبي اسامن کې ورور۱۳

 بابا ادم مې د رسول دیدار کوینه 

 ت باد رف رف نيبې له راغی۱۴

 د عرش د پاسه چې نيبي الله له ځینه 



183 

 

 ت حسن بادشاه عشق غالم دی ۱۵

 محمود ته ګوره د ایاز محتاج شونه 

 ت د مال کنډ په رس تیاره شوه ۱۶

 هارونه توره ځلوه چې رڼا شینه 

 ت په مال کنډ یې تو یې چل کړی ۱۷

 تر رنګامال پورې يې ونو ستل ګلونه

 ت بخت به زما رسه مل نه يش ۱۸

 که زه غمی د سلیامن د ګوتې شمه 

 ت که روښانیان رسه یو ځای شول۱۹

 مغول به واړه په پانسۍ وخېژوینه 

 ت د مغول ظلم به نسکور يش۲۰

 پري روښان توره په الر جنګ له ورځینه 

 ت د میر زمان مغولې لوڼه ۲۱

 د رسکاڼو پټو کې وږي ټولوینه

 ت د چمنی خان طاقت څرګند شو۲۲

 ځکه انګلینډ کې انګریزان ژړا کوینه

 ت د خوبه یا څه چمنی خانه  ۲۳

 دا ستا ملکري ستا د مرک بنا کوینه

 ت راغلی مه وای اباسینه ۲۴

 په نیمه شپه دې نو ښار لوټې لوټې کنه 

 دړ څار به شوت دا ميبیلې ګی۲۵

 خوراک یې څه و د ګوره و لړمونونه

 ت دا مېلې په کاميبېلو کې۲۶

 غازیان پراته دي شنې شملې چغرډالونه

 ت د رامداد خان د مرګ اواز شو ۲۷

 پار په آسامتن کې راڼو وران کړل کتارونه
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 ت چې را مداد خان دې وویشتلو  ۲۸

 ټوپکه مات شې د لوهار په سندانونه

 ه مته ناست یېت که د یدن پ۲۹

 م نونه پاڅې لیلی ورپورې کوینه

 موال دې خوار کړه شېرعامه  -۳۰

 د متاکو په پاڼه چا کړي مرګونه

 ت د مامونۍ د مرګ اواز شو ۳۱

 جینکو پرېښودی قلفی په تنورونه 

 ت جانان راشه آدم خان شه  ۳۲

 د درخانۍ مینه په ما وکه مینه

 ت مٔومن خان الړه هندوستان ته ۳۳

 شېرینه پاتې شوه د غم ژړا کوینه 

 ت خور یې په چیغو چیغو ژاړی۳۴

 جوړه یې راغله یوسف نشته مړبه وینه

 ت څوک چې له یاره وفا غواړی ۳۵

 ماته کیسه د صنوبر را یاده شینه 

 ت واړه واړه زامن یې ژاړی ۳۶

 ص(۱۱۷ت۱۰۴م، ۲۰۰۳تاج محمد د ملکه ځي کډه ترې وړینه )عامل، 

 ند کې شهید نه شوی ت که په میو  ۳۷

 ص(۱۰۱ل، ۱۳۹۱خدایږو اللیه بې ننګۍ ته دۍ ساتینه)سيدي، 

 ت د بابا آدم دومره اوالد کې ۳۸

 زما په برخه دې موزی ورساونه 

 ت هابیل قابیل دوه ورونه ۳۹

 چې نفس ظامل شو په خپل مینځ کې تيباه شونه 

 ت د موسی ژبه دې خدای درکړي ۴۰

 رخه شینه چې دې دیدار دپاک الله په ب
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 ت د خرض عمر دی نصیب شه  ۴۱

 زما د زړه ولې په تا والړې دینه

 ت په مدینه کې مې جانان دی۴۲

 دوست د رحامن دې تل پرې وایم درودونه 

 ت د سخي جان په در وازه کې۴۴

 ځوانان والړ دی د ایامن درخواست کوینه

 ت چول وبیابان د کربال کې ۴۵

 ځانونهپراته په وینو کې د ګل غوندې 

 ت چې مخامخ مې جانان ولید۴۶

 لکه منصور په رس ددار خوشحاله شومه

 ت د افالطون حکمت دې څه کړم ۴۷

 چې مې د زړه په در دو پوه نه شې مینه

 ت په پېښور کې ولیان ډېر دي ۴۸

 کږې جنډې په میا عمر والړې دینه

 ت پريه بابا له ډاګه یې وله ۴۹

 له تا تیریږی د یوانه بابا له ځینه 

 ت ضد د ابلیس رسه پکار دی  ۵۰

 ص(۵۱ت۱۶ل، ۱۳۹۸چې بابا آدم یې له جنت ویشلی ونه)منګل، 

 یو کې دراغلو تلمیحاتو لنډه رشحهپه لنډ

 د ولا نکل آدم خان ت او درخانۍ ته اشاره ده.( ۱)

 د ولا نکل را مداد خان د وژلو پېښې ته اشاره ده.( ۲)

 د رشین او فرهاد ولا نکل کې د فرهاد ځان وژنې ته اشاره ده( ۳)

 د فولکلوري نکل) لیلې او م نون( کې د م نون اصيل نوم قیس دی.( ۴)

 د سیف املوک او بدرې جاميل فولکلوري کیسې اتل سیف املوک ته اشاره ده.( ۵)

 د حرضت نو )ع( توپان پېښې ته اشاره ده.( ۶)

 شخصیت او فاتح سکندر تورونی ورڅخه مراد دی د یونان تاریخي( ۷)
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 د حرضت یوسف او زلیخا بې بې کیسې ته اشاره ده.( ۸)

خالو د سلطان محمود غزنوي به لښکر کې پښتون مصو هند ته له هغه رسعه د سوبو لپاره تللی ( ۹)

 و.

 چرتال د انګریزي لښکرو د لومړين یرغل پېښې ته اشاره ده ( ۱۰)

وب او حرضتتت یوستتف په زمانه کې پر م تت او کنغان کې راغيل فحط ور څخه د حرضتتت یعد( ۱۱)

 مراد دی.

 د حرضت یوسف) ع( په فراق کې د حرضت یعدوق) ع( د ړندیدو پېښې ته اشاره ده.( ۱۲)

ښې ته ( ۱۳) رضت بابا آدم د لیدنې پې سلم رسه د ح صلی الله علیه و شپه له رسول الله  د معراج په 

 اشاره ده 

 ت محمد صلی الله علیه وسلم د معراج شپې واقعې ته اشاره ده.د حرض ( ۱۴)

 د سلطان محمود غزنوي او ایاز د مینې کیسې ته اشاره ده( ۱۵)

مال کنډ ته د انګریزانو د لومړی ځل ورتګ او یرغل په مهال د نومیايل پښتتتتون هارون اتلويل ( ۱۶)

 یادوي.

 تو مدالې ته اشاره ده.دا هم د مال کنډ په غزا کې د انګریز او پښ( ۱۷)

 د حرضت سلیامن)ع( د ګوتې او غمي حکمت ته اشاره ده ( ۱۸)

 د مغولو په وړاندې د پیر روښان په مصۍ د پښتنو ميل ميبارزې ته اشاره ده.( ۱۹)

 له مغولو رسه د پري روښان ميل ميبارزۍ او اتلويل ته اشاره ده.( ۲۰)

 هت ش ( پېښې ته اشاره ده، ۱۳۰۷کېدو)د کونړ د لوی خان میر زمان خان د وژل ( ۲۱)

 دا هم د لوی خان میرزمان خان له وژل کېدو وروسته د هغه د کورنۍ حالت بیانوي.( ۲۲)

دا د چمنی خان، چې د پښتونخوا د مردان اوسیدونکی و او د دښمنۍ له امله سوات ته فراري ( ۲۳)

 شوی د مرګ پېښه بیانوي.

 د همینی خان د مدابلې او ميبارزې یادونه کوي. د انګریزي ښکلیالک په وړاندې( ۲۴)

ښه ( ۲۵) سین د توپاين کیدو او خلکو ته د زیان اړولو پې ښتونخوا کې د ابا شپيته او یا کاله دمه په پ

 بیانوي.

سوات بابا جي به مصۍ شوې وه، ۱۸۶۳د انګریزانو په وړاندې د اميبیلې د غزا)( ۲۶) م کال( چې د 

 میړانه یادویي.د غازیانو اتلويل او 
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د پشتتتونخوا د ملکنډ د یو مومند زمي د رامداد خان وژل کېدو غمژنه پېښتته بیانوي چې خپلو تر ( ۲۷)

 بورانو وواژه.

 دا هم د رامداد خان د وژل کیدو پېښې ته اشاره ده.( ۲۸)

 د لیلی او م نون د فولکلوري کیسې ته اشاره ده.( ۲۹)

شېرعامل( ۳۰) ښتونخوا او باجوړ د  شاره ده چې د پ ښې ته ا ښځې مامونۍ وژل کیدو پې  نومی زمي د 

 پخپله شیرعلم حالله کړه.

 دا هم د شیر عامل او مامونۍ غمژين کیسې ته اشاره ده.( ۳۱)

 د ادم خان او درخانۍ مشهور پښتو ولا نکل ته اشاره ده.( ۳۲)

 د مٔومن خان او رشینو ولا فولکلوري نکل ته اشاره ده.( ۳۳)

شاره د ( ۳۴) شوې ا شیربانو ولا نکل چې د اکرب پاچا د واکمنۍ په وخت کې تیره  یوسف خان او 

 ده.

 د ګل او صنوبر ولا نکل ته اشاره ده.( ۳۵)

سه ( ۳۶) شوې کی ښتو نخوا په مهمندو کې تیره  شاره ده چې د پ د تاج محمد او منر ولا نکل ته ا

 ده.

م کال( د ایوب خان په مصۍ د میوند تاریخي  ۱۸۸۰د افغان ت انکلش د دویمې جګړې پای)( ۳۷)

 سوبی ته اشاره ده، چې د ماللې په دې یوه لنډۍ پښتنو غازیانو د میوند سوبه وکړه.

 حرضت بابا ادم)ع( ته اشاره ده.( ۳۸)

 د حرضت بابا ادم د زامننو مدابل او قابل ترمنیځ پېښې ته اشاره ده.( ۳۹)

سالم په کوه ( ۴۰) سی علیه  شاره د حرضت مو طور کې له خدای جالجالله رسه د دیدار واقعې ته ا

 ده.

 د حرضت عیسی علیه اسالم د اوږده او تل پاتې عمر ته اشاره ده.( ۴۱)

 آسامن د حرضت عیسی علیه اسالم د ژوندي ختلو واقعې ته اشاره ده.( ۴۲)

 ه ده.ته اشار  حرضت محمد صلی لله علیه وسلم او په مدینه منوره کې د هغه ميبارکي رويض( ۴۳)

 حرضت علی کرم الله وجهه او د هغه ميبارکي رويض ته اشاره ده.( ۴۴)

 د کربال تاریخي پېښې ته اشاره ده.( ۴۵)

 په حق ویلو د متصو بن حالج د راختلو پېښې ته اشاره ده.( ۴۶)
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 د یوناين فیلسوف افالطون حکمت اشاره ده.( ۴۷)

ښتونخوا د مشهور عارف او روحاين ( ۴۸) شخصیت میا عمر د څمکنو ته چې د احمدشاه بابا پري د پ

 هم و، اشاره ده

 پري بابا سید علی ترمزي ته اشاره.( ۴۹)

ابلیس علیه لعنت ته اشتتاره چې حرضتتت ادم علیه استتالم یې په جنت کې تیر یوت د له جنت ( ۵۰)

 څخه د هغه د رابهر کیدو المل شو.

 ـ په لنډۍ کې کنایه۷ـ ۹

 د کنایې پېژندنه

ایه په لغت کې پته خربه کول یا په داستتتې اندازه کې خربه کول دي چې د مدعا څرګندتیا پکې نه کن

وي او په اصيل اصطال  کې دې ته وایې چې یوه کلمه چې د خپلې حدیدي معنا په ځای په م ازي معنا 

 داسې وکارول يش چې هم حدیدي معنا ورکړي او هم ترې م ازي معنا ترالسه يش.

 «ما ویښته مر ته نه دي سپین کړي» توګه: که یو څوک ووایي:د بېلګې په 

 دا یوه کنایه ده او مطلب یې دادی چې شخص د خپلې ډېرېرې ت ربې ادعا کوي.

شاعر پخپلې وینا کې  ستونزمن وي، نو لیکوال یا  په ادبیاتو کې کله چې څرګنده خربه کول شکل او 

 له کنایې څخه کار اخيل.

ژباړل شتتتوی « هکلیله دمن» کنایوي لیکنو یوه ډېره پخوانۍ او لرغونې بېلګه دپه دري ادبیاتو کې د 

کتاب دی چې ظاهًر د حیواناتو او اولوتونکی کیستتتې دي، خو ډېر ژور ستتتیاو او انتدادي مطالب پکې 

نغښتتتی دی. په ځینو مواردو کې کنایه په وینا کې د ظرافت پیدا کولو لپاره وي چې عادي وینا ته د شتتعر 

 ص(۷۴ل، ۱۳۸۹و رنګ ورکوي. نو ویلی شو چې کنایه وینا ته لطافت وربخښي. )همکار،  خوند

 د کنایې ډولونه

 کنایه په لومړی رس کې درې ډولونه لري:

 له نسيبت نه کنایه.( ۳له موضوف نه کنایه)( ۲د صفت نه کنایه) قریيبه او بعیده( )( ۱)

ې حفي، تلویح، رمز، ایام او اشاره هم ویشل شو او په یو بل ویش کې بیا په قریيبه او بعیده، جيل او 

 ده. دلته درپېژنو:

 ت قریيبه کنایه: چې د موصوف صفت داسې ذکر شوی چې سمدراسه ذهن ته ورو.۱
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تتتتتت بعیده کنایه: چې د موصتتوف ډېر صتتنعتونه بیان شتتوي او د هغې صتتنعتونو به وجهې رسه ذهن ۲

 موصوف ته رسیږي.

ه کې یو نوم راوړل يش او هغه داسې صفت وي چې هغه په بل تتتت له موصوف نه کنایه: چې په هغ۳

صفتونه راوړل يش چې پخپله موصوف  صفت یا څو  نوم ی ذات کې کټ مټ موندل کېږي، یا دا چې یو 

 ترینه مراد وي.

تتتتتت له نستتيبت څخه کنایه: چې د یو څیز څو ضتتفتونه راوړل يش، او بیا له همغه څیز یا کس رسه د ۴

ودل يش، مګر موخه او هدف پکې د هغې خربې نفي یا اثيبات وي. )هاشتتمي، نستتيبت له مخې تعلق وښتت

 ص(۲۲ت۲۲۱ل، ۱۳۹۶

 په پښتو لنډیو کې د کنایې څرکونه

ښتو لنډیو کې د هغې د کاریدنې په اړه لیکي: صاحب د کنایې د پېژندنې او په پ  »عيل محمد منګل 

ې یو ه اد  اصتتطال  کې کنایه دا ده چکنایه په لغت کې د ت تتیح ضتتد ده، پټو خربو کولو ته وایي او ب

 معنا په داسې لفظونو کې راوړي چې د مطليبوبې معنا لپاره یې وضعې معنا د دلیل حیثیت ولري.

خه فکر  نا د ارادې څ په م از کې د قرینې وجود د حدیدي مع له م از رسه یې توپري دادی،چې 

دال ېږي او بیا د الزم څخه ملزوم ته انتراوګرځوي، مګر په کنایه کې د لفظونو حدیدۍ معنا اخیستتتتل ک

سامل اچول او یا په « الر چې مات يش غاړې ته ځي» کوي، لکه: دلته الر ماتیدل او په غاړه کې د 

ښوولویږي، بل دوست يې  دسامل کې الر اچول مطلب نه دی، بلکې مطلب دا دی چې یو دوست له پ

 ه مثال کېدای يش:ډۍ د کنایې لپار په ښه ورځي لپاره دا الندې لنډۍ لن

 ختې مې وختې په کيل 

 که تښتوې مې یاره نه به وډارمه

« ختې»د کالیو یا جامو او ليبار په معنا نه ده کارول شتتوې، بلکې له« ختې»دلته په دغه لنډۍ کې

شو چې د تله کنه عنه( م«) ختي ختل» ختلو څخه مراد بې عزته کیدل او رسوا کلید مدصد دی، نو ویلی 

 رسوایي)مکنه( دی.و 

 یا دا لنډۍ:

 خربه الړه ډنډوره شوه

 جانانه خپل غم دې کوه خپل به کومه 
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دلته خربه ډنډوره کیدل کنایه ده، د رسوایي او رشم څخه او په چا باندې د یو ناوړه عمل له امله ټول 

 کلی او ولس خربیدل، یا دا لنډۍ:

 د زنګنونه رس اوچت کړه 

 شکل کارونهخدای به اسان کي د دنیا م

یا رسه په زنګون کیدل اصتتطال  ده او د مشتتکالتو لپاره چرت وهل او « رس پره نګنو اېښتتودل» دلته

فکر کول او د غم خوړلو لپاره کنایه ده، کله چې څوک رس پر زنګونو کړي، نو فکرونه وهي او د مشتتکالتو 

 غم خور او حل الره لټوي. یا دا لنډۍ:

 ژوند زما په درد او غم دی

 بېلتون میږي په شانې غا  راته چیچینه

ده نو غا  « کنایه» اصتتتطال  ده، خو دلته د قهر او غوستتتې او برید کولو لپاره« غا  چیچل»

 ص(۱۸۲ت۱۸۰ل، ۱۳۹۳چیچل)مکنه عنه( قهر، غضب يې)مکنه( دی. )منګل، 

ایه د نمنګل صتتتاحب په خپله څېړنه کې د کنایې له نورو ډولونو څخه یوازې واضتتتحه کنایه، خفي ک

نډيز رسه را  په ل ته یې  یل رسه راوړي دي چې دل نډيو څرګنړونو او تحل له رشحې او ل په بېلګو کې  نډیو  ل

 اخلو.

 ت واضحه کنایه: دا هغه کنایه ده چې څرګنده او جوته وي او زیات فکر کولو ته اړه ونه لري،۱

 دا الندې بېلګه وګورئ:

 پریږده چې خړ سیالب مې یوو

 د تړي اوبه یې وړینهڅوک چې د شکو بن

مکنه عنه چې بې حاصتتله او خام کار کولو له پاره کنایه ده، نو دایې)مکنه( ده، « شتتګو بند» دلته د

چې دلته څرګنده ده، دا چې د شګو بند هیڅکه د اوبو په مخکې نه ټینګیږي او سمدالسه له منځه ځي نو 

، دا چې پوخ نه دی او خام دی نو ذهن دا یو بې هوده او بې ګټې کار دی چې کوم خاص ارزښت نه لري

 ته زر رسیږي، ځکه یې واضحه او څرګنده کنایه بللی شو.

 یا دا لنډۍ:

 الر دې تر زنې الندې مه ږده

 ستا به د ستور وي ما به ورک کړې له وطنه
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الر تر زنې کیناستتتتل و اېښتتتودل له غم خوړلو او چرت وهلو څخه کنایه ده، نو د زنې الندې الر 

 مکنه عنه( او غم خوړل یا چرت وهل او فکر کول یې) مکنه( دی. ايښودل)

ــ خفي کنایه: ۲ هغه ده چې د ذهن کې راتلو او فکر کولو لپاره څه وخت غواړي یعنې له ډېر فکر او ـ

ستتتوغ کولو وروستتتته پيدا کېږي. یعنې دا چې ډېره څرګنده نه وي دې ته قیيبه حفیفه کنایه هم وایي چې 

ې د پالين عدل په پوندو ک» ې کولی يش، خو ذهن ورته زر نه ورځي، مثالً وایي: ذهن انتدال بال واستتتط

یعنې بې وقوف دی، دلته که څه هم د ذهن په انتدال کې واسطه نشته، لیکن د هر چا ذهنن ورته « دی.

 زر نه رو.

 د پښتو دغه لنډۍ ددغه ډول کنایې مثال او بېلګه کیدای يش:

 تندی مې سوی دې عامه

 نان راځینې واخیستل السونهځکه جا

 څخه بې طالع کیدنه، شوم قسمت او بدنصیب درلودلو څخه کنایه ده.« سوي تندي» دلته له

 یا دا الندې لنډۍ:

 الر خو مې تور مخ مې پر تور شو( ۱)

 اور د توبې دسامل په الر مخ پاکومه 

 اشنا یه ستا له بې نیازۍ نه ( ۲)

 ص(۸۴ت۸۲ل، ۱۳۹۳په الره ناست یم په رس خاورې باومه )منګل، 

همدارنګه جهان عامل صتتتاحب هم د کنایې پېژندنې او په لنډیو کې د کنایې په اړه څېړنه کړې او یو 

 شمېر بېلګې یې له تحلیيل څرګندونو رس راوړي چې دلته یې په لنډیز رسه راخلو:

خربه کول، خو د علم بیان په اصتتتطال  کې کنایه دې ته کنایې لغوي معنا ده په پټه په رموز کې »

وایي چې یو لف  د خپل حدیدي مفهوم او مطلب په ځای م ازي او غیر حدیدي معناو کې استتعامل يش. 

که په دغه جمله کې د غیر حدیدي معنا په ځای حدیدي معنا مراد واخیستی يش، نو هم به خربه درسته او 

مدصتتد به دغلته م ازي معنا وي، نه حدیدي، مثالً: مالتړل کنایه ده،  صتتحیح وي، خو د استتتعاملوونکی

تیار او چستتتتت کیدلو نه، خو چې کله بنده څادر د اوږې نه راکوز کړي او مال پرې وتړي، نو د غه هم 

 ص(۳۹م، ۲۰۰۳عامل، «)تیاریدل وي مدابلې ته یا هم تښتیدلو ته.
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خپله څېړنه کې قریيبه او واضتتتحه او بعیده کنایه هم د همدارنګه د کنایې له پېژندلو وروستتتته به په 

لنډیو په بېلګو رسه درواړندې او په اخیر کې په لنډیو کې د کنایې کاریدنې څو بېلګې به هم تاستتتو ته 

 راوړم. دلته د لنډیو بېلګې را اخلو:

شوي ټکي د معنا پې»  ستعامل  ضحه: چې کومې کنایې ته زر ذهن ورسږي، د ا ندلو ژ کنایه قریيبه وا

 لپاره د څه واسطې يورت نه وي، مثالً:

 په غم دې زه ګندلی ګرځم

 يه خوشيبویې دې چم ګاونډ مزې کوینه

 د تهمتونو یار دې زه یم 

 د پتاسو دستامل دې بر کيل ته ځینه 

شوی دی، چې ه   شق د زړه د غم ګونډ او د تهمتونو یار په طور د کنایې د محيبوب د لپاره راوړی  غه د عا

کنایه بعیده: دې ته وایې چې د استعامل شوي لف  م ازي معنا ته د رسیدو لپاره د ګڼو . ه خرب ويحال ن

 واسطو يورت وی.

 مثالً: 

 څانګه به نن سيبا کې ګل يش( ۱) 

 مایې په رس کې رسې غوټۍ لیديل دینه

 سالو په رس باغچو کې ګرځي( ۲) 

 د ناز قدرم اوچتوي خندا کوینه

شاب ځوانۍ( د کیفت ذکر دی، خو د پوهیدلو دلته په دواړو مثالون و کې د محيبوب پېژندل او د هغه) 

شال په رسول، باغ ته تلل او په نازو مکیز او قنج  سطو ته يورت دی، لکه:  سوغ او ګڼو وا لپاره یې ډېر 

 رس ګرځیدل.

 همدارنګه د الندې لنډۍ هم ولولئ:

 ت هندوان دغواو غوښې نه خوري ۱

 غوښې خورینه مسلامن د خپلو ورونو

 ت زما د زړه پشکال مات شو ۲

 ت زړه مرغلره ده چې مات يش ۳

 بیا د ليبار په خندا نه اخيل پیوندونه
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 ت پرتوګ دې سوړی سوړی راوړو  ۴

 چې هر سوړه دې ګنډم خندا راځینه

 ت په عالمه د سپريل پوه شوم ۵

 ص(۴۰ت۳۹م، ۲۰۰۳د اوچو ډاګو د لونګو بوی راځینه)عامل، 

 په دې اخري لنډۍ یې ختموم چې: 

 ستا د ښایست ګلونه ډېر دي  

 ځولۍ مې تنګه زه به کوم کوم ټولومه
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 ـ په لنډیو کې د پېښو او شخصیتونو انځور) یاد(۱۰

ولاتت ادبیات د هر اولس، ټولنې او ملت په اد  تاریخ کې ډېره له ارزښتتت او اهمیت نه ډکه ونډه 

تر دې چې د هغو له یادونې او ورته پاملرنې څخه پرته د هغه ولس او خلکو اد  تاریخ نیمګړی ګڼل لري 

 کيږي.

د ولا ادبیاتو همدې ارزښت په کتنه نومیايل فرانسوی ختیځ پوه ډار مسټټر د پښتو د ولا سندرو 

 یا منظوم دب په اړه وایي:

شعار او بدلې چې »  ساده او عامیانه ا ښانه که څه هم ورځپاڼې او نورې خپرونې نه لري، مګر هغغ  پ

)رفيع، «په عام ډول د پښتتتنو د هرې طيبدې له خوا ویلی شتتوي د دوی تاریخ او ورځپاڼې بلل کیدای يش.

 ص(۴۴ل، ۱۳۹۷

و، جذباتو او روحیاتو د لنډۍ د پښتتتتون قوم د متدن او کلتوري ژوند هینداره او د دوی د احستتتاستتتات

پېژندنې رسچینه بلل شتتوې ده. څومره چې په بصتتي نړۍ کې د پښتتتون اولس ټولنیز ژوند د چاپېریال او 

ماحول ستتاحه پراخه او غځیدلی ده، هغومره د لنډۍ اد  ژانر د موضتتوعاتو من خوره وره او پراخه ده، په 

د شتتحيصتت او ټولنیز ژوند د څرنګوايل له بیان  همدې اد  ژانر کې د دوی دځانګړو احستتاستتاتو، جذباتو

څخه واخلو د سیاست، قومي او ميل شعور د ميل خپلواکۍ له پاره د مدابلو او ميبارزو په ډګر کې د اتلولیو، 

کار کسب او ژوند د بېالبېلو ډګرونو پرمختیاوې، پېښې او حادثې او نورې په ښه ډول انځور شوي دي، نو 

سیالبیز شعر کې د دوی ټول ژوند کړه وړه، د طيبعیت  ۲۲او چني دوه نیم بیتي  ویلی شو چې په همدې لنډ

رنګونه او طيبیعي ښتتتکالوی او ځالوی پرتې دي، که د ژوند رنګونه، خوندونه، کړاوونه، مینې او... ورکې 

وند ژ ګورې نو بیا هم یوه پراخه او نه ختیمدونکې دنیا ده، نو که وایو په ټپه کې یا لنډۍ کې د پښتتتتون د 

هر اړخ منعکس شتتوی دی ميبالغه به مې نه وي کړی، همدا المل دی چې ما په دې ځېړنه کې د پښتتتون 
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ولس د بېالبېلو اړخونو د ستتتپړلو تر څنګ یوه برخه په لنډیو کې د پېښتتتو او شتتتخصتتتیتونو نومیالو، دینې، 

دیني،  تالنو او د هغو پهمذهيبي، ستتیاو او ټولنیزو استتالمي او ميل ميبارزینو ) م اهدینو، غازیانو، ميل ا

 مذهيبي او ميل اتلولیو پورې اړوند پېښو یاد او انځور ښودل او څرګندولو لپاره بېله کړي.

چې دلته یې په خپل په څېړنه او سپړنه پیل کوم. ما د خپلې څېړنې د برخه همدې الندې څلورو لویو 

یح او څېړل رسلیکونو کې تصتتترسلیکونو باندې ویشتتتلې چې په هر رسلیک کې به موضتتتوعت په څنګزنو 

 کېږي:

 لومړی رسلیک د سرتو پېغمربانو، د یني مذهيبي الرښوونکی او روحاين شخصیتونو یاد دی.

 دویم د میړنیو جنګیالیو، پښتنو غازیانو او نومیالیو واکمنانو یاد دې. 

 دریم رسلیک تاریخي پېښې څېړنو ته ځانګړی شوی. 

نډیو کې یې څلورم او وروستتتتی رسلیک دجهاد او م په ل داومت مهال پېښتتتې او واقعات دي چې 

 انعکار موندلی دی.

ښو یادونه په  صیتونو پېژندنه او د پې شخ شعر دی، په دې د  دا چې لنډۍ پخپله لنډ تنګ او کوچنی 

پراخ تفصیل رسه نه يش کیدی، یوازې د ژوند او پېښویو اړخ ته په ډېر لنډون تلمیحي اشارې شوې دي، 

نیزې موضتتتوع لنډ تنګ چوکا  ته په کتنه او پاملرنه دغه پېژندنې او د پېښتتتو بین په پوره زه د خپلې څېړ 

تفصتتیل رسه نشتتم کولی، ځکه که دا کار وکړم، نو په دې اړوندو موضتتوعاتو تحلیل او تصتتیح د څو ټولیز 

و ځغلنده  هکتاب لیکل ای ابوي، نو د همدغې اړتیا مخې به د اشتتخاصتتو او پېښتتو د پېژندنې لپاره ډېره لنډ

اشاره کا  وګڼم، خو په اړونده موضوع به له ډېرو باوري معلومايت رسچینو څخه د لنډیو څو تتتت څو بېلګې 

 ستاسو د معلوماتتو لپاره په دې لیکنه او څېړنه کې خوندي کړم.

 ـ د سرتو پېغمربانو دیني ـ مذهبي الرښوونکو او روحاين شخصیتونو یاد ۱ـ ۱۰

خپل څېړنیزکار د استتانۍ لپاره په ځانګزو رسلیکونو) پېغمربانو، اصتتحابو، ولیانو او د څېړنې دا برخه د 

علمي روحاين شتتخصتتیتونو کې په لنډیز رسه څېړم هغه لنډۍ راوړم چې ددغو د شتتخصتتیتونو یادونه پکې 

 شوې او بیا یې د هرې برخې په پای کې د هغو لنډه پېژندنه راوړم.

 لسالم یادلومړی د ځینو پېغمربانو علیهیم ا

 ت حرضت آدم علیه السالم: ۱

 ضد د ابلیس رسه پکار دی
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 چې بابا آدم یې له جنت ویستلی ونه

 با با ادم زموږ بابا دی 

 اصيل منا به د بابا په الره ځینه 

 د بابا آدم دومره اوالد کې

 زما په برخه دې موزی ورساونه 

 د ادم خټه چې خمیره شوه 

 ټوله د غم رسه تړلې ده مینه

 ت حرضت نو  علیه السالم: ۲

 عمر د نو  به مې نصیب يش

 که د وصال رشاب په شونډو وهمه

 که مې د زړه چینې جاري يش

 د نو  توپان به په دنیا کې جاري شینه 

 افغانستان د نو  بیړۍ کړی 

 چې پښتانه پکې د امن ژوند کوینه

 زما دوعا د نو  بیړۍ کړې

 چې ګران هېواد مې له توپان په امان وینه 

 خدایه د نو  قوم چې دې غرق کړ

 م، بېالبېل مخونه(۱۹۸۴داسې یې غرق کړه چې پښتون بربادوینه)داود، 

 ت حرضت ابراهیم علیه السالم: ۳

 یار د منرود په شان ظامل دی

 ص(۳۱م، ۱۹۸۴لکه خیلل مې سور انګار ته غورځوینه )داود، 

 ت حرضت یعدوب علیه السالم ۴

 زما د ګل په شان جانانه 

 لکه یعدوب پیغمرب ړوند درپسې شومه 

 په سرتګو ړوند درپسې نه شوم

 ص(۳۴ل، ۱۹۸۴لکه یعدوب په زړه سوری درپسې شومه)داود، 
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 ښه دی چې بیا مې ولیدلې

 لکه یعدوب پېغمرب وړوند درپسې ومه 

 ته مې یوسف زه دې یعدوب یم

 ص(۲۰ل، ۱۳۹۸ند یم ستا دیدن به کله کړمه)منګل، په سرتګو ړو 

 د شهید یار کمیس مې راکړه

 لکه یعدوب پرې زخمي زړه ټکورومه

 ت حرضت یوسف علیه السالم ۵

 ثاين یوسف یې په جهان کې

 خوبان د م  دې دیدن لره راځینه

 زما به باب کې خدای یوسف کړی 

 ص(۳۸ل، ۱۹۸۴د زلیخا په شاان کوڅې درته سامته)داود، 

 یوسف د خدای په مینه مست دی

 د زلیخا د مینې څه پروا لرینه 

 ګرمه مې مه بولی عامه 

 مامې یوسف جانان په خوب لیدلی ونه

 ستا په لیدو مې ګوتې پرې کړې 

 ما ویل یوسف د زمانې مې ولیدنه 

 په ښار د م  کې غوغا شوه 

 ص(۳۸ل، ۱۳۹۸چا وې یوسف د زلیخا ورسیدنه)منګل، 

 ت ح ت موسی علیه السالم ۶

 د موسی دم پر مددم و

 ص(۳۸م، ۱۹۸۴د یهودیانو یې تاال کړل ټول سحرونه )داود، 

 د موسی ژبه دې خدای درکړي

 ص(۳۸م، ۱۹۸۴چې دې دیدار د پاک الله په برخه شنیه)داود، 

 اشنا سور ګل د کوه طور دی 

 زه مرغلره د دریاب د غاړې یمه
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 ت حرضت خرض علیه السالم  ۷

 د خرض عمر دې نصیب شه 

 ص(۴۶م، ۱۹۸۴زما د زړه ولې په تا والړې دینه)داود، 

 خدایه د خرض عمر ورکړې

 ص(۲۷ل،۱۳۹۸دا پادشاهي د سلیامن ورکړی مینه)منګل،

 ت حرضت سلیامن علیه السالم ۸

 بخت به زما رسه مل نه يش

 که زه غمی د سلیامن د ګوتې شمه 

 اري رارسه نه کړيبخت مې ی

 که مې نګین د سلیامن په ګوته شینه

 درته به کر د ګلو و کړم

 ته سلیامن شه له هوا کوه سیلونه

 زه به بلدیس ته سلیامن شه 

 تخته روان شه د پکتیا کوو سیلونه 

 جام د جمشید دې رب نصیب که 

 ص(۱۰۰ت۲۱ل، ۱۳۶۳د سلامن نګین دې ستا په ګوته وینه)پښتو لنډۍ، 

 حرضت عیسی علیه السالمت ۹

 د اسامن ستوري پسې ګورئ

 ص(۱۴۹م، ۲۰۰۳یا ربه عسې په شان اسامن ته تللې وینه)عامل، 

 پېغام د یار له لوري راغی

 که نن په دم د عیسی مړی ژوند شونه

 چې جانان نه وي زه به مړیم

 ص(۸۰ل، ۱۳۶۳دم د عیسی دې زه ژوندې په جانان یمه)پښتو لنډۍ، 

 عیسی زموږ کيل ته راشه 

 د عیسی دم پرې مددم وو

 د یهودانو یې تاال کړه ټول سحرونه 
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 ص(۳۱ل، ۱۳۹۸چې را ژوندې کړي پښتانه اتل میړونه)منګل، 

 ت حرضت ممحد صلی الله علیه اسالم ۱۰

 اول الله دویم رسول دی

 دریم قران څلوریاران د رسو دینه 

 تخت د رسول په هوا الړو

 رحيبا اواز راځینهد عرشه پورې م

 رسول الله دې شفیع مه شه 

 تا په دنیا کې په ما ډېر کړی ظلمونه 

 نه الدا کرو نه الدا جهان و

 ستا دجامل ستوری جهان کې ځلیدنه 

 رسول معراج له روانیږي

 ص(۶۰ت۵۸م، ۱۹۸۴نيبیان یې واړه د دیدار په جمع دینه)داود، 

 پار په اسامن کې مرحيبا شوه 

 لله دیدار ته ځینهمحمد و خوت د ا

 آباد مکان د کرسی وران شو

 چې پاک رسول مديبلو پیدا په جهان شونه

 د پاک رسول په لوی دربار کې

 ص(۲۷ت۲۶ل،۱۳۹۸ګنهګار ناست دی د ایامن کوي سوالونه)منګل، 

 اسالم عاشق رسول جانان دی 

 په اخرت به مو جنت ته رسوینه

 د محص تږو را په دوشئ

 ص(۳۴۸م، ۲۰۱۳د مدینې رسدار کوثر غاړي له ځینه)روهي سندرې، 

 خدای الله پاچا قرآن مې پري دی

 ص(۱۴۹ل، ۱۳۶۳رسول الله به شفاعت زما کوینه)پښتو لنډۍ، 
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 سالم په اړه توضیحات او څرګندونېد پېغمربانو علیهم ال

د  خلیفه او استتتازي، چې حرضتتت ادم علیله الستتالم: د ځمکی پرمخ لومړنی بصتت، د الله تعلی( ۱)

 اوبواليبص په نوم هم یادیږي.

حرضت نو  علیه السالم: د الله تعالی پېغمرب او نيبي دی، له ادم علیه السالم نه وروسته د ټولو ( ۲)

 انسانانو پالر دی، چې په آدم ثانی مشهور دی.

 ۲۱۶۰ع( څخه حرضتتت ابراهیم علیه الستتالم: د الله تعالی پېغمرب دی چې له حرضتتت عیستتی)( ۳)

 کاله وړاندې د عراق په ښار کې پيدا شوی و، کعيبه ددې په الر جوړه شوه.

حرضت یعدوب علیه السالم: د الله تعالی استازی او پېغمرب د حرضت یوسف علیه السالم پالر و ( ۴)

 او د حرضت اسحاق علیه سالم زوی و.

 ت یعدوب علیه الستتامل زویو، پهحرضتتت یوستتف علیه الستتالم: د الله تعالی استتتازی او د حرضتت ( ۵)

 م  کې واکمن شو په قران کریم کې سورت یوسف دده په اړه دی.

حرضت موسی علیه السالم: د الله تعالی پېغمربو، توارت پرې نازل شوی، د پالر نوم یې عمران (۶)

و د یر او. د حرضتتت شتتعیب علیه استتالم له لرو رسه په نکا  کړې وه، هارون علیه الستتالم یې ورور، وز

 خدای استازی و. امسا یې لویه مع زه و.

رض یې نوم او څوک وایي ( ۷) ستازی و، څوک وایي چې خ سالم: د خدای ا سی علیه ال رضت عی ح

سفر کې ملګرتیا  سو  سالم رسه مالقات او په  سی علیه ال رضت مو چې دا یې لدب و، قران پاک یې له ح

 برخه دی.بیانوي آب حیات یې څښيل او تلپاتی ژوند یې په 

ستازی و، تخت یې په ( ۸) سالم او دخدای ا رضت داؤد علیه ال سالم: د ح سلیامن علیه ال رضت  ح

هوا الوته، په دیوانو او پريیانو یې هم حکومت کاوه. مستتت د اقصتتتی چې په قران کریم کې یې یادونه 

 شوي حرضت سلیامن علیه السالم جوړ کړی و.

شوی، مور یې   حرضت عیسی علیه السالم: د خدای ( ۹) ستازی او پېغمرب و، ان یل پرې نازل  ا

  مریم، عمران لور وه، د بنې ارسایلو وروستتتتی پېغمرب دی، له خپلو امتیانو او مخالفینو څخه الله تعالی 

 اسامن خیژول او ژوندی یې ژغورلی دی.

سرت پېغمرب او خاتم النيبین دی( ۱۰) سالم  سالم: د ا صلی الله علیه ال رضت محمد  ن عظیم ، قراح

الشان پرې نازل شوی، د عيبدالله بن عيبدامطلب زوی او د اسالم د سپیڅيل دین وروستی پېغمرب دی، له 

خپلو اُمتیانو او مخالفینو څخه الله تعالی استتامن ته خېژولی او ژوندی ژغورلیدی، وروستتتی پېغمرب دی  په 
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کاله  ۲۳ميبعوو شتتوی دی او بالخره تر  مکه مکرمه کې زیږیدلی او د عمر په څلویښتتتم کال په پېغمربۍ

 ص(۵۸ت۱۸ل، ۱۹۸۴پېغمربي رسالت تر رسته رسولو وروسته په مدینه منوره کې وفات شوی دی. )داود، 

 بو کرامو)رض( یاددویم: د ځینو اصحا

 ت حرضت ابوبکر صدیق )رې( یادونه په لنډیو کې :۱

 پاک محمد اول اخر دی

 ص(۱۰۸م،۱۹۸۴صدیق اکرب یې اول یار نیولی ونه)شاهني، 

 ت حرضت عمل فاروق)رې(۲

 د مکې غرونو کې کړنګار شوه

 ص(۷۸ل،۱۹۸۴عمر ایامن راوړو که کيل ورانوینه)داود، 

 د عمر عدل پسې ژاړم

 ص(۲۲۳م،۱۹۸۴په کوم وطن چې بې انصافه ووینمه)شاهني، 

 ت حرضت عيل کرم الله وجهه۳

 ګل رسخ کړخاونده بیا دې 

 سخی رخصت راکه خپله وطن ته ځمه 

 خاونده بیا دې پرسلی کړ 

 ص(۷۷ل، ۱۳۹۸ځوانان راون دي د سخی زیارت کوینه)منګل، 

 عيل ویل نه حصاریږوم 

 په دښمنانو به زه وینې رنګومه 

 د سخي جانان په دروازه کې 

 ځوانان والړ دي د ایامن درخواست کوینه 

 علی ویل مه خيبه کېږه 

 ص(۲۱۲م، ۱۹۸۴ستا په رس باندې به پریکړم لک رسونه)شاهني، 

 ت حرضت حمزه رضی الله عنه۴

 د که قاف منې څاره

 ص(۸۷م، ۱۹۸۴حمزه تورزن دی د چا غوې نه کړي رسونه)شاهني، 
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 ت حرضت بالل رضی الله عنه ۵

 بالل اذان کړي وخت سيبا دی 

 ص(۸۹م، ۱۹۸۴په نرمو شونډو د الله نوم یادوینه)شاهني، 

 حرضت بالل ممرب ته خیژي 

 په ښکلو شونډو به الله اللله کوینه 

 بالل په منډه بام ته وخوت 

 به لومړنۍ ناره یې غونډ کړل عامونه 

 د رن و خال دې داسې بیښي

 ص(۸۸م، ۱۹۸۴لکه بالل چې اذانه ته ختي وینه)داود، 

 او عرفاين ـ روحاين شخصیتونو یاددرېم: د اولیاء کرامو 

 اولیای کرام

 ت پري بابا) سید علی ترمذي(۱ 

 سحر سيبا دی روانیږۍ 

 د پري بابا د بن طاور نارې وهینه  

 پريه بابا په ډاک یې وله  

 تانه تیریږي دېوانه بابا له ځینه  

 زه به په پري بابا غوړیږم 

 که مې قيبول کړي دا لنډي لنډي سوالونه  

 د پري بابا الرې دي سختې 

 ه دا ستا د پاره ځمه د ګلو لختې ز 

 مخ دې د پري بابا زیارت دی 

 ص(۸۷م، ۱۹۸۴له هره ملکه ملګان ورته راځینه)داود، 

 «سوات باباجي» ت شیخ عيبدالغفور صاحب۲

 د خدای رحمت په باباجي شه  

 چې یې فرنګ به کلکته ولګاونه 

 رنګه تېښته که خالصېږي 
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 ص(۶۶م، ۲۰۰۷صاحب تیریږي اکوزی ورپسې ځینه)مغموم،  

 چې اميبېله یې ستا پیرۍ کړه 

 باباجي اور وراندې لوړ وایه بانګونه  

 په اميبېله خڅڼي وشو 

 ص(۱۱۳م، ۱۹۸۴بره سنګر د بابا جي ورسیدنه)داود،  

 ت شیخ متی بابا)ر ( ۳

 ستا د راتلو په مته مته 

 د شیخ متي زیارت کې ستړی شوم مینه 

 د شیخ متي په دروازه کې

 خلک راځي مراد له ځانه رسه وړینه 

 متي باب درد دې خوږمن دی

 ص(۱۱۶م، ۱۹۸۴ما خوار کي ورته راوړي دي سوالونه)داود، 

 ت بابا ولی کندهاری)ر (۴

 بابا ويل په کندهار دی 

 زما جانان یې و زیات ته تللی ونه

 په کندهار به لیان ډېر يش

 ص(۱۱۸ت۱۱۷م،۱۹۸۴بابا ويل کې سوال کوه چې قيبول شینه)داود، 

 لعل شهيباز قلندر – ۵

 د قلندر بابا ملنګ شه 

 ص(۳۴۰م، ۱۹۸۴چڼې به ما راشه چې یو ځای رسه ځونه)شاهني، 

 د قلندر بابا ملنګ شه

 ص(۲۵۱ل، ۱۳۶۳مینه)پښتو لنډۍ،  0د سپینې خولې چیټۍ په ما راوړه

 لعل شهيباز مست قلندره

 ص(۱۱م، ۲۰۰۴څوک ستا د دره بېنوا کله راځینه)محمد نواز، 

 پار په اسامن کې زلزله شوه 

 ص(۲۵۱ل، ۱۳۶۳الله شهيباز دی قسمتونه بدلوینه)پښتو لنډۍ، 



204 

 

 )هډی صاحب ر ( 

 مال ن م الدین اخونزاده: – ۶

 میندو په څه خوارۍ لوی کړې

 ص(۱۶۴ل، ۱۳۹۴هډی صاحب یې په ډېرۍ متامه وینه)اپريدی، 

 هډې صاحيبه ژوندی اوسې

 ص(۱۲۳م، ۱۹۸۴د مالکنډه پورې تا کړي جنګونه)داود، 

 ت خواجه معین الدین چشتی اجمیري ۷

 خوجه صاحب زما پريه

 ستا د جاګیره پیش ک  غواړم ګلونه

 ښه د خواجه صاحب دربار دی

 ص(۸۹م، ۲۰۱۲نصیب مې خور دی زه ترې تشه ځولۍ ځمه)نواز، 

 خواجه صاحب رارسیږه

 دي السونه ستا په درګاه باندې مې ایښي

 دا داحیم چشتي ته ګوره

 ص(۱۲۸م، ۱۹۸۴په توجه یې مالیک رقص کوینه)داود، 

 ت میا عمر د څمکنو)ر ( ۸

 په پېښور کې ولیان ډېر دي

 کږې جنډې په می عمر والړې دینه

 راځه چې میا عمر ته الړشو

 ص(۳۷۲م، ۱۹۸۴سوال به په دوړو رسه کړو چې قيبول شینه)شاهني، 

 نه ځي له پېښوره مې زړه

 پکې پراته دي میا عمر غونډې میړونه 

 له پېښوره مې زړه نه ځي

 ص(۴۹ت۴۸ل،۱۳۹۸ماخو د میاعمر جنډې نیولې دینه )منګل، 

 نګزو حاجي صاحبتر  – 9

 د ترنګزو حاجي ته ورشه 
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 چې رب دې وبخښي په دې دنیا میینه

 حاجي صاحب ژوندی اوسې

 د انګریزانو رسته خیر نشته مینه

 د ترنګزو مال ته وایه 

 ص(۱۳۷م،۱۹۸۴انګریز راوخته زموږ په داالنونه)داود، 

 د ترنګزو جاجي دې رايش

 ص(۱۳۹ل، ۱۳۶۳چې ور قربان کړو دا ښایسته ښایسته رسونه)پښتو لنډۍ، 

 ت عيبدالرحامن بابا) ر ( ۱۰

 نه به رحامن بابا بیا رايش

 نه به زما زړګي له غمه خايل شینه 

 به ډېر يشد پېښور ولیان 

 ص(۱۳۹م، ۱۹۸۴هزار خانې کې د رحامن زیارت ته ځمه)دواد، 

 ت بایزید روښان)ر (۱۱

 د مغول ظلم به نسکور يش

 چې پیر روښان توره په الر جنګ له ورځینه 

 د خدای رحمت په بایزید شه 

 چې د پښتو من ته یې وبخښل ګلونه

 پري روښان بزرګ دې هم عامل دی

 ص(۹۶م، ۱۹۸۴اورې کړینه)داود، ظلم زیاتې به د مغولو خ

 که روښانیان رسه یو ځای شول

 ص(۱۴۶م، ۱۹۸۴مغول به واړه په پانسۍ وخیژوینه)داود، 

 ت اخوند موسی بیټی کوټی)ر ( ۱۲

 په دوره ډېر یې زوروره

 اخوند موسی په دم ماران ایرې کوینه

 مارې پټه کې ورته غل و

 اخوند موسی یې سم له واره وواژنه
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 ه راوستی نه يشمار په اود

 اخوند موسی ترینه کټونه جوړوینه

 د زلفو مار راته ټک راکه 

 ص(۱۴۸م، ۱۹۸۴اخوند موسی رسه یې نشته مرتونه)داود، 

 ت مراد عيل صاحيبزاده) ر ( ۱۳

 مراد عيل بابا ته ګوره 

 زاړه ځوانان یې په در خاورې ایرې دینه

 مراد عيل بابا ته الړم

 ص(۱۵۰م، ۱۹۸۴سوال مې کاوه آواز یې نه راته کوونه)داود، 

 ت عيبدالدادر  جیالنی) پريان پري ت پري کامل ر (۱۴

 پريه کامله رارسیږه 

 ص(۲م، ۲۰۰۴بیړۍ شوه غرقه په تخته والړیمه)محمد نواز، 

خونو مد تاریخي ټپې اثر لیکوال ځینې متفرقې ټپې د اسالمي ټپې رسلیک الندې د کتاب په لومړیو 

کې راوړی چې پکې په متفرق ډول د ځینو پېغمربانو، اصتتتحابو کرامو او ولیانو نومونو راغيل دي، دلته یې 

 ځینې ټپې را اخلو:

    ت آر یې په منډه منډه راغی۱

 د مر خاتم سامان د جنګ به پروت مئینه

    ت په دې دنیا کې ښادی نشته۲

 د کال او له په حسن حسین وئینه

    یانو کې رسدار دیت په کل نيب۳

 الله یې کړي په قران کې صفتونه

    ت څلور یاران د پاک رسول وو۴

 صدیق، عمر، عثامن، عيل لرري نومونه

    ت چول و بیابان ذکر بال کې۵

 پراته په وینو کې د ګل غوندې خالونه

     ت ميل ته وایه تیاریږه ۶
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 میرحتم مړ دی په آر ځکه دی زخمونه

    ه بڼ کې ټال دیت د پري بابا پ۷

 ص(۱۴ت۲م، ۲۰۰۴جونه پرې زانګي ماله وار نه راکوینه)محمد نواز، 

 روحانیونو په اړه لنډې څرګندونې د صحابه ؤ اولیاء کرامو، عارفانو او

نوم یې عيبدالله ابوبکر او صتدیق لديبونه دی، د حرضتت محمد  حرضـت ابوبکر صـدیر)رض(:( ۱)

صلی الله علیه وسلم لومړنی یار او په نارینه کې لومړنی شخص و چې په محمد صلی الله علیه وسلم یې 

ایامن، راوړ، د عام فیل د واقعې نه دوه کاله اووه میاشتتتتې وروستتتته زیږیدلی د استتتالم لومړنی خلیفه او 

 یه وسلم خرس هم و، د خالفت دوره یې دوه کاله درې میاشتې او لس ورځې وه.محمد صلی الله عل

رضت عمر فاروق:( ۲) سالم دوهم خلیفه  ح صلی الله علیه وسلم دوهم یار او د ا د حرضت محمد 

و، نوم یې عمر او د خطاب زوی، د ف ار د جګړې نه څلور کاله دمخه پيدا شتتوی، د ثيبوت په شتتپږم کال 

شو، د خالفت دوه یې لس نیم کاله یې ایامن راوړ،  سالم خلیفه  سته د ا صدیق فه وفات نه ورو د ابوبکر 

 کال وفات شوی دی. ۳۴وه. د ه رت په 

رضت علی کرم الله وجهه( ۳) صلی الله علیه وسلم د کاکا ابو ح سالم څلورم خلیفه، د پېغمرب  : د ا

 طالب زوی، د پېغمرب زوم هم دی.

حمد صتتلی الله علیه وستتلم تره د عيبدامطلب زوی دی، د د حرضتتت م حرضــت حمزه)رض(:( ۴)

کالو په  ۵۹پېغمرب صتتلی الله علیه وستتم رضتتاعي ورور هم و. د ه رت په درېم کال د احد په غزا کې د 

 عمر شهید شو.

دا جلیل الددره صتتحا  حيب تت و، له هغو لومړیو کستتانو څخه و چې د  حرضــت بالل)رض(:( ۵)

و، له پېعمرب رسه یې په ډېرو غزاګانو کې ګډون کړی و. د عمر په وروستیو اسالم سپيڅيل دین یې منلی 

 کلونو په عمر په طاغون ناروغۍ وفات شو. ۶۳کې شام ته والړ او هلته د ه رت په شلم کال د 

 اولیا ی کرام)ر (:

اصيل نوم یې سید علی ترمذي او په پښتو کې په پښتنو کې په پیر بابا مشهور و د  پیر بابا)رح(:(۱)

هتتتتتت ق وروستتته له پالر رسه د بابر د واکمنۍ په مهال  ۹۰۰ترمذ له استتتادانو څخه د قر عيل زوی و په 

ر کې یهندوستتتتان ته تللی و، هلته یې په درر او تعلیم عمر تیر کړی او بیا پښتتتتونخوا ته راغلی او په بن

 هت ق کال شاوخوا کې وفات شوی دی. ۹۹۰هستوګن شوی او د غلته د 
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په سوت باب چې مشهور او د سوات د سیمې مشهور عارف او  شیخ عبدالغفور صاحب)رح(:( ۲)

هتتتت ق زیږیدلی و د انګریزانو پر ضد یې په ډېرو جنګونو کې د غازیانو مصي په غاړه  ۱۲۱۳صوفی و. په 

 درولوده.

ــیخ متی بابا)رح( : ( ۳) هتتتتتت ق کال  ۶۲۳د خپل وخت لور ولی، عارف، د شتتیخ عيبار زوی په ش

کلونو په عمر وفات، د کالت په لویه غونډۍ کې زیارت دی او په  ۶۵هتتتتتت ق کال د  ۶۸۸زیږیدلی او په 

 کالت بابا مشهور دی.

هتتتتت ق کال په  ۹۲۰بابا ولی کندهاری) ر (: دا په کندهار کې لوی ويل او بزګ تیېر شوی، په ( ۴)

 کندهر کې وقت د ارغند او په غاړه په یو غره کې ښخ دی.

دېر صتتغیر ډېر لوی ويل او بزرګ شتتخصتتیت و. دده اصتتلی نوم ستتید لعل شــهباز نلندر)رح(: ( ۵)

هتتتت ق، د اسالم د تيبلیغ له پاره هندوستان  ۵۲۸عثامن او لدب یې شمس الدین دی، د زېږیدنې کال یې 

 هت ق ښودل شوې ده. ۵۶۰هت په سیهون سیمه کې وفات او ښخ دی، د وفت نېته ته تليل هلته د سند

دا نومیايل عامل، عارف په پښتتتو کې په هډې صتتاحب مشتتهور  مالنجم الدین اخونزده)رح(: (۶)

دی، ځکه کله د غزين په شتتتو لکر کې زیږیدلی، د زده کړې له پاره مصتتتقي والیتو د ننګرهار ته تللی او 

استتتوګن شتتوې و. د انګریزانو پر ضتتد جهاد کې يې د غازیانو مصتتي کوله د با جوړ او  هلته په هډه کې

 هت ق مړ او د ننګرهار په هډه کې ښخ دی. ۱۳۱۹ملکنډ غزا ګانې یې ډېرې مشهوری دی، په 

خواجه معین الدین چشتی) ر (: امالً د افغانستان اوسیدونکي، هندوسنت ته د اسالم خپراوی ( ۷)

هتتتت ق د سیستان په سیمه  ۵۳۷اره تللی و، د پالر نوم عیاو الدین حسن د زیږیدنې نېټه یې او تيبیلع له پ

 کال د هندوستان په اجمیر کې وفات او هلته ښخ دی. ۱۲۳۶کې پيدا شوي او په 

میا عمر)ر ( د څمکنو اوسیدونکی د پښتونخوا له مشهور عامانو، عارفانو او روحاين شخصیتونو ( ۸)

شاه بابا هم نوموړي ته د یو مرید په توګه کلک ارادت درلود. د پلرنې ټاټو  د پښتونخوا څخه، لوی احمد 

هتتتتت ق کال د الهور دراوي دریاب تر څنګه په فرید آباد کې زیږیدلی، بیا  ۱۰۷۴باجوړ ستتیم وه، دوی په 

سالمي تيبلیع، پرۍ او مرید سمیه کې د دعوت او ا ښور په ځمکنه  ښتونخوا ته راغلی او د پې لړۍ پيل  ۍپ

 هت ق کال مړ او دعلته د ښخ دی، په پښتو، درې او عر  ژبو یې ډېر اثار لیکيل دي. ۱۱۹۰کړي او په 

د ترنګزو حاجي صاحب)ر (: نوم یې فصل واحد، آینکونه یې له کندهار څخه پښتونخوا ته کډه ( ۹)

، عارف او م اهد هتتتتتت ق کال زیږیدلی دی، عامل ۱۲۳۵شتتوې او دپېښتتور په تزنګز دیره شتتوې دي. په 
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م کال د مومند په غازي اباد  ۱۹۳۷شتتخصتتت و، د انګریزانو پر ضتتد یې په جهاد کې برخه ده درلوده. په 

 سیمه کې وفات او هلته ښخ دی.

عيبدالرحامن بابا) ر (: د پښتو ژبې پياوړی شاعر، عارف، او متصوف شخصیت و، د پښتونخوا ( ۱۰)

هتتتت ق کال په پېښور هزار خانه کې وفات او  ۱۱۲۸هتتتت ق زیږیدلی او په  ۱۰۴۴پېښور په بهادر کلی کې 

 هلته خاورو ته سپارل شوی دی.

 ۹۲۵بایزید انصاري) ر ( : د خپل ع  پياوړی عامل، عارف، لیکوال و شاعر شخصیت و، به ( ۱۱)

د یې کلونه پر ضهتتت ق کال د هندوستان په جالندر کې زیږیدلی، پالر یې قايض عيبدالله نومیده تتت د مغلو 

ښتو، درې او غر  ژبو کې لیکلی اثار  ۹۸۵کلونه نارزه کړي او د  شوی، په پ شاوخوا وفات  هتتتتت ق کال 

 راپايت دي.

اخوند موستتتی بټی کوټی) ر ( : د خپل وخت پیاوړ عامل، شتتتاعر او لیکوال و، د ننګرهار بټي ( ۱۲)

علمي تتتتت عرفاين شخصت رسبیره د  هتتتتت ق کال څخه د مخه زیږیدلی و، په ۱۱۲۳کو  اوسیدونکی له 

 ې باالخره د مارچیچلو له امله شهید شو.\مارانتو هو د ګر او دمګر هم و 

مراد علی صاحيبزده)ر (: د ننګرهار د کامې اوسیدونکی، عامل، عارف او لوی روحاين شخصیت ( ۱۳)

کې یې د ینې  لو سیموهت کال د رسګودی په نوشهره سمیه کې زیږیدلی، د بښتونخو په بېالبې ۱۲۲۰و، په 

هتتتتت ق  ۱۳۰۷علومو زده کړي، د تفسیر یرس په نوم یې په دوو ټوکو کې د قران کریم تفسیر لیکلی و. په 

 کلونو په عمر وقات او په کامه کې ښخ دی. ۷۵کال د 

هت ق  ۴۷۰شیخ عيبدالدادر جیالين)ر ( په پښتو کې به لوی ځوان او پريان پري مشهورو دی په ( ۱۴)

هت ق کال وفات شوی، دخپل وخت پیاوړی عامل، د طریدت  ۵۶۱ و جیالن کې زیږیدلی ااو په کال په ن

خاوند و، د محی الدین لدب هم ورکړل شتوی و، د قادریه ستلستلې بنستټکر دی، چې ډېر مریدان او اراد 

 ص(۱۵۲ت۷۰م، ۱۹۸۴متندان یې درلودل.)داود، 

 نانو یادـ د مېړنیو، جنګیالیو پښتنو غازیانو او واکم۲ـ ۱۰

 غازی ان مجاهدین او ميل مبارزین لومړي: نومیايل

افغانستتتتان ویاړلی لرغوين، تاریخ لري چې په هر میدان کې یې د دین او وطن د ستتتتاتنې لپاره د 

بهرنیو د یرغلګرو په وړاندې د م اهد، مدابلو، استتالمي او ميل ميبارزو په ډګر کې د م اهدینو، غازیانو او 

وستتتتیو نه ځو، په دې ور ميل ميبارزینو ویاړلی کارنامې په زرینو کرښتتتو لیک دی، د تاریخ وړاندې زمانوته 
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صۍ د ناټو  سانو او د امریکا په م سرتو یرغلګرو او انګریزانو، رو شمله پېړۍ کې د نړۍ درې  سمه او  نول

غړي هېوادونو زموږ پر هېواد یرغل کړی او زموږ د مېړنیو مړمنو هېوادلوول د استتتالم ستتتپیڅيل دین او 

ساتنط او له کفر او الحاد څخه د ژغورنې له  سالمي او ملی ميبارزو په ډګر کې د رس اهېواد د  پاره د جهاد ا

او مال په بیدریغه قربانیو په ورکولو دغه زموږ ددین او وطن د ښتتتمنان له شتتتیر میدلې ماتې رسه مخامخ 

کړي او نه یوازې د چې خپل پلرنې ټاټو ، بلکې د ستتتیمې هېوادونو او ولستتتونو، او آن د چې په نړیواله 

ه او هېوادونه یې د ښکیالک، فساد او الحاد له رش څخه په ژغورلو او د استعامر کچه یې ډېر مظلوم ولسون

د ټغر په ټولولو کې ژغورونکی او مرستتتتندوی واقع شتتتوی دی، نو ددغو م اهدینو، غزینو او ميل ميبارزینو 

ه ل شتتمېر ډېر زیات دی او د ډېرو نومونو په لنډیو کې یاد شتتوي دي، زما د لیکنې په لنډ تنګ چوکا  کې

دغه نومیالیو څخه د ډېرو یادونه او د هغو لنډه پېژندنه ن تت راتالی، نو د پښتتتنو ددې لنډۍ په مصتتداق 

 چې

 ستا دښایست ګلونه ډېر دي

 ځولۍ مې تنګه زه به کوم کوم ټولومه 

تتنو، چې  په دې برخه د ځینو هغه نومیالیو م اهدینو غازیانو او پنځويل ميبارزینو او مصت اړیم چې 

ې په لنډیو کې یاد شتتوي دي راوړم تر څو له دې الرې څخه د موضتتوع څېړنیز حق تر رسه کړای نومونه ی

 شم.

 ـ غازي وزیر محمد اکرب خان:۱

 د اکرب خان عازي په توره 

 وطن رڼا شو د ښمنان په ماتې ځينه 

 د اکرب خان غازي په توره

 کابل خپلواک شو پرنګیان په ماتې ځیننه 

 مري که جهان مري اکرب دې نه

 ص(۲۷۲ت۱۷۸ل، ۱۳۶۴یو خو ښه ځوان دی بل یې کړي جهادونه)پښتو لنډۍ، 

 که دنیا مري اکرب دې نه مري

 ص(۳۶م، ۲۰۰۴اکرب د ننګ د پاره پالر راننګوینه)محمد نواز، 

 ـ غاز محمد ایوب خان: ۲

 په ایوب خان مې سالم وایه 
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 د ادې جانان مې کومکی درولېږنه 

 د ایوب خان غازي په توره 

 ص(۶۴ل، ۱۳۹۸میوند خايل شو انګریزان په تېښته ځینه)منګل، 

 د هندوستان فرهنګي ژاړي

 ص(۳۶ل،۱۳۹۸که ژڼې ایوب به دنیا و کونډې شونه)منګل، 

 ـ غازي محمد جانخان: ۳

   محمد جان خان غازي چې راغی

 ص(۴۳۶ل،۱۳۶۴دا دور خان په مبيبولۍ کې ټیټیدنه)پښتو لنډۍ، 

 ـ غازی عجب خان اپریدی۴

 موال دې مل شه ع ب خانه

 میدان د جنګ دې درته باغ د ګلو شنیه 

 که ع ب خان چېرې ژوندی وای

 ستا د غرور رس به پر ځمکه وای د ښمنه 

  د پېغلو جونو بدل واخله

 ص(۱۵ل، ۱۳۷۰)اپريدی،  ای عيب ب خانه په موږ ډېرو شول ظلمونه

 د ع ب خان مغلې لوڼه

 د باربټن په مخکې ځي رس تور رسونه

 مخ( ۴۰) تاریخي ټپې 

 ـ غازي میرزمان خان: ۵

 د میرزمان مغيل لوڼه 

 د رس کاڼو پټوکې وږی ټولوینه

 مادرته ویل شیګل ته مه ځه 

 د ښمن ظامل دی تا به توپ ته وتړینه

 د شین کوړک په جامعت کې

 ص(۱۰۹ت۱۰۸م،۲۰۰۳میرزمان خان یې د شړۍ پنډوکي که نه)عامل،

 میرزمان داسې ارمان وکړو



212 

 

 ص(۹۴ل،۱۳۹۸نګیالو جرګې به څوک راټولوینه)منګل، د ن

 ـ غازي چمنی خان ۶

 د چمني خان طاقت څرګند شو

 ځکه انګلینډ کې انګریزانو ژړا کوینه

 د خوبه پاخه چمنی خانه 

 دا ستا ملګري ستا د مرګ بیناء کوینه 

 په سنډا رس کې یې حالل کړو

 ظامل جعفر په چممنی خان وکړل ظلمونه

 السه تنګ شول د چمني خان د

 انګریزیې ځګه اور سېر سودا کوینه 

 ـ غازي خان:۷

 د چلګزی بابا په خوا کې

 چرکې آسونه غازي خان تړيل دینه

 که چا جمنی چري بندې کړو

    ص(۱۱۰م، ۲۰۰۳انګریزان وایې موږ به ورکړو انعامونه)عامل، 

 ـ غازي خان: ۷

 د چلکزی بابا په خوا کې

 ص(۱۹۴ل، ۱۳۶۴چرکۍ آسونه غازی خان تړيل دینه )پښتو لنډۍ، 

 ـ غازي ملتان خان ۸

 ملتان پسې لښکري راغلی

 لکه ښکاریان چې د زمري ښکار پسې ځینه

 په انذرشیر لکه د شېر په شان ورځینه 

 د انګریزانو سخت د ښمن و

 ص(۴۶۳، ۲۷۷، ۱۷۹ځکه ملتان پسې خواره وو لښکرونه)پښتو لنډۍ، 

 ملتان یې رابهر کړزړه د 

 ص(۸۲ل، ۱۳۹۸په تول یو سیر خیژي انګریز حیرانوینه)منګل، 
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 ـ غازي عمرا خان ۹

 د جندول خان عمرا خانه 

 ډېرې دې کونډې کړې ښېرې درته کوینه

 په عثامن خان ورانه تاڼه شوه 

 ص(۳۵ل، ۱۳۹۸په عمر وران شول د چرتال پورې ملکونه)منګل، 

 په ملکنډ تیارې خورې شوې

 ص(۷۳ل، ۱۳۶۴هارونه توره بریښوه چې رڼا شینه)پښتو لنډۍ، 

 ازیانو لنډه پېژندنه او څرګندونېد غ

غازي محمد اکرب خان: د امیر دوستتتتت محمد خان زوی، د افغان، انکلیس د لومړی جکړې) ( ۱)

ل ژ اتل د انګریزانو رس سخت دښمن، انګریز سفیر مکناټن دده په الر یاده په اشاره وو ۱۸۴۲تتتت  ۱۸۹۳

 شو.

م کال د میوند د جنګ فاتح، چې  ۱۸۸۰غازي محمد ایوب خان: د امیر شیرعلی خان زوی، په ( ۲)

انګریزي پوا تارومار کړ، خو ګټه عيبدالرحامن خان وکړه او واک ته ( ۱۲۰۰۰۰د میوند په دښتتتته کې یې)

 ورسید. 

ص او د ( ۳) ښکرو م ښتنو ل غازي محمد جان خان وردک: په دویم افغان تتتتت انګلیس جګړه کې د پ

 م کال( ۱۸۸۱انګریزانو رسسخت د ښمن و، وروسته د امیر عيبدالرحمن په اشاره شیهد کړای شو) 

هتتت ش کال زیږیدلی و، په پښتونخو کې  ۱۲۴۵غازي ع ب خان اپریدی: په دره ادم خیل کې ( ۴)

م( کله چې په  ۱۹۲۴تتتتتتت  ۱۹۱۹ستتتخت دښتتتمن و، پر هغوی ېې ډېر انتدامي بریدونه کړي)د انګریزانو 

پښتتتتونخوا کې له انګریزانو رسه دمديبلې ځواک کمزوری شتتتو، د امان الله خان د واکمنۍ په مهال یې 

 م( کال. ۱۹۲۴افغانستان کې پناه واخیسته)

کالو په عمر په مزار  ۸۵ریز کال، د م ۱۳۴۰اماين حکومت هغه جرباً مزار کې استتتتوګن کړ او بیا په 

 کې ومړ او هلته 

 خاورو ته وسپارل شو.

د کونړ د استتعداباد اوستتیدونکی، له انګریزانو رسه یې د حيبیب الله خان د غازي میرزمان خان: ( ۵)

واکمنۍ په دوره کې په پښتتتتونخوا کې ډېر جنګونه کړي او بیا په اماين دوره کې چې خپلواکي ترالستتته 
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مریز کال د ستتتداو د  ۱۳۰۷مریز( د ازادۍ د څلور مط جيبهې مصتتتي یې پر غاړه درلوده. په  ۱۲۹۸کیدله)

 زوی د پلویانو له خوا په کونړ کې شهید کړای شو.

ښمن په ( ۶) سیدونکی، د انګریزانو رسسخت د  شيبددر او ښتونخوا کې د  غازي چمنی خان: دا په پ

سواته الړ او له هغه ځای ی ېد سوات د واکمن میا ګل په  توګه یې مدابلې او م اهدې ته دوام ورکړ، بیا

م کال انګریزنو خپل دغه د  ۱۹۲۷ښتتکرو کې مصتتي تر الستته او د انګریز پر ضتتد جهاد ته دوام وکړ په 

 ښمن د جعفر په نوم په یو پښتون باندې په شهادت ور ساوه. 

نګریزانو په واندې کلونه کلونه غازي خان: دا په قوم مومند په پښتتتتونخوا کې يې د ازادۍ د ا( ۷)

 جهاد کړی، د خپلې قيبیيل مص و نور یې د ژوند په اړه معلومات تر السه نه شول.

غازي ملتان خان: دا هم په پښتونخوا کې د دین او وطن د ازادۍ لپاره م اهد او غازي شخص ( ۸)

استته کې ې هغوی ته د رسپه کتېر شتتوی کلونه کلونه یې له نګریزانو رسه د مدابلې او م اهدی په ډګر ک

 اوبه ورکړي، وروسته د انګریزانو د یوې توطي په نتی ه کې په شهادت رسول شوی دی،

غازي عمرا خان: دا هم د پښتتتتونخوا د جندول د ستتتیمې اوستتتیدونکی م اهد او غازي و د ( ۹)

يبارز کړې، د امیر عيبدالرحامن د واکمنۍ په ضتتتتد يې کلونه کلونه جهاد او م پانګریزانو  ه په مهال یې 

هتتت ش کال په کابل کې وفات او په چهاردهي واصل اباد د کلی  ۱۲۸۴افغانتسان کې پناه واخیسته او پ

 ترڅنګ د غره په من کې ښخ شو.

غازي هارون: دا هم په پښتتتونخوا کې پیاوړی م اهد او غازي شتتخصتتیت تیر شتتوی، په قوم ( ۱۰)

خه و، په ملکنډ کې يې د انګریزانو پرضتد ډېرې غزاګانې ستاالرزی او د غازي عمرا خان له تکړه ملګرو څ

 کړي او د چکدری کال ته نوموړی اور ورته کړی و.

له دې پورته غازیانو رسبیره نور ډېر غازیان شته چې د انګریزانو، روسانو او په دې وروستیو کې یې د 

و برخه لرلی، نومونه یې په لنډی امریکاینو پر ضتتتد د دین او وطن د ازادۍ له پاره په م اهد او ميبارزو کې

کې یاد شتوي اد  شتوي او ابدي شتوي، خو دا چې زه دخپلې لیکنې په لنډ تنګ چوکا  کې د هغو ټولو 

یادونه نشتتم کوالی، نو د همدې پورته لستتو تنو غازیانو په یادونه او د هغو په اړه د لنډیو د بېلګو په راوړنه 

 بسنه وشوه.

 مرشان دویم: نومیالی واکمنان او

د نړۍ اسالم، افغانستان او شاوخوا سیمو د نومیالیو واکمنانو، فاتحانو او مصانو نومونه په لنډیو کې 

 دستاینې، غندنې او یا د پند او عربت لپاره یاد شوي دي، دلته یې ځینې بېلګې راوړو:
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 ـ سلیامن) ع(:1

 بخت مې یاري رارسه نه کړي

 که مې نګین د سلیامن په ګوته شینه 

 بخت به ما له مارسه مل نه يش

 که زه غمی د سلیامن د ګوتې شمه

 بخت به زما په برخه نه يش

 ص(۲ل، ۱۳۹۴که مې غمې د سلیامن په الر راشینه )منګل، 

 ت جمشید:  ۲

   جام د جمشید مې پکې بیا موند

 چې مې کتاب د عاشدۍ ولټاونه

    جام د جمشد دې راکه نصیب کړه 

 په ګوته وینهد سلیامن نګین دې ستا 

 ـ یزید ۳

 یزیده خدای دې لیونی کړه

 تا تال کړی د حرضت د باغ ګلونه

 یزیده ځکه لیونی شوې 

 چې کربال کې يې ناتار جوړ کړی ونه 

 یزیده داسې خو څوک نه کي

 چې د حسین په شان ځوانان دې قتل کړنه 

 یزیده څه چارې دې وکړه 

 ص( ۴ت۳ل،۱۳۹۴چې د حرضت د باغ ګالن دی مړاوي کړنه)منګل،

 ـ سکندر مقدوين3

 چې سکندر پکې ستومان شو

 نن په دې غرو کې ایساف په ګونډو شونه

 چې سکندر و پکې ستړی

 نن په دغو غرو کې روسن په ګونډو دینه
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 سکندر زړه پکې خوړین و 

 په دغه ملک کې انګریزن په ژړادینه)غروال، کال نامعلوم، بېالبېل مخونه(

 ـ شېر شاه سوري4

 شاه له نوم نه دې قربن شمشېر 

 د پښتنو په نوم دې کړي سرت کارونه

 د شېرشه نوم به تل یادیږي

 ص(۷ل، ۱۳۹۴چې خپلو خلک ته یې کړي خدمتونه )منګل، 

 ـ سلطان محمود غزنوي:5

 چې د ایز په مخ شیدا شو

 محمود پاچا د غالمانو غالم شونه

 مینه پاچا عاشق غالم دی

 ص(۱۵ل، ۱۳۹۴ه شونه)منګل، محمود ته ګوره د آیاز محتاج

 قدر به زما درته معلوم يش 

 ایازه کله چې زه تورې خاورې شمه

 ـ خالو خان: 6

 که د خالو لښکرې راغلې 

 ص(۱۵ل، ۱۳۹۴زه به کومل ته د خپل دیدار ته ځمه)منګل، 

 ـ شاه جهان7

 په دنیا مه نازیږئ خلکو

 ص(۴۰ل، ۱۳۳۴د شاه جهان پاچا نه پاتې شول ملکونه)پښتني سندرې، 

 د عرش په دنګو منارو کې

 ص(۱۹۷ل، ۱۳۶۴د شاه جهان پاچا غږیږي نوښتونه)پښتو لنډۍ، 

 خوشحال خان خټک -۸

 نن په خیرب د زمو جنګ دی 

 خوشحاله پاڅه چې مغل راغيل دینه

 که د دنیا ټوله وګورې 



217 

 

 پیدا به نګړې خوشحال غوندې میړونه 

 د غیرت توری یې تر مال وه

  ننګ یې ډیر وکړل جنګونه د پښتانه په

 ـ اکرب پاچا) جالالدین کرب(: 9

 اکرب پاچا ځای دې دوزخ شه 

 ص(۹ل، ۱۳۹۴په پښتنو باندې تا کړي دي ظلمونه)منګل، 

 ـ اورنګ زیب:10

 اوزنګ اسالم تر پردې الندې

 په اولسونو باندې کړي ستمونه

 اورنګ بادشاه په زړه ظامل دی

 ورکوینهماربیک والړ دی رخصتي نه 

 اورنګ دا ظلم دې بس دی

 ورونه دې مړه کړه پالر دې وړوند په سرتګو که نه 

 اورنګ په دواړو سرتګو ړوند کې

 ص(۱۱ل، ۱۳۹۴چې بوډا پالر یې بند خانې ته واچونه)منګل، 

 ـ میرویس خان نیکه:11

 حاجي میرویسه جنتي شې

 موږ د ګرګین له ظلمه تا خالص کړي یونه

 ر درکړيمیرویسه رب دې دیدا

 ص(۱۴۲ل، ۱۳۶۴چې موږ دې خالص کړو د پردو له منتونو)پښتو لنډۍ، 

 پښتو به هله زرغونه شې

 که بل میرویس او خوشحال خان وزیږیدنه 

 شاه محمود هوتک: -11

 میندې به ډېر ډېر زامن راوړي

 د شاه محمود غوندې به یو نیم پیدا شینه 

 میندې به ډېر ډېر زامن راوړي
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 ص(۱۸ل، ۱۳۹۴پيدا به نه يش شاه محمود غوندې میړونه)منګل، 

 ت شاه ارشف هوتک:۱۳

 ارشفه څه چارې دې وکړې

 ص(۲۰ل، ۱۳۹۴چې شاه محمود غوندې پاچا دې وواژنه)منګل، 

 شاه شاه محمود ته مې سالم دی 

 له شاحسین یې اصفهان نیولی ونه 

 ـ احمد شاه بابا:14

 احمده خدای دې جنتي کړه

 ص(۹۸، ۱۳۶۰تر هندوستان پورې تا کړي جنګونه)غروال، 

 اسامن به خود زما پر خوا یي 

 چې د احمد تر بیرغ الندې جنګ ته ځمه

 تورې په خرب وهئ ځوانانو

 د بابا ملک دی په وینو یې ساتونه

 خود به مې رس تر اسامن تیروي 

 چې لوی پادشاه مو احمد شاه په مخ کې ځینه 

 احمد شاه بابا -15

 اسامن په خو د زما پر خواوي

 چې د احمد تر بیرغ لندې جنګ ته ځمه 

 خود به مې رس تر آسامن تېروي

 چې لوی بادشاه مو حمد شاه په مخکې ځینه

 دا هره مور به زامن راوړي

 د احمد شاه په شان به لږ لږ پيد شینه 

 تورې په خرپ وهئ ځوانانو

 ل، بېال بېل مخونه(۱۳۶۴د بابا ملک دې به رسو وینو یې ساتونه )پښتو لنډۍ، 

 مځکې د خدی روی مې در وړی

 چې خاورې نه کړې احمدشاه غوندې میړونه



219 

 

 پښې چې ترې ځي زړه مې ترې نه ځي

 ص(۳۷۹م، ۱۹۸۴دا ستا دیدن د احمدشاه پاچا دیکونه)شاهني، 

 ـ امیر شیرعيل خان:16

 ت کېهم د وطن پښتو خدم

 امیر صاحب خان رسه یوړل ارمانونه

 امیر صاحب په پاچاهۍ کې

 ص(۲۵ل، ۱۳۹۴کله ملنګ شم، کله د ور غږومه)منګل، 

 ـ امیر محمد یعقوب خان: ۱۷

 امیر یې وړی کلکتې ته 

 ځکه ځوانانو نن د میوند جنګ لره ځینه

 یعدوب له رشمه ځان پناه کړ

 ص(۲۷ل، ۱۳۹۴د بې ننګۍ اواز یې خور په ولس شونه)منګل، 

 ـ رسدارآصف خان18

 د رسدار زویه آصف خانه!

 ص(۲۰۸ل، ۱۳۶۴د سوات د رسه کاروان ستا په نوم راځینه)پښتو لنډۍ، 

 ـ امیر عبدالرحامن خان: ۱۹

 عيبدالرحامنه زوروره

 د شا غاسې کال دې ولې ورانوله 

 عيبدالرحامنه زوروره

 عيبدالرحامن خانه لوی ځواکمنه 

 سپینه واړونهنورستان دې رڼا 

 ص(۳۰ل،۱۳۹۴د وطن ټول خانان دې مړه په ظلم کړنه)منګل، 

 ـ امیر حبیب الله خان:۲۰

 امیر یې مړ په توره شپه کړ

 دا بې ګناه خون به د چا د غاړې وینه

 حيبیب الله په پاچاهۍ کې
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 ص(۳۲ل، ۱۳۹۴ظلم شو ورک خلکو په مینه ژوند کاونه)منګل، 

 ـ غازي امان الله خان:۲۱

 په څه خوارې سرت کړيمیندو 

 د امان الله په مخکې ځي رس تور رسونه 

 درګي ته مه راځه امیره!

 درګۍ د زیړو ګلو باغ دې ړنګ به شینه 

 امان الله ځي نه پاتې کېږي

 ص(۳۴ل، ۱۳۹۴ماته کابل کې ناستی خوند نه راکونیه)منګل، 

 ـ حبیب الله کلکانی22

 دا خپل عمل د الرې مل دی

 و رسه شو دېوالونهحيبیب الله په وین

 حيبیب الله یې چارې ماري کړ

 ص(۳۶ل، ۱۳۹۴اور یې سیل کاندې د کابل ټول ولسونه)منګل، 

 ـ محمد نادر خان:23

 تل ټیسنګ وله نادرخانه 

 در رسه دي د جنو  تکړه میړونه

 نادره نوم دې تل ژوندې دی 

 د خپلواکۍ بیرغ دې لوړ په ټل کې که نه 

 نادره توره دې ښکاره ده

 ص(۳۸لو ۱۳۹۴ټل کې دې مات انګریزان په توره کړنه)منګل، 

 ـ محمد ظاهره شاه:24

 ظاهره ستا په پاچاهي کې

 جونه خپلواک شوی لوې مخونه ګرځوینه

 ظاهره نوم دې تل ژوندی دی

 ص(۴۰ل، ۱۳۹۴په پاچاهي کې دې ولس خوشحاله ونه)منګل، 
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 ـ محمد داؤد خان25

 د ظاهر وخت کې کراري وه 

 د داؤد د السه پيک شول فسادونه 

 د ظاهر وخت کې کراري

 ص(۴۰ل، ۱۳۹۴دا د دؤاد د السه پيک شول ډېر غمونه)منګل، 

 ـ نورمحمد تره کی:26

 د نابغه)پ( په کور اوربل کړئ

 ص(۴۹ل،۱۳۷۰په درست وطن یې لګويل رسه اورونه )ځاځی،

 ـ بربک کارمل: 27

 وطن فروش کارمل له السه

 ورانوي مالونه وړینهروسان کورونه 

 ترکیه! څه نخرې دې وکړې

 جیل ته دې بوتلل ډېر بې شامره عامونه

 رويض بالښت په خوله ورکیښود

 ص(۴۹ت۲۹ل، ۱۳۳۷نابغه الندې دهورا نارې وهینه)صديدي، 

 تره کی شین چې له خندا يش

 ویره پيدا يش چې راځي نور فرمانونه

 ترکی مر امین ستوری

 ل، ج ص(۱۳۸۱ستوری خفه کړ مر چې ټولو ولیدنه)غل ی، 

 په سرتګو وړوند شې کارملیه

 په خپله خون کې دې بل کړل رسه اورونه

 مخ ېې په دواړو خواو تور وي

 چې د کارمل په شان نوکر د پردو وینه

 د سفارت په زیرخانو کې

 بربک په ځان د شاه ش اع ګومان کوینه

 لکه د بُت په چوکۍ ناست دی
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 بربک خنار دې خپله خاور خرڅوینه

 توره بربکه خدای دې ورک که 

 ستا له شامته ځوانان ورک شوله وطنه

 بربکه لوی کفر دې دا دی

 ص(۵۲ت۵۰ل، ۱۳۷۰چې قومانده له کرملینه درکوینه)ځاځی، 

 بربکه داکټره کفر دې بس دی

 ص(۲۱ت۱۸ل، ۱۳۷۰ژوندی او مړی دې وطن نه قيبلوینه)صديدي، 

 ـ حفیظ الله امین  ۲۸

 امین ته ال ډېر لعین وې

 تا شیهدان کړل بیا دې وویستل لستونه

 حفی  الله کافر د السه

 ځان یې مردار کړو موږ یې هم در په در کړونه

 ـ نجیب) ډاکټر(: ۲۹

 شیهد رنګین خاورو ته الړو

 ن یيبه تا به الله نه خوشحالوینه

 خاد د ن یب د تندې داغ دی

 قهرمان به یادیدنهکه نه د سولې 

 ـ ناهیده: ۳۰

 ناهیدې داسې نارې وکړې

 ورونو راپاڅئ چې وطن ازاد وونه 

 ناهیدې دا فخر دې بس دی

 ص(۱۰۲ل، ۱۳۷۰چې فرشتی دې په رسو اوښکو ميبوینه)صديدي، 

 د اسامن ستورې شوې ناهیدې

 ص(۶۳ل، ۱۳۷۰د ننګ بیرغ به دې تن څوک به اوږو وړینه)صديدي، 

 حقاين)مجاهد(جالل الدین  ۳۱

 د حداين تر مصۍ جار شم
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 په قومانده یې لوی واړه جهاد ته ځینه

 د حداين د تورې رشنګ دی

 ص(۶۴ل، ۱۳۷۰په روو شو بلو باندې بل دې رس اورونه)ځاځی، 

 حداين بیا سنګر ته الړو

 ایامن په زور به دښمنان له منځه وړینه

 د حداين رسه جهاد کړم

 دنیا شمه.چې یا شهید شم یا غازي په 

 د حداين د تورې رشنګ دی

 که خدای یې مل وي، دې به خوست فتحه کوینه

په دې برخه کې نورونو نومیايل واکمنانو او مصانو هم شته چې نومونه یې په لنډیو کې راغيل، خو د 

 لیکنې د چوکا  دلنډ تنګولی له امله د همدې څو تنو په یادونه بسنه کوو.

 مرشانو د پېژندنې په ړه لنډې څرګندونې:د نومیالیو واکمنانو او 

 سلیامن: د خدای استازی او واکمن و چې په پريیانو او دیوانو کې هم واکمني درلود.( ۱)

مددوين ستتتکندر: له میالد څخه څلور پېړۍ وړاندې یوناين واکمن او فاتح و چې د نړۍ ډېره ( ۲)

 برخه یې نیولې وه.

ړینې وروسته واک ته ورسید، تنيبل او بې پروا شخص و، د اسالم یزید: د معایه زوی د پالر له م( ۳) 

سلامنانو کرکه او نفرت یې د  سید، د ټولو م شهادت ور سی د ده په حکم به کربال کې په  سرت پېغمرب م د 

 ځان په وړاندې راپارولی دی او د ټول مسلامنان پرې نفور و.

ت  ۳ ۸۷نستتتان نومیالی واکمن و، چې)ستتلطان محمود غزنوي: د ستتيبکتګین زوی د لرغونی افغا( ۴)

 هت ق( ۴۲۰

کې واکمني درلوده، لویه امپراتوري یې جوړه کړې او څو ځله یې پر هندوستتتان هم بریدونه کړي او  

هت ق کال مړ دی او د غزنوي واکمني بنسټګر بلل کېږي، د پالر له خوا ترک او  ۴۲۰سویمن شوی و، په 

 ه وه.مور یې د زابل له پښتنو رسدارنو څخ

ع کال پورې  ۱۵۴۶ع څخه تر  ۱۵۴۰شېرشاه سوری: په هندوستان کې پښتون واکمن، چې له ( ۵)

یې هلته په پوره عدل او انصتتاف حکومت کړی او په هندوستتتان د ستتوري واکمنۍ کورنۍ بنستتټګر بلل 

 کېږي.
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 نحالو خان: د ستتلطان محمود په لښتتکرو کې پښتتتون رس لښتتکرو د هند په ستتویه کې د ستتلطا( ۶)

 ملګری و.

هتت پورې په هند کې واکمني کړې،  ۱۰۷۶هتت څخه تر  ۱۰۳۷شاه جهان: مغويل واکمن دی، له( ۷)

 هت ق( کاله له واک څخه لرې شو. ۱۰۷۶بالاخره د خپل زوی اورنګ زیب له خوا بندي او بیا )

هتتتتت ق زیږیدلی  ۱۰۲۲خوشحال خان خټک: خوشحال خان خټک د شهيباز خان خټک زوی په  -۸

دی، تر مرګه پورې یې توره په الر نیولې وه، د افغان په ننګ یې په توره له مغلو رسه جنګونه کول نه 

تنها د تورې وهلو مهارت یې درلود د ژبې او قلم خاوند هم و.او د پښتتتتو ادب لوی علمربدار و او د پوهې 

 خاوند هم .

هتتتت ق کال د پالر له مړینې وروسته  ۹۶۳وی، په تتتت جالل الدین اکرب: د مغولې واکمن هامیون ز ۹

 کاله یې حکومت وکړ، او یيبا یې زوی جهانګیر واک ته ورسید،( ۵۱واک ته ورسید )

هت  ۱۰۶۹تتت اورنګ زیب: د مغويل واکمن شاجهان زوی، پالر یې بند کړ او خپله واک ته ورسید) ۱۰

 هت ق( کال مړ دی. ۱۱۱۸ق( کال د پښتو په وړندې یې ډېر زور زیاتې کړی او په )

هت  ۱۱۱۹تتتت میرویس نیکه: په افغانستان کې یې د ایراين ګوګین د واک لړۍ پای ته ورسوله او  ۱۱

سټګر و،  شو، د هوتکو د واکمنۍ کورنۍ بن ص  سم کاله یې حکومت وکړ او  ۷ق کال په جمهوري ډول ول

انو نیا تر څو پښتانه د صفویهت ش کال ومړت اوالد ته یې وصیت کړی و چې باید اصفهان و ( ۱۱۲۷به) 

 له رشه خالص او په ارام يش.

د میرویس نیکه زوی و، د پالر له وفات څخه وروسته یې کاکا عيبدالعزیز : تتتتت شاه محمود هوتک۱۲

هتتتتت ق(  ۱۱۲۹خان واک ته ورسید یو کال يې حکومت وکړ، بیا ګوښه او پر ځای پخپله شاه محمود په )

کاله یې ( ۴هتتتت ق( کال اصفهان ونیو او) ۱۱۳۴ه وخت رسه سمه یې په) کال واک تر السه کړ، د پالر ل

 هت ق( کال ومړ. ۱۱۴۲هلته حکومت وکړ په)

تتتتتت شتتاه ارشف هوتک: د شتتاه محمود هوتک د کاکا عيبدالعزیز خان زوی و، چې د شتتاه محمود ۱۳

له ماتې رسه  هتتت ق( کله یې په ایران کې حکومت وکړ بیا ۱۱۳۷هوتک د مړینې وروسته واک ته ورسید،)

 هت ق( کال ووژل شو. ۱۱۴۲مخامخ او په)

هت ق کال  ۱۱۶۰ت لوی حمد شاه بابا: په افغانستان کې د درانیانو د واکمنۍ کورنۍ بسنټګر و، په ۱۴

د نادر افشار له مړینې وروسته د شیر سخ لويې جرګې د واکمن په توګه وټاکه، د لوی افغانسنت بنسټ یې 
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کاله  ۲۶هتتتتت ق کال پورې  ۱۱۸۶کېښود، هندونستان، ایران او بخار یې تر خپل واک الندې راوستل او 

 پاچاهي وکړه.

شیرعلی خان: د امیر دوست محمد خان زوی په) ۱۵ هتتتتت ق( کال د پالر له مړینې ۱۲۷۸تتتتت امیر 

هت ۱۲۸۳ت له امله په)کاله حکومت وکړ او بیا د ورونو د مخالف( ۵وروسته واک ته ورسید، لومړی پال یې)

 ۱۲۸۵ق( له واک لري، پر ځای محمد افضل او بیا محمد اعظم خان واک تر السه کړ، دویم پال یې په)

هتتت ق کال د انګریزانو دویم تیري په نتی ه کې له واکه لري، مزار  ۱۸۷۸هتتت ق( کال واک ته ورسید، په 

 هت ق( کاله هلته مړ او ښخ شو. ۱۲۹۶ته والړ او په)

 یر محمد یعقوب خانـ ام۱۶

هت ق( کاله په پالر امیر شیرعلی خان څخه وروسته واک ته ورسید، له انګریزانو رسه یې،  ۱۲۹۶په )

 د ګندومک تړون السلیک کړ، بیا انګریزانو له ځان رسه هند ته بندي بوت او هلته مړ شو.

خان وراره و، د  د رسدار محمد افضتتل خان زوی او د امیر شتتیرعلیــــــ امیر عبدالرحمن خان:  ۱۷

هت ق( کال پاچا شو، جګړو ځپلې  ۱۲۹۶م او ۱۸۸۰دویم افغان ت انکلس جګړې له پای ته رسیدو وروسته)

او ملک الطوایفي په حال کې افغانستتتتان یې راټول او یو مرکز حکومت چې جوړ کړ په دې برخه کې یې 

م کال و مړ ( ۱۹۰۱مشهور شو په )له ډېر تشدد څخه کار وخیست او د تشدد او بې رحمه واکمن په توګه 

 او پر ځای یې زوی حيبیب الله خان واک ته ورسید.

صف خان: ۱۸ ــــ رسدار ا ښتونخوا ـ سلطان محمد طالیي زوی و چې په پ د محمدزایانو د کورنۍ د 

 کې یې محيل حکومت درلود.

تتت امیب حيبیب الله خان. د پالر له مړینې وروسته واک ته ورسید، د پالر په خالف ډېر نرم رړی و ۱۸

هتتتت ش( په لغامن  ۱۲۹۸م کال پورې د فغانسنت واکمن و، په دغه کال) ۱۹۱۹راحت طایب انسن و، تر 

 کې ووژل شو او پر ځای یې زوی امان الله خان واک ته ورسید.

هتتتت ش کال د پالر له وژل کیدو وروسته واک ته ورسید، د هېواد د  ۱۲۹۸تتتت غازي امان الله: په ۲۰

په  هت  ۱۳۰۷خپلواکي یې اعالن او تر الستتتته کړه، د هېواد د هر اړخیزې ترقۍ او پرمختګ لوی پلوی 

کاله او څو میاشتتتې حکومت وروستتته د کورنۍ اړ دوړو په نتی ه له هېواد څخه بهر او په  (۱۰شتتکال له)

هتتتت ش کاله هلته مړ او مړی یې هېواد ته راوړل شو، په جالل آباد  ۱۳۳۹ژوند غوره کړ، په یټالیا کې یې 

 کې خاورته وسپارل شو.
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تتتتت حيبیب الله کلکانی) د ستدا زوی(: د امان الله خان او رسدار عنایت الله د واک پېښتودو څخه ۲۱

او  ځې یې په پوره بې ستتوادوروستتته د کورنۍ اړدوړ په نتی ه کې واک ته ورستتید، نهه میاشتتتې او څو ور 

 خپلرسۍ رسه واک و چالوه او بیا له واکه رانسکور په دار وځړول شو

هتتتت ق کال  ۱۳۰۸تتتت محمد نادر شاه: د حيبیب الله کلکاين له واک رانسکوریدو څخه وروسته په ۲۲

په  له یې حکومت وکړ او  ید، ځلور کا ته ورستتت هتتتتتتت ش کال د پوهنې د زده کوونکي )د  ۱۳۰۱۲واک 

 الخالق هزاره (خوا ووژل شو.عيبد

کال واک ته ( ۱۳۱۲تتتتتت اعلیحرضتتت محمد ظاهر شتتاه: د پالر له وژل کیدو ځخه وروستتته په) ۲۳

کله یې پاچاهي وکړ او بیا د رسدار محمد داؤد خان د کودتا په نتی ه کې له واک لري شتتو ( ۴۰ورستتید، )

هتتت ش(  ۱۳۸۶کې ته راغی او دلته په) کال پورې هلته پاتې شو بیا د امریکایې اشغال په وخت ۱۳۸۱او 

 کال مړ شو.

هت ش کال د سلطان د کودتا په نتی ه کې یې د شاهي نظام  ۱۳۵۲رسدار محمد داؤد خان: د ( ۲۴)

کاله او څو میاشتې حکومت وکړ تر څو په ( ۴کال پورې یې) ۱۳۵۷په ځای جمهوري نظام رامینځته او تر 

 ژل شو.کال د ثور کودتا په نتی ه کې وو ۱۲۵۷

نور محمد تره کی: په افغانستتتتان کې د رور پلوی، د افغانستتتتان د خلق د موکراتیک ګوند ( ۲۵)

مریز کال یې د روسانو په مالتړ د یوې کودتاه په نتی ه جمهوري نظام پای ته ورساوه او  ۱۲۵۷مص و به 

ېټې پورې یې د روستتنو په ن ۲۴مریز کال د ستتنيبلې تر  ۱۳۵۸د خلق دموکراتیک نظام یې رامنیځته کړ، د 

مالتړ دغه دنده تررسه کړه بیا د خپل وفادر شتتتاګرد حفی  الله امین په دستتتتور په تیزندۍ په مرموز توکه 

 ووژل شو ا امین واک ترالسه کړ.

شتې په  ۱۳۵۸په حفیظ الله امین: ( ۲۶) سنيبلې د میا نېته د تره کي له ګوښه کیدو  ۲۴مریز کال د 

اک ته ورسید له څو ورځې کم څلورو میاشتو واک وروته یې د بربک کارمل د روسونو و وژل کېدو وروسته و 

 په مستیدمه مداخله او یرغل غالمانه حکومتی واک تر السه کړ.

نېټه د روسانو تر مستدیم یرغل وروسته د هغوی  ۶مریز کال د جدی په  ۱۳۵۸د ـ بربک کارمل:  ۲۷

مریز کال پورې یې دغې دندې ته دوام ورکړ  ۱۳۶۵پر ټانک سپور، د غالماه اقتدار چوکۍ ته ورسید او تر 

 او بیا په دغه کال روسانو دده پر ځای خپل بل غالم واک ته ورساوه.

ګوښتتته او پر ځای غالمانه واک او مریز کال له واکه  ۱۲۶۵تتتتتتت ن یب) ډاکټر ( د بربک کارمل ۲۸

څوکۍ پاتې و او بیا م اهدنیو واک تر السه او د اسالمي حکومت په نوم د حرضت صاحب په مصۍ یو 
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دوه میاشتتتتې حکومت په کابل کې واک تر الستتته او بیا په ترتیب رسه برهان الدین رباين څلور کاله په 

د طاليبانو استتالمي امارت واک ته ورستتید پنځه کاله مریز کال  ۱۳۷۵کورين اړو دوړ کې حکومت درلود په 

او څو میاشتې کې د حامد کرزي په مصۍ لومړی لنډ مهال، بیا منځ مهال او ورته اسالمي جمهوریت په 

شورا حکومت رامینځته  سويل  نوم د قال  ټاکنو په نتی ه کې حکومت، بیا د کرزي دویم پال جمهوري د 

 نېټه اسالمي امارت واک تر السه کړ، چې ترینه دوام لري. ۲۴زمري په  هت ش کال د ۱۴۰۰او باالخره د 

تتتت جاللدین حدانی: د پکتیا د خوست دیني عامل او م اهد و، که څه هم د جهاد په کلونو د کوم  ۲۹

تنظیم مص نه، بلکې یو قومندان وو، څو دا چې ډېء محيبوبیت يې لرلو، نو ځکه ولا ادب ته الره کړې 

 لنډیو کې نوم یاد شوی او په ښه نوم کې شهرت سایل شوی دی.او په ډېرو 

 تاریخي پېښې: ۳ـ  ۹

پښتتتانه د یوې ستترتې اریایې قيبیلې او توکم په توکه له لرغونې او ویاړه ډک تاریخ لري، چې څومره 

 هچې دا قوم اولس لرغونی دی هومره یې ژبه هم لرغونې ده او چې یې ژبه لرغونې ده، نو هومره یې ادبیات

هم لرغوين دي، چې زیاته برخه یې په شتتتفاهي توګه له یو نستتتل څخه بل ته لیږدیديل، ډېره برخه یې 

ددغه لیږد په بهر کې هېره شوې او ورکه شوې او هغه چې تر موږ رارسیديل، له بېالبېلو الرو ترننه خوندي 

شوېړ بیا هم ددغه قوم دومره پراخه او سرته فرهنګي زیرمه جوړوي  شوې او له ورکیدو او هیریدو وژغورل 

 چې په ګاونډ کې نورې ژپې وررسه د سیالۍ جوګه کیدای ن .

زموږ ولا ادبیات په واقعیت کې د ولس د هري تتتت اد  ستعداد څرګندوی او د ټولنیز ژوند هیندره 

ړتیاوو ا ګڼل کېږي کیدای، رسه له دې چې زموږ د ادبیاتو دغه برخه زموږ د ولس د نورو ای اداتو په څېر د

شوې، ترننه زموږ د  شوې او هغه چې د لیږد په بهر کې له وریکدنې او هیریدنې ژغورل  له مخې رامینځته 

ولس د ژوندانه له بهري رسه اوږه په اوږه روان او د تاریخ په اوږدو کې یې د پښتتتتون اولس د زوند خواږ، 

پدیدې د فکري او معنوي زیرمې خه من کې ترخه، پوهې او ت ربې او ټولې ښتتتې  له پرا  په توګه پخپ

پښتتانه که څه هم ورځپاڼې او نورې » رانغاړيل او خوندي کړي دي، د فرانستوي مستتصتق دا خربه چې:

خپرونې نه لري، مکر هغه ستتاده او عامیانه اشتتعار او بدلې چې په عام ډول د پښتتتنو د هرې طيبدې له خوا 

 ص(۴۴ل، ۱۳۹۷رفيع، « )ویل شوي، ددوی تاریخ او ورځپاڼې بلل کېدای يش.

د فرانستتوي ختیځ پوه ډارمستتټټر دغه څرګندونې که څه هم هغه له نن لږو ډېر یو ستتلو پنځور کله 

تاریخ ډېرې  ته څرګندیږي چې زموږ د  عه کوو نو دا را تاریخ مطال دمخه کړی، خو نن چې موږ خپل تیر 
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ينۍ وستتتیله یې همدا ولاتتت برخې هغه مهال شتتتفاهي بڼه موجوده وه او د خوندي کولو او لیږدلو یواز

شتتتتاعري او په ځانګړې توګه لنډۍ وي چې زموږ تاریخ، کلتور او فرهنګ ډېره برخه یې له هیریدنې او 

ورکیدنې ژغورلې او تر موږ رارستتولې ده. اور چې زه دلته پرپښتتتو لنډیو مطالعه او څېړنه کوم او د څېړنې 

 ه ده.ددې برخې موضوع مې په لنډیو کې د تاریخي پېښو څېړن

زموږ ټول پرونی، تاریخ په همدې لنډیو کې خوندي دی. دا چې لنډۍ د شتتکل فورم او جوړښتتت له 

مخې لنډکی اد  ژانر دی، د پېښتتتو ډېر جزیات پکې نشتتتې ځائیدای، بیا هم د پېښتتتو بېالبېلې برخې په 

یکلو زموږ د لهمدغو لنډیو کې اد  او ابدي شتتتوې او تر موږ رارستتتیديل، بلکې همدې په ډېرو برخو کې 

 تاریخونو له مړرخینو رسه د پېښو په رښتینې ثيبت کې مرسته کړې ده.

په لنډیو کې د تاریخي پېښو انځورونو ډېر زیات دی او ډېر حدایق پکې په رښتینې بڼه بې له افراطي 

ميبالغې د ویناوالو د مشتتاهدې له الرې خوندي شتتوې او دا دی اور زموږ په واک کې دي، دا چې زما د 

ېړنیزې موضتتوع چوکا  لنډ او تنګ دی، ډېر پېښتتې او د هغو په اړه ویل شتتوو لنډیو بېلګې پکې نه يش څ

ځائیدای، همداې اړتیا ته په کتنه او پاملرنه د یو څو تاریخي پېښو په اړه د ویل شویو لنډیو بېلګې را اخلم 

یدو د څرنګوالی ته د پېښو د پېښ او د پېښو تفصیل او پېژندنه هم په لنډ ډول وړاندې کوم تر څو لوستونکو

 او څومره والی شالید په لنډه توګه روښانه يش.

 لومړی د پېښې په اړه د لنډیو تر السه شوې بېلګې او بیا پېښه په لنډیز رسه درپېژنم.

 ـ د ایران پر اصفهان د افغانانو د نبضې او برالسۍ تاریخي پېښه په لنډیو کې1

 خاونده ټوله مې ترې جار کړې

 د اصفهان په لوري ځي هوتک میړونه 

 راځئ راځئ چې سیل له ورشو

 نن اصفهان ته دغل و لښکرې ځینه

 جونو دریا ته ګوته وروړئ

 ص(۳۱م، ۲۰۰۴نن اصفهان ته دره مرو لښکرې ځینه )محمد نواز، 

 حاجي میرویسه جنتي شې

 موږ د ګرګین له ظلمه تا خالص کړي یونه

 میرویسه رب دې دیدار درکړي

 ص(۲۴۲ت۲۳۱ل، ۱۳۶۴چې موږ دې خالص کړو د پردو له مینتونو)پښتو لنډۍ، 
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 شاه محمود نوم به تل یادیږي

 ص(۱۷ل، ۱۳۹۴تر اصفهان پورې یې خپل کړل وطنونه)منګل، 

 د پېښې لنډيز:

شتتاه محمود هوتک د حرضتتت میرویس نیکه زوی و،چې د خپل تره عزیزخان له واک څخه کوښتته 

ید، د هغه د خپل پالر هغه وصیت چې د مړینې پر وخت یې کړی و،) اصفهان کیدو وروسته واک ته ورس

ونیسئ( په غوږ کې و، نو له داخيل نظم او نظام برابرولو وروسته یې د پالر وصیت په عمل کې پکې کولو 

هوډ او تکل کړ. د یادونې وړ ده چې میرویس نیکه دا وصتتتیت ددې لپاره کړی و چې هغه پوهیده تر څو 

ومت ته چې تل یې پر فغانستتتان د تیري هوډ درلود، د عربت درر ورنه کړل يش افغانان په صتتفوي حک

خپل هېواد کې نظم او نظام جوړولو ن  بریالی کيدای ن ، که څه هم په خپل ژوند یې هم ددې پالن 

قيبیلوي  وعميل کولو لپاره ډېری هلې ځلې وکړې، خو بهرنیو په ځانګړی تودا ایرانیانو الستتتوهنو او کورنی

 اصتتتفهان» مخالفتونو ددی م ال نه و ورکړی، نو ځکه یې د ځنکدن په وخت کې وصتتتیت کړی و چې

 «ونیا

هتتتتتتت ق پورې د هېواد داخيل خواره واره قيبیلوي مخالفتونه او  ۱۱۳۴ځلمی شتتتاه محمود هوتک تر 

ورې له تر هراته پبغاوتونه ختم کړل او بیا یې پر اصتتتفهان د برید کولو پالن رامخې ته کړ، یو ځل چې 

خپل لښکر رسه والړ، په کندهار کې بی ن سلطان الکوزی. شاه محمود په کندهرا کې خپل ځای ناستې 

شو، هغه یې ارام کړ او بی د اصفهان په لورې و خوځیده، د افغان  ستون  ګومارلی و، بغاوت وکړ، بیرته را

سیدال خان نا ، شاه محمود هوتک و،  ښکرو اعلی رس قوماندان  سلطان او میر ارشف یې  ل امان الله 

رس لښکران وو، لومړی یې کرمان د ډېر لږ مداومت په نتی ه کې فتحه کړ، بیا یې بېالبېلې سیمې ونیولې 

او بیا یې اصتتتفهان چې د غه مهال د ایران پالزمینه وه کال بند کړ، دغه کالبندۍ اووه ته میاشتتتتې دوام 

( ۲۰۰و  وکړ. ایراين واکمن شتتاه حستتین صتتفوي له خپلو)هتتتتتت ق کال یې ستتد ۱۱۳۵وکړ او باالخره د 

درباریانو رسه له ښاره راووت او فر  آبادسمې ته چې د افغاين لښکر و قرارګاه وه، راغی او خیل تاج یې له 

 رسه ښکته کړ او د شاه محمود هوتک په رس یې کېښود.

د یو ستتومبن واکمن به توګه  په بله ورا شتتاه محموده په شتتاهانه دبدبه د اصتتفهان ښتتار ته ننوت او

 پرتخت کیناست

ند څخه کار  له ډېر غوره ستتتلوک او چارچل له خلکو رسه  ته یې حکم وکړ چې  خپلو ملګرو چارواکو 

واخيل. افغاين لښکرو په څو میاشتو کې د اصفهان شاوخو سیمې، لوی واړه ښارونه یو په بل پسې ونیول 
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صفویانو په ټول هېواد کې د افغان شوه، له پیل څخه ټولې چارې په پور او دغسې د  سرت واکي ټینګه  ه انو 

تدبیر رسه پرمخ تللی او په ډېر لږ وخت کې سرتې سوبې د افغاين لښکر ور په برخه شوې، د شاه محمود 

د واکمنۍ دوره لنډه او دوه نیم کاله وه، په پای کې نوموړی ته یوه روحي ناروغي پيدا شتتتوه، په هر چا 

ين چارواکي او د شتتاهي کورنۍ غړې یې هم ووژل او پخپله پښتتتانه به یې هم وژل او بدګومانه شتتو، ایرا

رټل باالخره افغان مصان د هغه له دې سلوک او چارچلند څخه په تنګ شو، هغه یې له دندې ګوښه او د 

 ۱۱۳۷هغه د کاکا عيبدالعزیز خان زوی چې شتتتاه محمود بندي کړی و، له بنده راخوشتتتې او واکمن کړ)

ق( ته وایې چې شاه محمود ددغه ناروغۍ له امله او په یو بل روایت کې پخپله دافغاين مصانو له خوا هت ٍ

د شاه ارشف په حکم ووژل شو او دغسې شاه ارشف د ایران واکمن شوچې شپږ یا اووه کاله یې پر ایران 

 ص(۳۷۳ت۳۶۷ل، ۱۳۹۴خپله واکمني وچلوله. )هاشمي، 

 سوبه په لنډیو کېـ د میوندد جنګ او تاریخي 2

 توره په الر بوړۍ په غاړه 

 جانان والړ دی د میوند غزا له ځینه

 د هندوستان پرينګي ژاړي

 که ژېر ایوب په دنیا و کونډې شونه

 یعدوب یې وړی کلکتې ته 

 ځکه ځوانان نن د میوند جنګ لره ځینه

 په ایوب خان مې سالم وایه 

 دا دې جانان مې کمکنۍ درولیږنه

 جار د خپل وطن يشرس مې دې 

 ص(۲۸ت۲۷م، ۲۰۰۴چې د میوند په شهیدانو حساب شمه)محمد نواز، 

 که په میوند کې شهید نه شوې

 ص(۲۰ل، ۱۳۷۰خدایږو اللیه بې ننګۍ ته دې ساتینه)ځاځی، 

 د پېښې لنډيز

د افغان نګلیس د دوهمې جګړې په بهر کې چې امیر شیرعلی خان له روسانو څخه د مرستې تالسه 

کولو به هیله او مته مزار رشیف ته والړ او بیا هلته مړشتتو، زوی محمد یعدوب خان چې پالر یې په زندان 

تتانو له بنده راخوشتتتې او د واک پر ګدۍ یې کیناوه،چې له انګر ه یې یزانو رس کې اچولی و، افغاين مصت
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ګندمک رشمیدلی تړون الستتتلیک او بیا انګریزانو له ځان رسه هندوستتتتان ته بوت، دلته په هېواد کې د 

انګریزانو په وړاندې د غزا او جهاد هنګامې په پوره شتتتور او زور روانې وې ټول هېواد انګریز ته د اورتيبۍ 

مد ایوب خان د مشهد څخه هرات ته ګرځیدلی وه، همدغه مهال د امیر شیرعلی خان بل زوی غازی مح

راغی دغلته یې افغاين لښتتتکرې منظمې کړی او د کندهار په لور یې حرکت و کړ، د محمد ایوب خان په 

هتتتتت ق( کال د کندهار میوند د ښتې ته راورسدې او دغلته د میوند د  ۱۲۹۷مصۍ د غه افغانۍ لښکرې)

تنو ته رستتید د ( ۱۲۰۰۰لښتتکرې چې شتتمېر یې) دښتتتې په یوه برخه کې یې قرارګاه جوړه کړه، نګریزي

جرال بر روز په مصتتۍ دمخه د همدې میوند دښتتتې به یوه برخه کې ځای پر ځای شتتوې وې، دغلته د 

کسیز لښکر چې په هر ډول وسلو او وسیلو سميبال  ۱۲۰۰۰دواړو لښکرو ترمینځ جګړه ونښته. د انګریزانو 

شمېر یې له انګریزنو څخه دوه درې برابره کم و په هيڅ ډول د پرتلنې وړ نه  ښکرو رسه چې  و، له افغاين ل

تنه شتتهیدان او ( ۸۵۰وې، جګړه ونښتتته په همدې لومړۍ ورا تر څاښتتته پورې له افغاين لښتتکر، څخه)

ته هم د رس او مال دروند زیان اوښتتتی و، خو افغانان له ډېر ناوړ تنه ژوبل شتتول، دښتتمن  ۵۰۰شتتاوخوا 

حالت رسه مخامخ او نږدې و چې له پوره ماتې رسه مخامخ يش، په همدې وخت یې ایوب خان له یو 

تکتیک څخه کار واخیست خپل عسکر یې د میوند په دښته کې دریو خواوو ته ولیږل، انګریزانو فکر وکړه 

کر له پوره ماتې رسه مخامخ شتتوی، نو زړه ور شتتول او ښتته رامخې ته شتتول، هغه چې ګوندې افغاين لښتت

افغاين لښتتتکر چې د مخه دريو خواوو ته تليل وو، پر انګریزانو راوڅرخیدل، انګریزان یې کالبند کړل، د 

 شتتا له خوا ټولو په یوه قومانده پر دښتتمن برید پیل کړ، انګریزي ځواکونه چې د ژرغورنې او تېشتتتې الرې

کلکې بندې وې، تر پایه وجنګیدل او مازیګر مهال چې له دواړو خواو رسه ګولۍ او باروت خالص شتتتول 

خربه الر په الر جګړې ته ورستتتیده، افغاين غازیان د ایامن عدیدې او افغاين ننګ او میړانې په جذبو 

ه و دین یې ورڅخمست له هرې خوا د دښمن په لیکو ورګډ شول او داسې بده ورا یې راوسته چې الره ا

تنه په ګرد او ( ۶۰۰پوا څخه )( ۱۲۰۰۰ورک او په زرګونو پوځیان یې له تیغه تیر کړل، وایې چې له ټول)

غيبار کې د جګړې له ډګره په تېښته بریايل شول، هلته نږدې یوې باغچې ته یې پناه یوړه، غازین ورپسې 

 هلته ورغلل او هغه یې هم له تیغه تېرکړل.

ریخي روایات بیا د میوند په تاریخي روایات بیا د میوند په تاریخي جنګ او سوبه کې ځینې ميل او تا

په دې  یادونه هم کوي چې  ته نږدي وو، د پېغلې ماللۍ درول  ماتې  یان  غاز غاين  هال چې اف غه م ه

 حامو لنډۍ کې

 که په میوند کې شهید نه شوې
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 خدایږواللیه بې ننګۍ ته دې ساتینه

ځوانان او غازیان په ننګ او غورځنګ راوستتتل او دجګړې د ستتوبې لوری یې بدل او ځینو نورو لنډیو 

سوبې او فتحې ویاړ یې د نومیايل غازي رسدار محمد یواب خان له  شو، د صورت میوند فتحه  کړ، په هر 

 په دارنه لدب« میوند فاتح» نامه رسه وتړل شتتو او له هغه ورځې وروستتته د افغان اور له خوا نوموړی د

 نځل شو.ومنا

نېټه امیر عيبدالرحامن  ۲۶م کال د جوالی په ۱۸۸۰دلته نن میوند فتحه شتتتو، هلته یوه ورا دمخه د

خان په کابل کې د واک پرګدۍ کیناستتت، دلته لس ورځې غازیان د شتتهیدانو د تدفین په مراستتمو او د 

چې د  دهار ته راغیانګریزانو د زرګونو پوځیانو د جستتتتدونو په ښتتتخونو بوخت وو، عيبدالرحامن پخپله کن

انګریزانو پاتې ځواکونه د یوې معاهدې له مخې د ستتتپین بولدک له الرې وباو، نو دلته په کندهار کې 

امیر عيبدالرحامن د انګریزانو په پلوۍ د رسدار ایوب خان له لښتتتکر رسه جګړه پیل کړه غازیان خواره واره 

ستان د وتلو  شول ایوب خان هرات او بیا ایران ته والړ، عيبدالرحامن خان د انګریزي ځواکونو ته له افغان

الره برابره کړه او ډېر غازیان او م اهدین له ایوب خان رسه د ملګرتیا په تور شتتهیدن او د خپلې واکمنۍ 

 ص( ۴۳۷ت ۴۲۸د ټینګولو الرې چارې یې برابر کړې. )د افغانستان نوميالۍ څېرې، کال نامعلوم، 

 ه په لنډیو کېـ د ملکنډ د جنګ تاریخي پېښ3

 په مال کنډ یې توپې چل کړې

 تر رنګاملې پورې یې ونوسل ګلونه

 د مالکنډه په رس غوغا شوه

 زمي کفن به رس د ننګ غزا له ځینه

 په مال کنډ په قال جنګ دی

 ص(۲۷م، ۲۰۰۴ویشته ترې کېږي وارخطا والړه یمه)محمد نواز، 

 غازیان ټول بیا جرګې جرګې شول

 ان ورسیدنهد رس سنګر د شما خ

 د چکدرې په دغه ډاګ کې

 ص(۱۰۷م، ۲۰۰۳دوه ورځې دوره د شمس خان غږیدنه )عامل، 

 د پېښې لنډیز:
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سه کې اوبه ورکړي، خو  پر مالکنډ انګریزانو څو ځله بریدونه کړې او هل ځل یې غازیانو د رس په کا

دلته موږ د یوې تاریخي جګړې د پېښتتتو لنډیز بیانوو چې دا پورته لنډۍ یې په باب ویل شتتتوي دي، هغه 

غازي عمراخان  م کال د می ر رسارلو او کرنی کیلی په مصتۍ د ۱۸۹۵جګړه ده چې انګریزي پوځونه به 

د جهادي ځواک او مداومت د ختمول له پاره برید کړی و، غازي عمرا خان دا وخت چې د ملکي مامور 

په حیثت وررسه شتتتهزاده ابراهیم خان ملګری و، په درګۍ او خرګۍ کې دیره وو، هغه د راڼیزو د قيبیلې 

نګ نه و شتتو او د بر ستتوات، خلک په جرګه ووهله نو ځکه غيل پايت شتتول، خو د ملکنډ په لنډ و خت ج

د  »دیر، د باجوړ امتانخیل غازیان ورته به ښتته جوش او جذبه کې ورغلل، د پښتتتانه اثر لیکوال په وینا: 

ستتتوات رانټیز بهارانو په دې جګړه او غز کې ښتتته توره کړې وه، بیا چې دغه جګړه پای ته ورستتتیدله نو د 

وات په راڼیزو او د ستتتیمې له راڼیزو رسه یوه معاهده نېټه انګریزانو د ستتت ۱۲م کال د ستتتپټمرب په  ۱۸۹۵

م کال د ملکنډ دویمه حلمې کړې دي، په هغو کې په خاص ډول رسه  ۱۸۹۷وکړه، وروستتتته چې بیا په 

کرنیل ريډ د ملکنډ په ځمکه د راڼیزي قام په پوله په امتانخیلو جمله کړی ده، په دغه غزا کې د ستتتمې 

و، خو د سوات راڼیزي خلکو په ډېره میړانه جنګیديل وو، په همدې جګړه راڼیزي بیا هم غلی پاتې شوی و 

کې یوې بهادرې پښتنې خانخیيل میرمنې په ډېره بهادرۍ او میړانه غذا کړې وه، د غازیانو سنګرونو ته به 

 ص(۸۹ت۸۸ل، ۱۳۹۴اپريدی، «)یې ډوډۍ، وسله، دارو او مردکی سول

م کال او  ۱۸۹۵دوه لویې غزاګانې شتتتوي چې لومړۍ په د یادونې وړ ده چې د ملکنډ په تاریخ کې 

م کال کې وه. امیر حمزه خان شتتینواری د پروفیرستت داور خان داود پښتتتو ټيبه، نومې  ۱۸۹۷دویمه یې به 

 اثر په رسیزه کې ددې لنډۍ:

     په مالکنډ توره تیاره شوه

 هارونه توره ځلوه چې رڼا شینه

 م اهد و چې چا د ملکنډ په جنګ کې دا پورته ټپه ویلې وه.هارون هغه » په رشحه کې لیکي چې

هغه توره ایستتتلی وه او د پرنګیانو په توپچي یې حمله کړې وه، د حملې په دوران کې انګریزي پوا 

شوی و، خو به دې حال کې یې هم ځان توپچې ته رسولی  باړ ورکړي و او د هارون وجود په ګولو غلیيبل 

 ص(۹م، ۱۹۸۴)داود، « و، د هارون مزار د ملکنډ په غاښي کې موجود دی.او د هغه رس يې پر یکړی 

سوات د چورړۍ)موجوده مدین( یو  شمسی خان د  د جهان عامل د وینا مطابق په همدې جنګ کې 

ې د دښمن د \پښتون غیريت ځوان و، د چکدرې رسه جوخت د شاه ډهیرۍ په غونډۍ کې مورچه زن و، 
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سیند سوات  شو او د  ښکار  سیند د ځان رسه الهو کړو، د خاد ګزي کوز کيل خلدو د  ګولو  ښتو او  ته ورغ

 ص(۱۰۷م، ۲۰۰۳سیند نه راویستو او هلته یې ښخ کړو، چې نن هم به چورړی بابا یادیږي. )عامل، 

 

 ـ د امبیلې تاریخي غذا په لنډیو کې4

 د اميبېلې په کنډوګي کې

 ګوره پراته دي سستي پټۍ برب رسونه

 کنډو ګي کېد اميبېلې په 

 ګیدړ ماړه شول د ګوزو په لړمنونه

 بابا چې بل زوی دې اوشه 

 د کلکتې پورې چې خپل کړې وطنونه

 د اميبېلې ګیدړ څاربه شول

 چې یې خورک شو د ګورمو لړمنونه

 د اميبېلې په کاښېلو کې

 ګوره پراته سستی پټۍ برب رسونه 

 د خدای رحمت په بابا جي شه 

 نهچې یې فرنګ په کلکتي ولګو 

 په امېله توره تیاره شوه 

 بابا جي پورته کړه امسا چې رڼا شینه

 په اميبېله خڅڼي وشو

 بره سنګر د باباجي ورسید نه

 په اميبېله خڅڼي وشو 

 بره سنګر باباجي ورسیدنه

 په اميبېله دې رب شهید کړه

 چې جنازه دی دسیدو باباکوینه

 په مالکنډ په اميبېله کې

 ګرځوینهشهیدن پراته حورې رشاب یې 
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 په اميبېله یې ستا سیرۍ کړه 

 ص(۵۷م، ۲۰۰۴د سوات فدیره اور په لوړ وایه بنکونه)محمد نواز، 

 د پېښې لنډیز:

شهور ځای دی، د جهان  ضعلې یو م ضلعې په الره مخکې د موجوده بونیر  سودم  اميبېله د مردان د 

نومیايل م اهد د سوات عيبدالغفور  م کال کې د انګریزنو او د ۱۸۶۳عامل د لیکنې او څرګندونو له مخې په 

سوبه او  سیدو بابا د جملې په مدام  شوی و،  شهور دی، تر مینځه یو خونړی جنګ  سید باباجي م چې په 

بری موندلی و، په دغه جګړه کې د انګریز پوا ډېر پوځیان وژل شتتوي وو، لکه په دې لندې ټپو کې ورته 

 په تلمیحي ډول اشاره هم ښوې ده:

 ړ څاربه شود اميبېلې ګید 

 خوراک یې څه و د ګور او لړمونونه

 د اميبېلې په کاميبیلو کې

 ص(۱۱۱م،۲۰۰۳غازیان پراته دي شنې شملې چغرډالونه )عامل، 

 او همدارنګه دمیا خان اپریدي ددې جګړې به اړه لیکي چې:

یانو »  غاز هدو  غذا او د اميبېلې غزا هم وایي، دا جنګ چې د انګریزانو او م ا کاوۍ  ته رسو  دې 

نیېټې پورې  ۲۷م کال د دستتمرب تر  ۱۸۶۳م کال د اکتوبر په شتتلمه نېته پيل شتتوی و د  ۱۸۶۳ترمینځ د 

غو جسدونه تنه پوځیان وژل شوي وو، چې د ه ۹۰۸جاري و، او اخر دا چې فرنګیانو د خپل حساب مطابق 

 ص(۱۱۶ل، ۱۳۹۴هم په الر ورنغلل او بیرته ناکام ستانه شول. )اپريدی، 

لیکوال زیاتوي چې د ميبېلې د جنګ نه وروستتته انګریزنو په ښتتیرا او خواو شتتا عالقو کې ګڼ جنګونه 

کړي دي او غازیانو او م اهدینو وررسه هر ځل په کلکه مدابله او غزا کړې ده چې دلته ددغو غزاګانو 

 ومونه او نېټې ښیو:ن

شوې وه) ۱۸۸۶په ( ۱) ښیر حمله  م کال په کوه  ۱۸۸۸په ( ۲م کال د لرستل بردم په قوماندانۍ په 

م کال یې په همدغه کوه ستیا باندې دوهم ځل  ۱۸۱۹به ( ۳ستیاه باندې د کوتکي په مدام برید کړی و،)

 ۱۸۹۸په ( ۵په بونیر حمله کړې وه. ) م کال یې د یو انګریز جرال په قوماندانۍ ۱۸۹۷په ( ۴برید وکړه)

 م کال یې هم په تیر حمله کړې وه. ۱۹۵۱م کال يې بی په ښیر حمله وکړه او په 

 ـ د رامداد خان د ژول کیدو تاریخي پېښه په لنډیو کې ۵

 د رامداد خان د مرګ اواز شو
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 پار په اسامن کې زاڼو وران کړل قطارونه

 چې رامداد خان دې ویشتلو 

 ات شې د لوهار په سندانونهټوپکه م

 د ملکنډ بازاره وران شې 

 تاکې خرڅېږي د رامداد د کور شالونه

 رامداد دې دا ځيل خدای جوړ کړي 

 که دوباره په کوپر جنګ وي مړدې شنیه

 کټ یې په لوړه غونډۍ کېږدئ

 وړې وړې خانخېلې سرت ماتوینه

 پار په هوا راشه رامداده 

 دینهد کوپر الرې راڼیزو نیولې 

 رامداده خړې جامې وکړه

 په کپر راشه جینکۍ دې یادوینه

 خور یې مخ رس په وهلو شین کړو

 چې د رامداد د مرګ اواز یې واوریدنه

 میندې دې داسې زامن راوړي

 لکه رامداد چې راڼيزۍ راوړي ونه

 رامداده پاڅه توره ډال شه

 تاله د رسه کمر مومند راغيل دینه

 جوړ کړيرامداد دې دا وارې خدای 

 د هری چند خور یې سنډا حاللوینه

 دوباره پیر ورپسې وکړئ

 رامداد د تېښتې سړی نه دی مړ به وینه

 وار د رامداد د پګړۍ تیر شو

 ص(۱۱۳ت۱۱۲م، ۲۰۰۳نور مومندان دې ګړۍ نه رسوینه)عامل، 

 چې رامداد خان دې پرې وژلی 
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 مړوند پر یوزې په لستوڼي کې دننه

 کړی  مور یې تو دې ډوډۍ سړی

 رامداد د زرکو ښکار ته تللی رابه شینه

 رامداد پښتون په پښتو الړو 

 ورپسې ګوره لوې واړه ژړ کوینه

 موريې بلۍ په بلې ګرځي

 رامداده زویه میلامنه راغلی دینه

 سم راڼیزي درته ټپه شو 

 ص(۶۶ت۶۵ل، ۱۳۹۴رامداده نیسه د خټکو زیارتونه)منګل، 

 د پېښې لنډییز:

پوړیو کې د پښتو په تاریخ کې ځینې داسې نومیايل او توریالی شخصیتونه تیر شوي چې د پېړیو په 

 هغوی د خوشحال خان خټک دا شعر:

 په جهان د ننګیالو دې دا دوه کاره 

 یا به وخوري ککرۍ یا به کامران يش

ښي دي یو له دغو  ازمو شخپله وظیفه ګرځولې او د ننګ او جنګ په ډګر کې یې ویاړيل کارنامې پری

او نومیالیو څخه رامداد خان نومیږي چې ډېر ویاړيل کارنامي لري او په ستتتتاینه کې یې زموږ په ولاتتت 

 ادبیاتو په ځانګړې توګه لنډیو کې ډېرې په زړه پورې بېلګې شته.

 جهان عامل يې په لنډ ډول داسې راپیژين:

ومند هم دی، دده مړانه او په دغو شتتتتازمو کې د مال کنډ ای نستتتۍ د کوپر کيل رامداد خان م» 

ستخاوت داستې صتفتونه وو چې دده د تر بورانو په سترتګو کې لکه د ازغي ښتخیدل او دې هم د همدغو 

صفاتو له وجهې په وینو لت پت ګور ته والړ، رامداد خان چې د کوپر په جنګ کې ووژلې شو، نو پښتنو د 

م، ۲۰۰۳)عامل، « ورله ورلړو. ټپې په صتتتفت کې داستتتې وستتتتایلو چې همشتتتکي او دوامی ژوند یې

 ص(۱۱۲ت۱۱۱

له ځینو نورو تاریخي او ميل روایاتو څخه داستتتې څرګندیږي چې رامداد خان هغه مهال د انګریزانو 

 له رسسختو د ښمنانو څخه ګڼل کیده، د ننګ او جنګ په ډګر کې یې ډېرې ویاړلی کارنامې پریښې دي.

 :کوال یې د پېژندنې په اړه داسې څرګندونې لريپه لنډیو کې تلمیح او تاریخي رسچینې اثر لی
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احمداد خان چې په پښتتتو کې به رامداد رسه مشتتهورو، په قوم مومند پښتتتون و، مور ی ېد ملکنډ » 

ای نستتتۍ راڼیزۍ وه، رامداد نوې ژټی او تکړه ځوان، د تورې ننګ نغري او د دیګ څښتتتنت و، نوموړی 

صفاتو خاو  ښتنې  سې ځوان چې د ټولو هغو پ سرت زړه، دا ښتانه ورباندې ویاړ او فخر کوي، ده  ند و، چې پ

سخا، اخالص، ننګ، غیرت، میلمه پالنه او توره درلوده، دې ال نوې ځوان و چې د ننګ غیرت اوازي یې 

لرو لرو ځایونو ته والړی، دده تربورنو دده دغه ویاړ، عزت او سرت نوم نه شو زغملی، رمداد خن د انګریزانو 

په جګړه کې د خپلو تربورانو له خوا وویشتتل شتتو او « کوپر» و، دغه توریالی ځوان د رسستتخت د ښتتمن 

 0ص(۶۵ل، ۱۳۹۴شهادت یې په برخه شو. )منګل، 

په هر صتتورت دې که له یوې د انګریزانو رس ستتخت دښتتمن و، له بلې خوا د پښتتتنې قيبلوي ټولنې د 

ګ او جنګ په ډګر کې دده میړانه، لوړ نوم او مناسیيبانو له مله یې تر بوران هم درلود، چې هغوی دده د نن

 شهرت نه شو زغملی، نو ځکه یې د جګړی په ډګر کې د یوې جوړې کړې توطیي له امله شیهد کړ.
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 ـ د لنډۍ ټولولو الرې چارې۱۱

 ـ لنډۍ څنګه راټولې او خوندي کړو؟۱ـ ۱۱

ښتو منظوم ولا یا فولکلوري ادب ډېره سرته او مهمه برخه ده، نو غواړو چې دلته  دا چې لنډۍ د پ

لومړی په عامه توګه د فولکلور او فولکلوري ادب د راټولولو په عامو الرو چارو بحث وکړو، تر څو د هغې 

په رڼا کې د لنډۍ ټولولو الرې چارې مشتتخصتتې کړو، نو د بحث د پیالمې په توګه د فولکلور ټولولونې پر 

 اړتیا غږیږو.

 نې او خوندي کولو اړتیاکلور ټولو د فول

د فولکلور په باب دا خربه د یو اصل په توګه منل شوی چې د انسان له پیدایښت رسه سم پيدا شوی 

سمې فعالیتونو په  صي ټولنو دخلکو د پوهې و ګروهې، انګیرنو، ذهني او ج او د ټولنیز ژوند په بهر کې د ب

دلون لږه یا ډېره وده او پرمختیا موندلې او د وخت نتی ه کې یې له رشایطو او حاالتو رسه په ستتتمون او ب

په تیریدو رسه بډای شتتوی دی، نو ځکه د انستتان د ژوند بېالبېلې خواوې راستتپړي، پرمختګ او ولاتت 

ذهنیت بیانوي، نو ځکه دا ړتیا لیدل کېږي چې په تیر مهال کې د انسان د ژوند دبېالبېلو برخو د تفسیر او 

 د ذهنیت او پوهې زیږنده ده، باید چې راټول او ثيبت يش. تغیر لپاره، هغه چې ددوۍ

 پوهاند داکرت الل پاچا د فولکور ټولونې د اړتیا په باب لیکي:

دا ستتترته اړتیا یې دا ده چې د فولکلور په لیک او راټولولو رسه موږ پښتتتې او زمانې خوندي کوو، د »

و ذهني پرمختګ خوندی کوو، که د یوې انستتتانې ژوند کړه وړه او پرمختګونه جوتوو، د نستتتاين فکري ا

ټولنې فولکولور راټول او خوندي نه يش، نو نورو علومو ته هم د هغې د پېښتتتو او ژوند د بېال بېلو اړخونو 

څرګندیدنه کیدای نه يش د تیر ژوند په افستتتتانو کې د نوي ژوند او نوي دور څېره وینو، هغه ملتونه او 

شوی ا شوی و، هغوی خپل ذهني او فکري پرمختګ په تیر ژوند قومونه چې فولکلور یې راټول  و خوندي 

کې ویني، تیر ژوند یې د ژوند د پوړیو لومړی پوړ دی، د هغوی هري او پوهنیز ارزښتتتتونه هم له همدغو 
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توکیو جوتیږي، د خکلو ژبه، له ې، دودونه، اخالق، وسایل او راشه درشه څرګندیږي، دغه مواد له هغه 

اړي تازه یوې سیمې ته ننوزي د الرښود حیثیت لري، که له دغو ارزښتونو رسه سطحي کسانو رسه چې غو 

 ص(۳۶ل، ۱۳۹۵)ازمون، « برخورد ويش، نو موږ په ژوند د ارزښتونو لپاره زیات څه ونه لرو.

 پوهاند احمد شاه زغم د فولکور راټولونې د اهمیت او اړتیا په باب داسې څرګندون لري:

ص د ژوندانه په رازونو پوه شو باید ولا پانګي او د خلکو د دودونو او تفکر ته که چېرې غواړو د ب» 

رس ور دننه کړو... له دې امله د ولاتت پانګې) فولکلور( خوندي کول د هر ملت لپاره يوري دي، ځکه 

لو برخو و نو پښتني فولکلور په عمومي ډول او ځانګړنې توګه زموږ د پښتنې ټولنې د خلکو د ادب او ژوند د ټ

د یو عمومي جاج څرګند و معنوي هستتتتي ده... نو له همدې امله د فولکلور راټولونه او له هیریدنې او 

 ورکیدنې ژغورنه او خوندي کول له دې امله اړین دي چې:

 ت فولکلور د ولس په طيبیعت پوهیدل دی.۱

 ت د ولس د خیال ساتنه پکې کېږي.۲

 ینې پکې ښکاري،ت دخلکو دودونه، ععنعنې، عدید او م ۳

 ت د هغوي په ذوقونو پوهیدل دي.۴

 ت په فولکلور پوهیدنه په قومي طيبیعتونو باندې پوهیدنه ده. ۵

 ت د ټولنیزو ارزښتونو برجسته کیدل او خوندي کیدل په فولکلور پورې اړه لري او...۶

سم دا اړتیا  سو چې بکه چېرې د فولکلور دې هر اړخیز اهمیت ته پاملره وکړو، له دې رسه  سا اید اح

 د خپلې ټولنې فولکلور خوندي کړو.

ددې لپاره چې فولکلور د ولاتتت ذهنیت او تخلیق فکر او اهمیت موږ ته څرګندوي له همدې امله د 

فولکلوري توکو ای ادلو او بیا د هغو راټولول زموږ د خلکو د دود دستتتتور او عنعنې ژوندي ستتتتاتل دي، د 

حیثیت د هغې ارزښتت او اهمیت ته زیان رستوي او حتی ګټه ال دا ده شتفاهي عنعنې لیکل د فولکرور په 

 «چې) که فولکلوري توکي( ولیکل يش، له مرګه ساتل کېږي او نورو کلتورونو ته یې هم انتدال اسانیږي.

 ص(۲۱ت۲۰ل، ۱۳۹۵)ازمون، 

ړتیا هم ونې اله دې پورته څرګندونه څخه موږ ته د فولکلور پر ارزښتتتت او اهمیت رس بیره د هغه راټول

پانګې  ته د خپلې فولکلوري  په دې مو پوهوي چې د هرې ژبې ویونکو  یديل يش او  حده جوت تر ډېره 

راټولونه څومره مهمه او اړینه ده او د ولاتتت ټولنیز ژوند ددغې برخې له هیرولو ورکولو څخه ژغورل څومره 

 ارزښتناک کار دی.
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فولکلور په ارزښت او اهمیت نه پوهیدل، هغه ورته  زموږ وګړي د پېړیو په پوړیو کې هغه مهال چې د

خرافات، زاړه وروسته پاتې عنعات، بې ارزښته روایات او حکایات ښکاریدل نو ځکه یې وررسه ډېر سطحي 

 چلند کاوه او هغو ته یې په سپکه سرتګه کتل.

ړی لومهغه مهال چې انګریزي ښتتتکاللګر د خپلو استتتتعامري شتتتومو هدفونو د پلې کولو په موخه 

پښتتتتونخوا او بیا افغانستتتتان ته راغلل او د پښتتتتنو د کلتلور دغه بډایه پانګه یې ولیدله، نو ددې اولس پر 

تاریخ او فرهنګ، احستتاستتاتو او عدایدو باندې د پوهیدو او خربیدو لپاره ورته ډېره غوره وستتیله د پښتتتنو د 

م او مطالعه کولو الر پورې کړ، چا چې منظو کلتور او فولکلور مطالعه ښتتکاره شتتوه، نو د هغه په راټولولو 

او منثور ولاتت ادبیات لکه ستتندرې، متلونه، لنډۍ، محاورې او چاپي ولاتت کیستتې او افستتانې او چاپي 

ميل او تاریخي روایات او د فولکلوري ادب نور توکي او برخې راټولې کړي، لیکنې، څېړنې او ستتتپړنې یژ 

او خپار کړل، رسه له دې چې دوی دا کار د خپلو استعامري هدفونو پرې وکړې، د کتابونو په بڼه یې چاپ 

له پاره کاوه، ځانته یې د پښتتتتنو، روحیه، ژوندو او عنعنه معلوموله، خو په عامه کې يې پښتتتتنو ته دا ګټه 

ورستتیدله چې د فولکلور یوه برخه یې هم خوندي شتتوه او هم یې د وفولکلور ارزښتتت او اهمیت ته د ځینو 

ښتنو لی شول نو به پ کوال او څېړونکو پام ور واوښت او د هغې د راټولونې، او خوندي کولو ته الر په کار 

 واقعیت کې له همدغه مهال په معا ه طریده د هغې راټولونې، سپړنې او څېړنې کار پيل شو.

 د فولکور ټولونې الرې چارې) میتودولوژي( 

زمه ته د فولکلور ټولونې میتودولوژي وایي. دلته ال  د فولکلور ټولولو د علمي او عميل چارو څرنګوالی

په الرو چارو بحث  په رڼا کې د فولکلور ټولونې  یا د هغې  ده چې لومړی میتود او میتودولوژي وپېژنو او ب

 وکړو.

صدیق روهي د سین محمد  صطالحي « میتودو لوژۍ» او« میتود» کاندید اکاډمې د کلمو لغوي او ا

 پېژندنې داسې کوي:

ود په اصتتل کې د میټوډور په بڼه یوناين کلمه ده چې په لغت کې طرز العمل )د یوې چارې میت» 

نا لري او د مع« میتود پوهنې» د رسته رستتتولو طریدې( ته ویل کېږي. به عر ، دري او پښتتتتو ژبو کې د

صول افلسفې یوه څانګه ده چې په عام ډول د عمل او په خاصه توګه د هر ځانګړي علم د څېړنې منطدي 

 بیانوي.

ته کومې پوهنې  یادونې څخه جوتیږي چې هر علم د څېړنې ځانګړي میتود لري، اليب له دې پورتنۍ 

 ص(۱۹۰ل، ۱۳۷۸چې ګډ خصوصیات لري د هغو د څېړنې میتودونه هم رسه ورته دي. )روهي، 
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 پوهاند ډاکټر محمد رحیم الهام یې داسې راپېژين:

د ترکیتتب چې  Logyرسه د  Methodوهنې معنتتا لري د میتود د پ Methodologyمیتودولوژي » 

شوې ده... میتودولوژي په لرغونو زمانو کې د منطق او اور « علم» وروستي توکي یې د معنا لري جوړه 

د فلستتتفې یوه څانګه ده، چې په عام طور رسه د علم او په خاص توګه د هر ځانګړي علم د تنظیم پر 

 ص(۳ل، ۱۳۶۷الهام، «)ته رسولو پر دود باندې اطالق کېږ.منطیدي ظوابطو او د علمي فعالیت د رس 

ضوع ته راګرځو او د فولکلور ټولونو د الرو چارو  صيل مو سته ا د میتود او میتودولوژي له پېژندنې ورو

 د پېژندنې په څرنګوايل بحث کوو.

مفاهیمو  د پوهاند احمد شاه زغم د فولکلور ټولونې د الرو چارو په اړه په تفصیل رسه بحث کړی چې

 لنډیزيې په دې ډول دی:

فولکلور ټولول او بیایې خوندي کول تاریخي رستتالت دی او د خپل هېواد د برم او شتتوکت د خوندي 

ستتاتلو معنا لري، د فولکلور راټولولو الرې چارې ډېري دي، خو موږ دلته په هغو کې د ځینو تر ټولو استتانه 

 او ګټوری الرو چارې وړاندیز کوو.

لکلور د ولستتتونو مال دی او فولکلوریکه شتتتتمني په خلکو یا ولس کې پیدا کېږي، پخپله دا چې فو 

سیله ده، دا چې وګړي د فولکلورلېږدونکي او د هغو  ښه و ساتنې و لیږدونې تر ټولو  سونه د ظيبط، ثيبت،  ول

له ستتتیتولنه کې دوی د فولکلور لیږ دا خوندي کولو او راټولولو ښتتته و  ۲۰ستتتن، طرز تفکر لېږدونکی دی 

 کیدای يش.

فولکلور د ساتنې او لیږد بله ګټوره وسیله ماشومان هم کيدای يش، ځکه همدا ماشومانو کیدای يش 

دي چې د رسودونو، ترانو، چیستتتتانونو او د فولکلوري لنډو کیستتتو په راټولولو او ظيبط کې ترې استتتتفاده 

سو د ظيبط او ثيبت تر ټولو غوره ځای د  شومان دلوبو ځایونه دي، کله چکیدای يش، ددغو ترانو او کی ې ما

 دوی په لوبو بوخت وي، له هغه څخه دغه مواد په اغیزمنه توګه راټولیدای يش.

د فولکلوري او کلتوري میراثونو د ظيبطولو او راټولو بله سرته منيبع او مرجع په کلیو او بانډو کې منځني 

اً د مینداو ماشتتومانو ستتندرې، خصتتوصتت هم کیدای يش، نو ځکه له دوی رسه د فولکلور ډېره ستترته پانګه

لنډۍ او نور شته او دا کار ټولنیز موقف او دریځ له مخې پخپله ښځې ښه کولی يش، اليبته هغه ښځې په 

لیک لوستتتتت لږې ډېرې وپوهیږي او تر څنګ یې د فولکلور په ارزښتتتتت او اهمیت او د مرکو د الرې د 

 ص(۶۷، ۱۳۹۵ فولکلور راټولولو په میتود باندې وپوهیږي.)زغم،
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يل میتود میتود تر ټولو منل شوي علمي او عم« رسوی» څیړنوال ن الله نا د فولکلور راټولنې لپاره

په توګه وړاندیز کوي او ليکي چې: د فولکلور ټولونې لپاره رسوی تر ټولو عام او منل شوی میتود دی او د 

 .. او وايي: تاریخي میتود په پرتله په فولکلوري څېړنو کې زیات کاریږي.

کله چې موږ د علمي مداصدو لپاره د عوامو د ادبیاتو په راټولونه پیل کوو، تر هر څه لومړی مو باید » 

دې ته نسخې په هغه صورت کې د علمي خپرونو او څېړنو لپاره د باور وړ ګڼل کیدای يش، چې د هغې د 

ل، ۱۳۹۵زغم، «)وجود وي.لیکلو وختتت ویونکي او ان دا چې د ظيبط کوونکي پتته بتتاب معلومتتات م

 ص(۲۳ت۲۲

د فولکلور ټولونې د الرو چارو د پېژندنې په اړه همدومره څرګندونې بستتتنه کوي، اور غواړو چې د 

 فولکلور ټولوونکي موخې او ځانګړنې تر یو ځانګړي رسلیک الندې دروپېژنو:

 ولکلور ټولوونکي موخې او ځانګړنېد ف

 لومړی موخی او هدفونه:

په ژوند کې هر کار د یوې موخې او هدف لپاره تررسه کېږي، همدې اصتتتتل ته په څرګنده ده چې 

کتنه فولکلور ټولوونکی هم د فولکلور ټولونې په چارو کې خاد موخې او هدفونه لري، چې دغه موخې 

 په تفصیل رسه دلته په لنډیزرسه را اخلو:

، نو د کره څېړنو باندې باورنه لري تتتت ځینې وختونه فولکلور ټولوونکی د یو بل شخص په معلوماتو او۱

 معلوماتو راټولو لپاره دې کار ته هوډمن کېږي.

ت کله کله فولکلور څېړونکي له ځینو داسې فولکلوري توکو او پدیدو رسه مخامخ کېږي، چې د مخه ۲

سندرې، انګیرنې  ،پرې کار نه وي شوی، ددې لپاره چې دغه نوې پدیدي) مثالً دودونه، روایتونه، ولا 

 ټوټکي او نور...( 

 له هیریدنې او ورکیدنې وژغورل يش، د هغو به راټولونې او ثيبت الر پورې کوي.

ت ځینې څېړونکي د کلرتوي بدلون او تحول د څېړنې لپاره د یوې سیمې د کلتور بېالبېلې فولکلوري ۳

 اړخونه رسه يې پرتله کوي، چې څومره او څه ډول بدلون پکې راغيل دي.

لکلور ټولوونکي بیا د هېواد پالنې د احسار له مخې دا کار تررسه کوي او وررسه ځانګړې ت ځینې فو ۴

 مینه او عالقه لري.

ت د ښوونې او روزنې مسوؤلین او ټولنیز یا ادراره کوونکي ارګانونه د کلتور د اصیلو ارزښتونو او عنعنو  ۵

 څخه د استفادي لپاره پخپله یا د نورو په وسیله ددې کار لپاره څېړنې تررسه کوي.
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 ي.ړ ت داهم کیدای يش چې ځینې کسان د فولکلور ټولونې کار د یوتفنن او پام غلطولو لپاره وک۶

تتتتت ځینې وکړي ښايي د یوکسب کار او اقتصادي ګټي وټې لپاره دا کار وکړي، مثالً فالونه ګوري، ۷

 کوډي او ټوټکی

ل، ۱۳۶۵کوي او یتتا پتته فولکلوري طتتابيبتتت، معتتال ې او د دارو درملو الر پورې کوي. )روهي، 

 ص(۱۲۹ت۱۲۸

 دویم څانګړنې:

 احب هغه داسې راپه ګوته کړي دي:فولکلور تولوونکی هم خپلې ځانګړنې لري، چې روهي ص

 ت فولکلور ټولونکی باید د فولکلور په معنا او مفهوم و پوهیږي او د فولکلور ټولونې بریدونه وپېژنې. ۱

 ت د فولکلور ټولونکی باید د فولکلور به معنا او مفهوو وپوهیږي او الرې چارې یې وپېژين۲

 ر مال رشایط برابر کړی وي.ت د فولکلور ټولونې په مهال ځانته طيبعې او نو ۳

تتتت کومې سمیې ته چې د فولکلور ټولونې لپاره ورځي د سیمې او د خلکو د کلتوري ارزښتونو په باب ۴

 الزمه پوهه او معلومات و لري.

تتتتت د اړوندي سیمې له له وي ځانګړنو خرب وي، ځکه ډېر دا ځله له وي ځانګړنو نا خربو تیا اوزا  ۵

 مي رامینځته کوي.اشنایې ستونزې او غلط فه

 ت د پوښتنو به ترتیب کې منطدي تسلسل په پام کې ونیا۶

 ت په ځینو وختونو کې باید خپل معلومات له لیدنو کتنو او شاهدې راټول کړي. ۷

 ت ځیني سیال باید د عکاسۍ او فلم اخیستلو او غږ ثيبتولو له الرې تر السه کړی. ۸

 ځانته سمپل اوبېلګه انتخاب کړی.ت باید د فولکور راټولونې په مهال ۹

تتتتت فولکلور راټولو ونکی باید د لنډیو راټولولو په مهال نور بېالبېل وریانټونه هم ثيبت کړي، په یوه  ۱۰

 دې بسنه کوي.

ساحوي څېړنې پورې اړه لري، رسه له دې ۱۱ صور نه يش چې ټولونه یوازې په  تتتتت هیڅکله باید دا ت

 و کله کله دا اړتیا هم پېښیږي چي لیکلو اثارو ته مراجعه وکړي.چې څېړنه پکې اساو اهمیت لري، خ

ت فولکلور ټولوونکی باید د سامیت، عنیت خوښونې او شخص جذابیت نه برخمن وي، غوره سلوک ۱۲

 ص(۱۳۴ت۱۲۹ل، ۳۹۵او په اړیکو ټینګولو کې پوره مهارت ولري. )روهي، 
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 د فولکلور ټولونی روشونه او تکتیکونه

ټولونه خپل ځانګړی روشتتتونه او الرې لري چې د هغو په کارونې رسه ډېر په استتتانه او اغیز فولکلور 

ناکه توګه د فولکلور ټولوونکی موخې او هدفونه تر رسه کیدای يش او فولکلوري توکي راټو لیدای يش. 

 ه.دچې فولکلور پېژندونکو دغه روشونه او تکتیکونه: مرکه، پوښنلیک و کتنه یا مشاهده نومولی 

 ـ مرکه1

مرکه د رسوې د یو تکتیک په توګه هغه خربو اترو ته ویل کېږي چې د یوې ټاکيل موخې او هدف 

 په رڼا کې د سمو او باوري معلوماتو د راټولولو لپاره له یوه یا ډېره کسانو رسه کېږي.

« نه»یا« هو »د یادونې وړ ده چې د فولکلوري موادو راټولنې لپاره مرکه کله ډېره محدوده وي چې د

ځواب غواړي، په ځینو وختونه کې مرکه ازاده و، کله چې فولکلور ټولوونکي غواړي د یوې موضوع په باره 

کې مفصتتتتل معلومات ترالستتتته کړي نو باید چې ازاده مرکه وکړي، د فولکلور راټلوونکی باید د مرکې په 

 مهال په پوښتنو کې دغه ټکي به پام کې ونیا،

 وضوع نوي معلومات وړاندې کوي او که د پخوانیو څېړنو تکرار دی.آیا د څېړنې م( ۱)

 ایا د څېړنې موضوع به دې ارزي چې په اړه يې خلکو ته د مرکې لپاره مراجعه ويش.( ۲)

 مدابل لوري ته باید د موضوع اهمیت څرګند يش.( ۳)

ښتنه ورڅخه کېږي باید په دې ډاډه يش چې د مرکې له مو ( ۴) وړه ضوع څخه نامدابل لوری چې پو

 استفاده نه کېږي.

 مدابل لورې ته په دې باوری يش چې مرکه کوونکی له نا چارۍ دوی مراجعه کړې ده.( ۵)

له داسې پوښتنو دې ځان په کلکه وژغوری چې د عدایدو د تفتیش بڼه لري یا په خصود ژوند ( ۶)

 پورې اړه لري او د حساسیتونو د پيدا کیدو المل ګرځي.

 نو روحیايت ترتیب په پام کې ونیا.د پوښت( ۷)

ل، ۱۳۹۲له مرکې څخه تراللسه کیدونکي ځوابونه باید د تصنیف تعمیم او تفسیر وړ وي. )وفا، ( ۸)

 ص(۱۳۹ت۱۳۶

 ـ پوښتنلیکونه2

کله چې پوښتونکی له زده کړه لرونکو وګړو څخه معلومات ترالسه کوي باید د پوښتنلیک له تکنیک 

د د سوري سوه معمويل، خو اغیزناکه وسیله ده، پوښتنلیک بی د ګټه هم لري او روش څخه کار واخيل. 

له ده،  که وستتتی نا ته د غورا او فکر ورکولو فرصتتتتت ورکوي، رسبیره پر دې د اغیز  چې ځواب ویونکی 
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پوښتتتنلیک بی د اګټه هم لري چې ځواب و یونکي ته د غور او فکر ورکولو فرصتتت ورکوي، رسبیره پردې 

له هم د مرکې په څېر آزاد او محدود ډولونه لري، د آزاد پوښتتتتنلیک یوه ګټه دا ده چې د ایزناکه وستتتی

پوښتونکی ته د ځواب ورکوونکي د خپلې خوښې واقعي ځوب څرګندیږي، په دې ترې کې ډېر ځله داسې 

تیاره اړخونه هم روښتتانه کېږي چې پخوایې په فکر کې هم نه ګرځیدل په داستتې خال کې چې د محدود 

 نو ځوابونه په اسانۍ تصنیف کیدای يش، خو د ازادو بوښتنلیکونو تصنیف، تعمیم او تفسیر اسانه کارپوښت

 ص(۱۴۳ت۱۳۹ل، ۱۳۹۲نه دی. )وفا، 

 ـ کتنه3

پاره د رسوې یو تکنیک یادونه ضتتتووري ده چې « کتنه» د معومات راټولولو ل ته ددې ټکي  ده، دل

ېرو لپاره زیات اهمیت لري، په فولکلور ټولونه کې په ډتکراری استتتتنادي ځېړنې او کتنه د تحلیل رسوې 

مواردو کې له کتنې څخه هم کار اخیستتتل کېږي، د وامو د فرهنګ پر مادي توکونو برستتیره د مراستتمو، 

اده څخه زیته استتتف» شتتعایرو، جشتتنونو، لویو، ولاتت ډرامو او نورو د مطالعې لپاره له دغه روش) کتنې

 کېږي.

اره د اغیزناکو الرو چارو به ترې کې مرکې، پوښتتتتنلیک او کتنې درې بېال بېل د فولکلور ټولونې لپ

ستفاده کولی يش د فولکلور ټولونې چارې په  تکتیکونه دروپېژندل چې فولکلور ټولوونکي له هغو څخه په ا

شان تر رسه کړي. دا یادوهه مې هم وکړه چې هر تکنیک په خپل ځای اغیزناک او ګټور دی. دا مو  ښه 

فولکلور ټولوونکي خپلې خوښې ته پرېښوده چې له پوره غور او د قت څخه کار واخيل، چې کوم تکنیک د 

پاره خپل  کار ل ېل کر دی، راټولونکی ددی  نه( ب له موخه)فولکلور ټولو ځای کې وکاروي او ځپ په کوم 

، او شتتننه همستتړولیتونه او مکلفیتونه لري، خو دغه راټول شتتوي او خوندي شتتوي فولکلور څېړنه، ستتپړن

 غواړي چې د ابیا د څېړونکو کار دی.

دا څېړنه هم خپلې الرې چارې او په علمي او عميل توګه ددې کار رسته روستتتتل خپل میتود لري، 

په خپل  ته د فولکلور څېړنې میتودولوژي وایي، چې هغه د هغې پېژندنه او پرې پوهیدنه هم  چې هغې 

ضتتتوع رسه اړخ نه لګوي، نو څکه پرې بحث نه کوو، خو دا ځای يوري ده، خو دا چې دلته زموږ له مو 

یادونه کوو چې زموږ د اپورته څرګندونې ټولې په عامه توګه د فولکلور ټولونې او خوندي کولو په اړه وي او 

دلته زموږ د څېړنې موضتتتوع دلنډیو راټولونه او خوندي کولول په اړه وي او دلته زموږ د څېړنې موضتتتوع 

او خوندې کولو او د دغو خوندي کولو د الرو چارو پېژندل دي، نو ویلی شتتتو چې د پورته  دلنډیو راټولونه

الرې چارې او تکتیکونه د فولکلروي ادب ددغه برخې به اړه هم صتتدق کوي، په وروستتته بحثونو کې به 
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و خوندي ا وګورو چې موږ دغه لنډۍ له چاپي او غږیزو رسنیو او له خلکو له خولې نیغ به نیغه څنګه راټولې

 کړو.

 ـ  له رسنیو څخه د لنډیو راټولونه۲ـ ۱۱

 د رسنۍ پېژندنه

هغتته وستتتیلتته چې د دولتي ارګتتانونو، متتدين ټولنې او خلکو ترمینځ اړیکې پتته دوه اړخیزه او هم 

 مهال)همزمانه( توګه تامینوي رسنۍ بلل کېږي، په ټوله کې په درې برخو ویشل کېږي:

سیمو او قومونو او قيبیلو تتتتت عنعنوي رسنۍ: چې زموږ په اف۱ غاين ټونله کې یې بېلګې مال امامان، د 

 مصان، ښوونکی، د کورنیو مصان او نور..

سوداګریزو اعالناتو تختې او ۲ شتنۍ یا م له، اوونیزه، کتاب، د  تتتتت چاپي رسنۍ لکه: ورځپاڼه، میا

 نور..

 ص(۴۱ل، ۱۳۹۶)خلوتګر، ت برقي رسنۍ لکه: تلویزیون، راډیو، لوډسپیکر، انټرنیټ او نور...۳

داستتتې  «د معلوماتې تکنالوژۍ اغیزې» مطیع الله ستتتاحل په خپل ناچاپ اثرپر پښتتتتو ژبه او ادب 

 راپېژين:

رستتتنۍ، چې د معلومايت ټکنالوژۍ یوه لویه او مهمه برخه جوړ وی په هر ټولنه او هېواد کې د » 

خربونو، معلوماتو، علمي بریاوو او د خلکو د نظررونو خپرولو ډلیه ییزه وستتتیله ده، چې به هره مدين ټولنه 

دننه او ت) قضتتائیه، مکې شتتته او پر ټولنه ډېره اغیزه لري، ان تر دې پورې چې ځینو خلکو رستتنۍ د دول

اجرائیه( قوو ترڅنګ رستتنۍ هم وررسه یو ځای کوي، ځکه چې د همدې رستتنۍ له الرې خپرونې د ذهني 

ستحکام او د خلکو  سطحې په لوړتیا او د قکرونو په وده او زوښانتیا کې برخه اخيل او د دولت د ودې او ا

سمون لپاره وړ چارې، انتدادونه او نیوکې خپرو  صال  او  او  ي، د خلکو او نظام تر مینځ اړیکې ټینګويد ا

 ص(۱۲ل، ۱۳۹۷ساحل، «)پیغام یې یو بل ته رسوي.

رسنۍ د نوي او متدن ژوند د پرمختګ یوه بریا ده چې په ع ي مفهوم په نړۍ کې د چاپ ماشین 

له اخرتاع له بهیر رسه د چاپي رستتنیو بهیر پيل شتتوی او بیا د رستتنیو د نورو ډولونو پيالمه او ادامه له هغې 

ی لري، نګړی ځاد یو ولس په فرهنګي وده کې ځا« رستتنۍ» کلونه کلونه وروستتته ده، نو ویلی شتتو چې

ته د یو ولس د  یه کلتور  له ونډه تر یوه ځا په دې لړ کې خپ زموږ افغاين رستتتنیو) د هغو بېالبېلو ډولونه( 



248 

 

معنوي پانګې او تاریخي معنوي ارزښتونه په توګه وګوري او د رسرسي او عادي چلند پرځای د معنویت له 

 ک چلند وکړي.دغه اړخ، یعنې کلتور او فرهنګ رسه جدي او له مسړولیته ډ 

 د رسنیو ډولونه

 مطیع الله ساحل صاحب رسنۍ به درې ډولو یا برخو بیلوي: 

رستتنۍ به درې ډوله دي: لومړی چاپي رستتنۍ، لکه: ورځپاڼې، م لې او جریدې، دوهم ډول یې » 

ل، ۱۳۹۷غږیزې رستتنۍ) راډیو( ده او دریم ډول یې لیدنۍ ی تصتتویري رستتنۍ) تلویزیون( ده. )ستتاحل،

 ص(۱۳ت۱۲

لته ددې خربې یادونه يوري ده چې رستتتنۍ به ټوله کې د معلومايت ټکنالوژۍ یوه لویه او مهمه د

یل،  با خابرات، تلګراف، تېلیفون او مو نالوژۍ نورې مهمې برخې: م مايت تک مدې معلو خه ده د ه بر

 فاکس، انټرنيټ و کمپیوټر او نور دي 

 واد نشته.چې خپلې پېژندنې او ځانګړنې لري، چې دلته پرې د بحث م

دا چې زما څېړنیزه موضتتوع د رستتنیو له الرې د لنډیو راټولونه، خوندي کول او خپرول دي نو زه خپله 

 څېړنه په دې ځلورو برخو کې بشپړوم: 

 د خلکو له خولېد لنډیو راټولونه.-۱

 له چاپي رسنیو څخه د لنډیو راټولونه. -۲

 .د راډیو او تلویزیون له الرې د لنډیو راټولونه -۳

 د تیلیفون او موبایل له الرې د لنډیو ټولونه. -۴

 د انرتنیټ له الرې د لنډیو را ټولونه. -۵

 د خلکو له خولې د لنډیو راټولونه

په پوړیو کې رامینځته    په بهیر کې د پېړیو  فرهنګ او کلتور د خلکو ای اد دی چې د ټولنیز ژوند 

پخپله د خلکو له خوا لیږدیدلی او تر دا ننه دا لړۍ  شتتتوی، د وخت په تېرید یې وده او پرمختیا موندلې،

روانه ده، دا بیا بېله خربه ده چې به ټولنه کې د خلکو ترمینځ د لیږد، له یوې ټولنې څخه بلې او ان دا چې 

په سیمه ییزه او نړیواله کچه د لیږد په بهیر کې یې ډېره برخه ورکه شوې او هېره شوې، لږه ډېره زیامننه 

و زیامننیږي، ډېر څه له السه ورکوي او نور ډېر څه پرې ورزیاتیږي دالړۍ له ادمه تر دې دمه شوې ده ا

راروانه ده،او تر څو چې دا خاورینه نړۍ وي او ژوند پکې دوام لري، دا ادلون بدلون، کمښت او زیادښت 

 به په کلتورونو او د هغې په برخو)فولکلورونو( کې روان وي.
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په لوی رس کې د کلتور او فرهنګ یوه مهمه او استتتاو برخه ده او دغستتتې لکه څنګه چې فولکلور 

سرتې برخې  ا ادب ددغه  ا ادب لویه برخه جوړوي، ما د منظوم ول ښتو لنډۍ هم زموږ د منظوم ول پ

ته چې اور خربه ددغه اد  ژانر د  په بېالبېلو برخو کې وکړه، خو دل نه د خپلې څېړنې  هر اړخیزه پېژند

دي کولو او بیا په مناسب ډول د خپرونو ده یو ځل بیا خپله خربه او نظر په اغیز ناک ډول ددې راټولو، خون

مهم کار د رسته رستتولو لپاره تکراروم که څه هم به بېالبېلو طریدو او وستتیلو د پښتتتو له راټولو شتتویو لنډیو 

آزاد  شتتخاصتتو له خوا پهڅخه څو ټولګي دلته په افغانستتتان او پښتتتونخوا کې دعلمي اکاډمیکو ادارو او 

شتتوق او ذوق چاپ شتتوي، چې په هغو کې د شتتاملو او راغلو لنډیو شتتمېر) تکرار، دلنډیو مصتتنوعیت او د 

ورسیږي، حال دا چې د ولا ادب ( ۵۰۰۰۰۰وریاټونو تنوع په خپل ځای( به په مشکله تر پنځوسو زرو)

فظو کې خورې ورې پرتې دي چې هره دغه ارزښتتتتناکه مرغلري د لکونو په شتتتمېر د وګړو په ستتتینو او حا

شېيبه له هیریدو او ورکیدو له ګوا  رسه مخامخ دي، نو د هغې راټولول خوندي کول او په مناسيبه توګه د 

 چڼل شویو او غیر مصنوعي لنډیو په توګه په ټولګو کې خپرول یوه همیشنۍ اړتیا وه، او وي به.

و ه نیغه د لنډیو راټلولو او خوندي کول مطر  ده ندلته چې په څېړنه کې خربه د خلکو له خولط نیغ پ

نه وال او اد  ذوق  طالعې می کاډمیکې ادارې او هم د ادب د م کاره دا ده چې هم علمي، تعلمي ا پ

لرونکی اشتتخاص، لیکوال، څېړونکی، ښتتوونکي، زده کوونکي او زده کړیاالن په رستتمي ډله ییزو توګه د 

او هم په ځانګړې او انفرادي ډول د خپل اد  ذوق له مخې وظیفوي مستتتړولیت او مکلیفت له مخې، 

ښتنلیکونو او نیغ  سفرونه وکړي، د مرکو او پو سیمو ته  دې د لنډیو راټولولو لپاره الر په کار يش، بېالبېلو 

په نیغه له بېالبېلو وریانټونو رسه له خلکو څخه لنډۍ راټولې او بیا پر هغه کره کته وکړي، طيبیعي او سوچه 

مصتتنوعي لنډۍ ره بېلې کړي او په ټولګو کې یې خپرې کړي، دغستتې به یې هم له خپلې ژبې او ادب او 

رسه د زړه له کومي مینه پاللې وي او هم به یې دغه ارزښتتتتناکه اد  مرغلرې له ورکیدنې او هیریدنې 

 ژغوريل وي.

 ـ له چاپي رسنیو د لنډیو راټولونه۳ـ ۱۱

له چاپي رستتتینو څخه موخه او هدف، اخيبارونه) ورځپاڼې او جریدي(، م لې ) میاشتتتتنۍ، دوه 

ستدل کتابونه، د مدالو ټولکې او رسايل یا  ضلنامه یاګاهنامه( او کتابونه) م شتنۍ او ف شتنۍ، درې میا میا

نې، او خوندي و کتابګوټی دی، تر کومه چې خربه په دغو رستتتنیو کې د لنډيو په خپریدنې، هغو ته په راټول

کولو پورې اړه لري، زموږ په ډېرو پخوانیو او اوستتتنیو م لو او اخيبارونو کې د بېالبېلو موخو له مخې لږې 



250 

 

ډېرې لنډۍ خپرې شتتتوي، دغه لنډۍ یاددغو خپرونو د مستتتړولیتونو له خوا په دغو م لو او اخيبارونو کې 

شوی او یا هم د مطالعې او ادب مینه والو لوستونکو د  ستولی او دخپرې   غو خپرونو ته د خپریدو لپاره را ا

خپریدو په مهال وررسه د رالیږونکي او انتخابوونکي په توګه د هغوی نوم لیکل شتتوی او د دوی به نومونو 

په دغو موقونو خپرونو کې خوندي دی، له دغو م لو او اخيبارونو) ورځپاڼو او جریدو( څخه کولی شتتتو د 

سپید یې م لې، ننګرهار م لې،  کابل م لې، عرفان م لې پوهنې م لې، ژوندون م لې، وږمې م لې، 

کندهار م لې، مینې م لې او نورو همدارنګه د اخيبارونو) ورځپاڼو او جریدو( په برخه کې د هېواد ورځپاڼه، 

زیری جریده، ننګرهر ورځپاڼې، طلوع افغان او نورو نومونه واخلو چې هغو ته رټولې شتتتوې او یا رالیږل 

ډۍ یې په بېالبېلو وختونو کې په ګڼو کې خپرې شتتتوي دي او د دغو م لو په پاڼوکې خوندي شتتتوي لن

صيل او مصنوعي لنډیو  دي. دغه لنډۍ هم راټولولو او دلنډیو د لویو م موعو به ټوکونو کې له کره کتنې ا

ا کار ړتیا لري، دله بېلو، له تکراري چاپ څخه د مخنیوي په منظور ډېر زیار او اد  هڅو او هلو ځلو ته ا

پاره  په انفرادي ډول د م موعو) د ټولګو ل یا هم  له خوا د علمي څېړنیزو پروژو او  ید د اکاډمیکو ادارو  با

 راټولې، تنظیم او ترتیب يش.

شوی او ی په نورو د  همدارنګه په بېال بېلو وختونو لنډۍ په کتابونو یا رسالو کې د چاپ لپاره راټولې 

ا ادب پورې اړوند ضمني توګه راغلی او خوندي دی، دغه ول و څېړنوو کې د بېالبېلو بحثونو په ترې کې 

لنډۍ راټولونه او لویو ی وړو ټولګو کې خپرونه هم په ډله ییزه توګه او یا هم په شخیيص او انفرادي توګه 

شوی لنډۍ هم په اکاډمیک ډول اوډنې ترتیب او تنظیم ته ړتیا لري  ،شوې، دغه ډول خورې ورې چاپ 

باید دا کار د عميل اکاډمیکو ادارو د څېړونکو و یا هم په انفرادي ډول د ادب او مطالعې د مینه والو له 

خوا په داستتتې ترتیب رسه يش چې دغه خوې ورې لنډۍ راټولې په غور او دقت پرې کره کتنه و يش او 

دغه ډول چاپ، د لنډیو دتګرارې او مصتتنوعي لنډۍ ترې جال يش او په لویو ټولګو کې په څو ټوکیز ډول 

دمخه راټولو شویو او چاپ شویو کتابونو کې د بېلګې په توګه د پښتنې سندرې لومړي ټوک، ميل سندرې، 

ندرې) لومړی او دویم ټوک( ګل ټپې) درې ټوکه( ژیړي ګلونه، پښتتتتو لنډۍ، د مینې ټپې،  روهي ستتت

نعتونه، و سندرې زرچاڼ، ټپه او صجهادي لنډۍ، ننۍ لنډۍ، فولکلوري سندرې، فولکلوري کیډۍ، د خلک

 په لنډیو کې تلمیح او تاریخي پېښې، په ټپو کې متلونه، تاریخي ټپې او نورو نومونه یادولی شو.
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 ـ  د راډیو او تلویزیون له الرې د لنډیو راټولونه ۴ـ ۱۱

نځوریزه ا راډیو او تلویزیون هم د رستنیو ډولونه دې چې یوې ته یې غږیزه رستنۍ او بلې ته غږیزه او 

 تصویري رسنۍ وایي.

عارف کې لړلو: یان دایرة ام په ار په اړه  ندنې  په کې » د راډیو د پېژ له چې  غه تخنیکي وستتتی ه

یه کوونکی  نالوون تدو نه، د ستتتیګ چاڼوونکی فلرتو یل، څپې رانیونکی اننت، څپې  الکټرونیکي وستتتتا

و په ځای پر ځای شتتوي وي، د راډی الډستتپیکرونه او نور الزمي څېزونه په یوه ټکنالوژیکي د ستتتګاه کې

 نامه یادیږي.

سې او د  سیله ده چې راز راز اوږدوالی لرونکې څپې په مختلف ډول اونی سې و یا په بله وینا: راډیو دا

په څپه ییز غږ او د  ته  له بشتتتپړولو وروستتت چاڼ، تدوې او نورو الزمو پړاوونو  یت،  هغو د اوږدوايل د تثيب

یدو وړ او خپرې کړي. )ا له الرې د اور ګانو( د لوډ ستتتپکر  عارف، اهتزازتو) فریکوناتتت  نا دايرة ام يا ر

 ص(۱۳ل، ۱۳۹۲

د یادونې وړه ده چې د معلومايت ټکنالوژۍ دغه ډول د چاپي رستتتنیو په پرتله د معلومايت د خپراوی 

ستتاحه ډېره پراخه او د اخیستتتونکو شتتمېر یې ډېر دی، ځکه راډیو هر ځای، په کلیو، غرو، رغو او ښتتارونو 

ي او نالوستتتي ټول اوریدلی او ګټه ترې پورته کولی کې هر څوک زوړ، ځوان، ماشتتوم، ښتتځه، نر، لوستتت

يش، په داستتې حال کې چې چاپي رستتنۍ له ښتتارونو پرته کلیو ته کم او یا بیخي نه رستتیږي او په دې 

 رسبیره چاپي رسنۍ یوازې د لوستو کسانو لپاره وي، نالوستي ورڅخه ګټه ن  اخستالی.

له لیدلو څخه جوړ چې ( Vesionڅخه او ویژن) ( له لريtelبله اغیزناکه رستتتنۍ تلویزیون دی چې)

ټول مفهوم یې له لیرې څخه کتل دي، ځینو څېړونکو د معلومايت ټکنالوژۍ دې وسیلې ته) لروینون( نوم 

 ص(۲۴ل،۱۳۷۷ورکړی دی. )رفيع، 

تلویزیون په عام مفهوم او معنا د هغې دستتتتګاه نوم دی چې بريښتتتنا ییزي څپې او غږ دواړه له یو 

 ص(۸۰۴ل،۱۳۸۶ای څخه اخيل او د لیدونکو د لیدلو لپاره یې خپروي. )اريانا دايرة امعارف،ځانګړي ځ

که په لنډه توګه ووایو چې تلویزیون هغه تکنالوژیکه وستتتیله ده چې په اوریدلو رسبیره لیدل کېږي 

ځکه چې  ه،هم، معلومايت ټکنالوژي دا وستتتیله له چاپي او غږیزو دواړو رستتتنیو په پرتله ډېره اغیزناکه د

اوریدل کېږي هم او لیدل کېږي هم، په ځانګړي توګه دا وستتیله د راډیو په شتتان د انتدال وړ نه ده او نه 

 هم د بټریو په وسیله کار کوي.
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نو دغستتې د راډیو او تلویزیون دوړو له الرې هم لنډۍ راټولیدی او خوندي کېږي او خپریدای يش. 

رم دریزو او نورو بېال اد  تتتتتت فرهنګي پروګرامونه د چلولو لپاره د پروګد راډیو او تلویزیون په بېال بېلو ستتن

چلوونکو لنډۍ راټولې کړي، د موستیدي په ډېرو پروګرامونو کې ستندر غاړو لنډۍ ویيل او ارويل دي، چې 

هغه په دغو پروګرامونو کې خوندي دي، باید چې د څېړونکو له خوا له دغو پروګرامونو راټولې او کره کتې 

ه ترې کې له تګراري او مصتتنوعي لنډیو له جال کولو وروستتته د لنډیو به چاپي تولګو کې د خپراوي لپاره پ

 چمتو کیدای يش.

چاپي ټولګو کې د  په راټولولو، خوندي کولو، او  نډیو  یب راډیو او تلویزیون د واړه د ل په دې ترت نو 

 تررسه کولی يش. چاپ او خپراوي لپاره په چمتو کولو کې خپله ونډه په ښه شان

د راډیو او تلویزیون او د پروګرامونو چلوونکي کولی يش داستتتې برنامي برابري کړل چې د هغې په 

له الرې دار  یدونکو رسه د تلیفون  له خپلو اور ندي کړي.  له او خو یه زیرمه راټو نډیو لو له د ل وستتتی

ې لنډۍ راټولې او بیا د همد پروګرامونه برابر او اړیکي ونیاتتت چې هغوی وکړای يش د دوی برنامو ته

تلیفوين اړیکې له الرې تر دوی را ورسوي او دوي یې په خپل ارشیف کې خوندي او بیا په مناسب وخت 

 کې د څېړونکو د استفادي لپاره د هغوی په واک کې ورکړي.

ې زیرمې ینو زموږ د راډیوګانو او تلویزیونو د خپروشتتتویو د پروګرامونو په آرشتتتیفونو کې د لنډیو ډېر لو

 شته، چې زموږ څېړونکي ورڅخه په خپل وخت او ځای مناسيبه استفاده کولی يش.

 ـ د موبایل او تلیفون له الرې د لنډیو راټولول ۵ـ ۱۱

د غږ معنا لري، ( phone)( د لري او TELتیلیفون انګریزي او له دوو توکو څخه مرکيبه کلمه ده، چې)

دی، د هغه معا ي د معلومايت ټکنالوژي وستتتیله ده چې پرې لري واټن « لري غږ» چې ترکیيبي معنا د

څخه خربې کېږي او معلومات پرې تر الستتتته کېږي، د معلومايت ټکنالوژۍ دا برخه دوه ډولونه لري: یو 

بیلت او اریږي او له ځان رسه د لیږ د قاډول یې یوازې د خربو، پیغام لیږلو او معلوماتو د رشیکولو لپاره پک

وړتیا نه لري او بل ډول یې موبایل) ګرځننده تیلیفون( دی. دا یوه شتتتخيصتتت وستتتیله ده چې په غږونو 

سامر   رسبیره د لیک، انځور او ويډیو له الرې هم د معلوماتو رشیکولو وړتیا لري، انا تر دې چې اوسني 

 ص(۱۳ل،۱۳۹۷ډیو او کیمرې ټول سیستونه لري. )ساحل، موبایلونه د کمپیوټر، تلویزیون او را

ترکومه چې د تیلیفون او موبایل له الرې د لنډیو راټولولو پورې اړه لري، له دې الرې هم لکه څنګه 

نورې اړیکې تامیندی او پیغام لیږل کیدی او رالیږل کيدای يش، د غستتې یې د لنډیو راتولولو کار هم ډېر 
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نه کړی هم دي، ځکه اور څو دې ته نه اړ کېږي چې په لنډیو راټولولو پسې لیرې اسانه څه چې پوره ارزا

سفرونه وکړي، هلته له خلکو څخه لنډر ولیکي یا یې ټیر ریکارډ کې ثيبت کړي،  ستړی  سیمو ته  لیرې 

اور څېړونکي کولی يش چې ځانته شتتتخص وټاکي له هغه رسه د ټیلیفون له الرې اړیکه ونیاتتت هغه 

په فيبي  له مخکې څخه ورته  یا یې  په ټير ریکارډ کې ثيبت کړی او  يبدیهه ډول لنډۍ ووایي دې یې  ال

لنډۍ له ځان رسه لیکلی وي، د دوی د اړریکې په ځواب کې یې ګړندۍ ګړندۍ ولويل او دوی یې له 

ځان رسه په یوه وسیله ثيبت کړای يش، ورڅخه الزمه استفاده وکړي اليبته د هغو کره کتنه اصيل لنډۍ له 

نوعي څخه جال کول، تکراري بیلول او د ځان رسه د ثده او ستتتوچه لنډیو زیرمه جوړول، وروستتتته مصتتت

ورڅخه په څېړنه کې او یا هم د لنډيو د لویو ټولګو په ترتیب او تدوین کې مطلوبه ګټه واخيل، دا هم د 

 و دقت غواړي.ور النډۍ د راټولو لپاره یوه ګټوره الر کيدای يش، اليبته د مناسب شخصیت انتخاب پوره غ

 سایټونو له الرې د لنډیو راټولولـ د انرتنت د ۶ـ ۱۱

انرتنت چې ځینې وختونه یې د نت په نامه هم یادوي، یو نړيوال ارتيباطي ستتیستتتم دی.چې بیالبیل 

ویر پانو انټرنیټ په ساټونولکه فیسيبوک، اطالعات او معلومات د بیالبیلو موضوعاتو په اړه وړاندې کوي.

کې خورې ورې خپرې شتتوې لنډۍ هم شتتته چې هغه ته مراجعه وکړو او تر الستته یې کړو او له او ګوګل 

ځان رسه یې تکرارو مطالعه کړو تر څو مصتتنوعي او طيبیعي لنډۍ په پوره غور او دقت جال کړو، وروستتته 

لنډیو  ههغه لنډۍ د لنډیو په اصيل زیرمه کې ورزیا تیدای او په دې وسیله خوندي کیدای او د سوچه وثد

 په لویو ټولګو کې خپریدای يش.

د رستتتنیو) چاپې، غږیزو انځوریزو، تیلیفون او انرتنت ستتتایټونو ( له الرې د لنډیوی راټولولو، خوندي 

کولو په مناسب ډول په ټولګو کې د سوچه او اصيل لنډیو په توګه د خپرولو په اړه د بحث دا خوره وره منه 

 په توګه ویلې شو چې:راټوله کړونو په لنډه د پایلې 

په دې وروستتتیو څه د پاستته ستتلو کلونو کې په تدری ي رسه په هېواد کې د رستتنیو) چاپي، غږیز او 

انځوریزو( په رامینځته کیدو رسه د پښتتتتنې فولکلور د ټولونې، څېړنې او خپرونې به برخه کې ډېر ګټور او 

چې د یوې  نایې رسنیو پیل له راډیو شوی،اغیزناک کارونه تررسه شوي دي لکه په افغانستان کې د بريښ

مریز کال په اماين دوره کې د لومړی ځل لپاره د راډیو بنستتټ کېښتتودل شتتو، د  ۱۳۰۵څېړنې له مخي په 

راډیو دستګاه ارتل پله ته څېرمه مخامخ د غره په یوه ډډه کې وه، چې لومړنۍ راډیو یې خپرونې له همدغه 

مریز  ۱۳۱۸خپرونو کې د فولکلور په اړه څه نه وو، وروستتتته چې په  ځایه پيل شتتتوي، خو په دغه لومړنیو
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مریز کال په اوږدو کې یې ازمایښتي خپرونې  ۱۳۱۹کال د راډیو بله نوې لویه دستګاه واخیستل شوه او د 

 پیل کړې دا مهال په راډیو کې پر خپرونو رسبیرهه ځینو فرهنګي خپرونو ته هم ځای ورکړل شو.

ومړی پړاو راپدې خوا په راډیو یې خپرونو کې فولکلور ته زیات پام واوښت او له یوې د ولسواکۍ له ل

مریز کال تلویزیون هم رامینځته  ۱۳۵۶ورځې نه بلې ته یې وده او پراخیتا وموندله، کله چې بیا وروسته په 

وړنې درلودې، رااو په خپرونو یې پیل وکړ، نو تر دې دمخه په راډیو کې د فولکلور ثيبت ښتتې ډېرې الستتته 

بیا د تلویزیون په آرشتتیف کې د بېال بېلو پروګرامونو کې د فولکلور موادو بډایه زیرمه رامینځته شتتوه، چې 

څورمه بريښنایي رسني) راډیوګانې او تلویزونونه( رامینځته شوي دي، دوی هم اغیزناکه ونډه تررسه کړې 

و په دې برخه کې د ځانګړې یادونې وړ دی، اور ن وه د ویب پاڼو او فیسيبوک او انټرنټي سایټونو کار هم

د فولکلور ټولوونکو، ځېړونکو او ثيبتوونکو ته پکار دي چې ددغو رستتنیزو مرکزونو په آرشتتیفونو کې خوندي 

شتتتویو فولکلوری موادو له زیرمو څخه ګټه واخيل او هم له ويب پاڼو دغه مواد، به ځانګړي توګه لنډۍ 

په پوره غور او دقت یې تکراري او اصتتيل لنډۍ له مصتتنوعي څخه رابېوې او  راټولې، کره کتنه پرې وکړي

 هغو ته چاپي بڼه ورکړي. 

دلته دا خربه هم د یادونې وړ ده چې پخوا موږ د فولکلور ټولونې او څېړنې له پاره د ګوتو په شتتتمېر 

 ي رستتنیو او هم دکستتان او ډېر محدود امکانات درلودل، خو اور موږ کولی شتتو چې د بريښتتنایي او چاپ

تیلیفون او موبایل او همدارنګه نيټ او ویر پاڼو ته دالر رستتتۍ له الرې لنډۍ راټولې او په چاپي ټولګو 

 کې یې خوندي کړو.

د چاپي رستتتنیو په برخه کې باید ووایم چې له لومړۍ چاپي خپروين) اخيبار( شتتتمس النهار څخه 

ې د مرکز او والیتونو کې رامینځته شوي، په ډېرو کې ی رانیولې تر ننه چې څومره چاپي خپرونې د هېواد په

فولکلور او د فولکلوري ادب برخه شتتته، اور موږ د مطيبوعاتو په ډګر کې په ستتلګونو چاپي رستتنۍ لرو د 

ځینو په پاڼو کې یې د فولکلوري ادب په ځانګړې توګه د لنډیو برخه شتتتته چې هغه هم باید راټولې او په 

 ه ورڅخه استفاده ويش.مطلوبه او مناسيبه توګ

نو دغستتې به موږ وکړای شتتو چې د خپلې فولکلوري ادب زېرمې څخه ډېرې غوره ستتوچه او طيبیعي 

 لنډۍ تر السه او د خوندي کولو او په ټولګو کې د خپرولو لپاره مناسب اقدم وکړو.
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 ـ دلنډۍ ټولولو په برخه کې د شویو کارونو څېړنه او ارزونه۱۲

څېړنې په رسیزه کې د څېړنیزي موضتتتوع د ستتتتونزو، د څېړنیزې اهمیت و د څېړنیز کار د ما ددې 

ضوع  سته د څېړنیزي مو ښودلو او څرګندلو ورو ښتنې، فرضیې د  ضوع موخې، پو تررسه کولو دالیل، د مو

پ اشالید) پس منظر( کې پر موضوع د شوي کر د مخینې بیانولو په ترې کې د راټولو شویو لنډيو د ځینو چ

شوي وې په لنډیز  شوې څېړنې چې د مستدلو کتابونو په بڼه چاپ  شویو تولګو او د لنډیو په باب د تررسه 

رسه در وپېژندي او پر هغو مې د خپلې څېړنې نستتتيبي پوره توب او کره توب جوت کړه اور د خپلې تررسه 

ونې ته و څېړنې او ارز شتتتوې څیړنې په وروستتتتي برخه کې چې د لنډۍ ټولولو په برخه کې د شتتتویو کارون

ځانګړې شتتتوې ده د راټولو شتتتویو لنډیو د ځینو چاپ شتتتویو ټولګه د لنډیو دراټولولو په تدوین او ترتیب 

 څرنګوالی د کره کتنې په ترې کې و ارزوم.

د لنډیو د هغو چاپ شویو ټولګو شمېر تر شلو اوړي چې په افغانستان او پښتونخوا کې ځینو علمي ت 

و اشتتخاصتتو د خپل ځانګړي اد  ذوق له مخې تدوین او ترتیيبی کړي او د مستتتدلو اد  فرهنګي ادرارو ا

تدوین او ترتیب د کار د  نډیو د راټولو،  په توګه یې وړاندې کړي، ددغو ټوللو ټولګو پېژندنړه او د ل ثارو  ا

ولی نو اړیم ک څرنګوالی کره کتنه، څېړنه اوازونه زه د لیکنې او څېړنې په لڼډ تنګ چوکا  کې نشتتم تررسه

چې د هغو له جملې څخه دوه داسې ټولګې چې اشخاص د خپل ځانګړي اد  ذوق له مخې ترتیب کړی 

سلګونو مخونو کې خوندي، د ډله ییزو  سې لویې ټولګي چې په هره یوه کې په زرګونه لنډۍ په  او څلور دا

 و) اکاډمیو( له خو چاپ شتتويعلمي څېړنیزو پروژو په بڼه تررسه شتتوي او د لوړو علمي تتتتتت تعلمي مرکزون

( ۴پښتتتو لنډۍ)( ۳پښتتتنې ستتندرې لومړي ټوک )( ۲ميل ستتندرې)( ۱دی، دغه ټولګې په ترتیب رسه )

 روهي سندرې)لومړی ټوک او دویم ټوک( او ننۍ لنډۍ دي، چې دلته به د کار د څرنګوالی ارزونه وکړو:
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 نډيو لومړنۍ م موعه ده چې شاوخواتتتتت ميل سندرې: د لنډیو دا ټولګه په پښتو ژبه او ادب کې د ل۱

مریز  ۱۳۲۳لنډۍ پکې خوندي، تدوین او ترتیب يې محمد ګل نوري کړی او پښتتتتو ټولنې په ( ۲۵۰۰)

مخونو کې پښتتتتو لنډۍ او په وروستتتته مخونو کې د اتڼ نارې او  ۱۳۲مخونو کې چې په  ۱۷۰کال په 

 ګران لغات معنا شوي دي.بابواليل راغيل او د پای په پنځو مخونو کې د کتاب ځينې 

ددې ټولګې د لنډیو راټولونکی او مدون محمد ګل نوري په رسیزه کې دا یادونه نه ده کړې چې دا 

په حروف  په کوچنۍ کچه یې  بل د چې  چا څخه راټولې کړي دي،  له  ګه  نډۍ یې کله، چېرې او څن ل

ړې څو وي، داسې چاپ او خپره ک چینۍ د توره په ډېر کوجني پواینټ، چې نه بوهیږي د تورو درجه به یې

ستونزه، رسه له دې  ده چې ځوانان یې په ډېر مشکل رسه لوستي يش، چاپي تیروتنې هم لري او یوه بله 

چې ځوانان یې په ډېر مشکل رسه لوستي يش، چایې تیورتنې هم لري او یوه بله ستونزه، رسه له دې چې 

شویو ټولګو څخه کمه د سته چاپ  سو صنوعیت له ورایه د لنډیو د نورو  سې لنډۍ پکې چې م ه، ځینې دا

ښایي پخيبله مدون جوړي کړي او دلنډیو  سانو او یا  ستو ک سې معلومیږي چې مرزایانو او لو ښکاري او دا

شمېر یې پرې زیات کړي و، خو د دغسې لنډیو چې سوچه طيبیعي او ولا رنګ او خوند نه لري، ډېر کم 

 دی.

مریز کال د پښتو ټولنې له  ۱۳۳۴پښتو لنډیو دغه لویه ټولګه پر  تتت پښتني سندرې) لومړی برخه(: د۲

 مخونو کې په نستاً لویه وزیري کچه چاپ او خپره شوې ده. ۳۹۷خوا د محمد دین ژواک په چاپ زیار 

ي چې و « ميل سندرې» داسې ښکاري چې د پښتو لنډیو ددې ټولګي اسار هامغه د ارواښاد نوري

 ټولنې چاپ کړې و.تر دې لس کاله د مخه پښتو 

تنو لیکوالو، ویناوالو، د شتتعر او ادب د مطالعې د مینه واللو له خوا د ( ۵۳ددغو لنډیو شتتمېر چې د )

ښودل شوی دی، د لنډیو ددی ټولګې د لنډیو د راټولو ( ۷۳۰۰یوې پروژې په توګه چاپ ته برابرې شوي)

 والی او مصتتتنوعیت په باب ځینو څېړونکود کار د څرنګوايل د لنډيو د تکرار او ډېر شتتتمېر د غیر طيبعي 

 نیوکي کړي چې دلته یې د ارزونې په پار را اخلو: 

سې نیوکه او کره کتنه  ښتو ټولنې په دې کار دا سین محمد انور نومیالی د هغه وخت پ کاندید اکاډمې

 کړې ده.

ت په الره مد لنډیو مړینه له هغې نېټې څخه رانیول کېږي چې تېر فیوډالی نظام پښتتتتو ته د خد» 

یانو ته یې د ا زمینه برابره  ۱۳۳۰کې د لنډيو راټولولو پروژه په  مریز کال کې مینځته راوړه او دفرتي مرزا
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کړه چې په خپله اد  کارخانه کې د مصتتتنوعي او نديل لنډیو جوړولو ته الر واچوي او دانه دوې افغانۍ 

 ص(۴۶۸ل، ۱۳۶۴نوميال، «)وپلوري...

نیوکه کوی چې ددې لپاره چې د هغه وخت پښتو ټولنې د یوې لنډۍ لپاره دوه ښاغلی لیکوال په دې 

افغانۍ بیه ټاکلې وه، ډېره خپل نور کارونه پیښتتتې او لنډۍ جوړولو ته یې مالتړلې وه، چې همدې د لنډیو 

 اصلیت ته ډېر زیان اړولی دی.

 يې و روش غندلی او ویيلاستتتاد ستتعدالدین شتتپونه هم په یوه تيب تته کې د لنډیو ټولولو دغه الره ا

 دي:

 مارسه د هغو کلونو یوه لنډۍ ده چې:» 

 کفر دریاب اسالم کشتۍ ده

 شیطان نهنګ دې عامونه غرقوینه

شی دی... شوي یو  سني ادبيات، «)دا لنډۍ نه ده، د لنډۍ په وزن جوړ  ستان او ل، ۱۳۶۹د افغان

 ص(۱۵۸

سندرې لومړی ټوک » د  ښتنې  صاحب پر پ  ي:د کره کتنې په یوه برخه کې لیکرس محدق هیوادمل 

هتتت ش کال پښتو ټولنې تر ميل  ۱۳۳۳پښتنې سندرې لومړی ټوک د لنډیو نسيبي لویه م موعه ده چې په 

ستتندرې لس کاله وروستتته خپره کړه، دې م موعې ته په ستتلګونو هغه لنډیو الره پیدا کړه چې مرزایانو او 

دمل، )هېوا« ه افغانۍ په پښتتتتو ټولنه پلوريل ويښتتتوونکو خپله جوړې کړي وي او هره یوه یې په دو 

 ص(۵۴ل، ۱۳۷۶

 ددغه راټولو شویو لنډیو د ټولګې )پښتنې سندرې( د ارزونې په باب د پایلې په توګه ویلی شو چې:

په زیرمه کې د لومړ یتوب حق لري، خو دا چې  ګه زموږ فولکلوري ادب  نډیو دا ټول څه هم د ل که 

صو  شخا شوي، ځینې لنډۍ په مکرر ډول، لنډۍ یې د بېالبېلو ا له خوا د حق الزحمي په بدل کې راټولې 

ځينې د هامغه لنډيو نورو وریانټونو او ځینې مصتتتنوعي لنډۍ چې د غو لیکوالو او شتتتاعرامنو جوړې کړي 

شته، ددغه اثر په منځپانګه کې خوندي شوي، چې له  چې دلنډیو طيبیعي ولا رنګ او خوند پکې هیڅ ن

 ولا لنډیو رسه په ډېرې اسانۍ توپري کیدای يش.اصيل او سوچه 

ت پښتو لنډۍ: د پښتو لنډیو دا ټولګه د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز) پښتو ټولنې ( د شفاهي ۳

مخونو کې چاپ کړی ده، دا د شفاهي  ۴۹۴ادب او فولکلور څانګې له خوا د م اور حمد مومند په زیار په 
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مریز کال پښتتتتو  ۱۳۶۴مریز کال ګډه پروژه وه چې به  ۱۳۶۱نګې د علمي غړیو د ادبیاتو او فولکلور د څا

 ټولنې چاپ او خپره کړه.

د لنډیو دا ټولګه له پشتتتنې ستتندرې څخه هم د مخونو د شتتمېر او هم پکې د خوندي شتتویو او خپرو 

دغه ټولګه هم لنډۍ پکې چاپ او خپرې شتتوي دي، د لنډیو ( ۱۱۱۵۸شتتویو لنډیو له مخې لویه ده چې) 

 پر ډېرو چاپی او پر  تیروتنو رسه نیمکړتیاوي او کمزور تیاوي هم لري.

 رسمحدق زمی هیوادمل د لنډیو دغه لویه ټولګه داسې ارزولې ده:

مریز  ۱۳۶۴د همدې پښتو ټولنې له خوا بله غټه خپره شوې م موغه، پښتو لنډۍ نومیږي چې په » 

سندرې پنډه ده، خو د پښتنې سندرې ټولې جعيل لنډۍ هم پکې  کال چاپ شوې، دا م موغه تر پښتنې

راخیستل شوي او له دې رسبیره د ځینو راټولو شویو ولا لنډیو تر څنګ په سلګونو هغه لنډۍ هم د نویو 

شاعرانو جوړي  سواده  سیمو ځینو معلومو با شاوخوا  ښور د شوي دي چې پې ستل  لنډیو په نامه پکې راخی

 ص(۵۵ت۵۴ل، ۱۳۷۶هېوادمل، «)مې د کتابونو تاجرانو چاپ کړي دي.کړي دي او د همدې سی

ښتو لنډیو د واړو م موعو باندې د یوې تيب ي په ترې کې  سندرو او پ ښتنې  ښاغيل هېواد مل پر پ

 لیکيل دي:

په دې دوو م موعو) پښتنې سندرې او پښتو لنډۍ( کې زما په پوهه تر زرو زیاتې لنډۍ فولکلوري » 

ي په دغو او ځینو نورو م موعو کې او د ولاتتت ادب په کتابونو کې ددې الندې لنډیو په ارزښتتتتونه نه لر 

څېر په زرګونو لنډۍ خوندي دي، چې له طيبیعي ولاتت لنډيو رسه اشتتنا هر لوستتتونکی یې په لومړی نظر 

 پېژندل يش او د مصنوعي تابه اثرونه پرې له ورایه څرګند دي، لکه دا لنډۍ:

 ي دیعلم دریاب طالب ماه

 شیطان جالر ورته په غاړه غاړه ځینه

 خدای دې زما د چای پیاله کړه

 چې هر سهار دې په رسو شونډو ښکلومه

 ستا د بص رس مې حب دی

 دا تع ب چې روزګار څنګه کومه

 ستا تر قیامته احسان مند یم

 ص(۵۶ت۵۵ل، ۱۳۷۰قلمه غم دی زما یار ته ولیکنه)هېوادمل، 
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ګه کې د راغلیو ل په نتی ه کې جوتیږي چې تکراري په دې ټول قت رسه د کتنې  په غور او د نډیو 

لنډۍ هم پکې ډېرې دي، بېال بېل او ګډوډ غلط وریانټونه ته هم بکې شتتته او ترڅنګه یې ډېرې داستتې 

مصنوعي لنډۍ هم تر سرتګو کېږي، هغه ځینو د اد  ذوق لرونکو طاليبانو، مالیانو، ښوونکو، شاعرانو او 

کړي او په دغو لنډیو کې یې ورکډې کړي چې غیر طيبیعي والی او ناستتتوچه والی پکې  لیکواالنو جوړې

 پوره جوت دی.

کال،  ۱۹۸۴روهي ستتندرې) لومړي او دوهم ټوک: دپښتتتو لنډیو ددې لویو ټولګو لومړی ټوک په  -4

ښتو اکاډمۍ په جدون پریس کې  ښور پوهنتون پ مخونو لویه کچه چاپ او خپور کړ او دوهم ټوک  ۶۵۲پې

 ۲۷۳م کال د همدې پښتتتو اکیډیمۍ له خوا د پروفیرستت ستتلام شتتاهین په تدوین او چاپ زیار  ۱۹۹۴یې 

مخونو چاپ او خپره کړې ده، د لنډیو د پردی دواړو ټولګو د پروفیرستت محمد نواز طایر مفصتتلې لیکنې او 

 ته رسیږي.( ۳۶۰۰۰ه دې ټولګه کې د خپرو شویو لنډیو شمېر)څېړنې د رسیزو په توګه راغيل دي، پ

د لنډیو به دې دواړو لویو ټولګو کې هم ډېرې نیمګړتیاوي او کمزوریتا شته، هیوامل صاحب هغه ته 

 داسې ګوته نیا:

همدا ډول روهي ستتتندرې د پښتتتتو لنډیو یوه لویه م موغه ده چې په دوو ټوکونو کې د پېښتتتور » 

چاپ یډبي  څه رالیږيل ددي پروژې  پښتتتتواک مه  نا په  نډیو  چا د ل پاره چې  کړې ده، ددې م موعې ل

مسړولینو بې له تدقیصه خطاطۍ ته سپارلې دي، همدا دلیل به وي چې په ځينو لنډويو کې ه ایي توازن 

 هم نه لیدل کيږي.

 دددې م موعي په دواړو ټوکونو کې چې څومره لنډۍ راغيل دي د زرو په شتتتمېر کې لنډۍ پکې 

پښتتتو «)اد  ذوق لرونکو طاليبانو او نیمه شتتاعرنو جوړې کړې دي، نه ولاتت خوند لري او نه رنګ.....

 ص(۵۵ل، ۱۳۷۰ولا ادبيات، 

رسمحدق هېواد مل د لنډيو ددې ټولګې ځینو نیمګړتیاوو او کمزور تیاوو ته د یوې تيب تتتې به ترې 

 کې داسې اشاره کوي:

دغه ډول ګډوډیو ته زه هغه وخت متوجه شوم چې کابو دیارلس زموږ د پښتو لنډیو په م موعو کې » 

ستاوه، ما چې دا  سندرې لومړی ټوک زما لپاره کابل ته راو رسو محمد نواز طایر د روهي  کاله دمخه پروفی

م موعه هغه وخت وکتله، په اصتتتيل لنډیو د جعيل لنډیو له راګډولو رسبیره مې پکې نورې کميبودۍ هم 

شتتتوم چې زموږ ددې ولس پانګې اصتتتل ډېر زیامنن شتتتوی دی، کله چې د روهي ولیدې او په دې پوه 

ښتو لنډۍ» سندرې له چاپه یو کال وروسته شوه او « پ ښنه نور هم زیاته  شوه، زما دا اندی م موعه چاپ 
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يات، پښتتتو ولاتت ادب«)په دې فکر کې شتتوم چې د لنډیو ددې م موعو کره کتنه باید ژر او يور ويش.

 ص(۵۶ت۵۵ل، ۱۳۷۰

په پښتتتتونخوا کې د راټولو شتتتویو لنډیو چاپ شتتتو ټولګو په باب دې پورتنیو څرګندونو ته په کتنه او 

پاملرنه جوتیږي چې ددې دواړو ټولګو په لنډیو کې هم ډېرې تکراري لنډۍ شتتتته او همدارنګه د لنډیو یو 

شته چې د لوستو په مهال ل ستعدد وریانتونه او ځینې پکې پوره مصنوعي لنډۍ هم  رګندیږي، ه ورایه څم

نو ویلی شو چې دغه راټولې شوې لنډۍ بیا ژورې او هر اړخیزې کتنې د تکراري لنډيو اصيل او مصنوعي 

لنډیو ته يوري ده، له همدغو لنډيو څخه داستتې اصتتيل ستتوچه لنډۍ رابیلول او د پښتتتو لنډۍ په نوم د 

 لنډیو ټولګه يوري او اړین کار دی.

 )ناکراره کلونه ټپې(: :کلونو ټپې(ت ننۍ لنډۍ ) دناکراره ۶

مریز کال په پښتتتونخوا پېښتتور  ۱۳۸۱د لنډیو ددې ټولګې راټولوونکی محمدا جان غل ې دی، چې 

 مخونو کې چاپ او خپره شوې ده.( ۱۵۸کې په )

له مخې ویلې شتتتم چې د  نه دې شتتتمېريل، خو د اټکل  نډۍ مې  له دې چې ددې ټولګې ل رسه 

وي، لیکوال د لنډیو دې ټولګې ته ننۍ لنډۍ نوم ورکړي او په رسیزه یې دا په شتتتاوخوا کې به ( ۲۰۰۰)

ادعا کړې چې له کوچینوايل څخه یې د لنډیو راټولولو هوډ او تکل کړی، چېری یې له چا لنډۍ اوریدي 

او خوښتته شتتوې یې ده، هغه یې لیکيل، ځینو دوستتتانو او ملګرو ته یې چې د هېواد په نورو والیتونو کې 

ن وو، لیکونه لیږيل او په هغو کې یې غوښتتتتي چې د خپلې ستتتیمې لنډۍ د دوی به پته او ادرر استتتتوک

 ل، رسيزه(۱۳۸۱راولیږي، چې ډېرو دا کار کړی دی.)غل ی، 

شته، چې هغو  ضوعات پکې  په دې کې ځینې لنډې په رښتیا هم نوې دي او ډېر نوي مطالب او مو

ضادونو او اختالفاتو  سزموږ په ټولنه کې د ت پورو په توګه تیار کړي، او ډېر ترخه حدیدتونه پکې د غندنو او 

په تونده ژپه له ه خوندي شتتوي، و ځیني خو داستتې هم شتتته چې د قلم عفت یې نه ای ابوي چې هغه 

دې خوندي يش. ددوی د دې لنډيو په الټولولو کې د هیچا پلویتوب نه دی کړی او هر ډول لنډۍ یې 

 یا زین وي د کاغذ پرمخ خوندي کړي دي. چې که هغه د هر چا به ګټه

 په دې لنډيو کې دغه څو یې ستونزې شته:

 ت دقلم عفت نه لري خربې پکې د لنډیو په نوم خوندي شوي.۱

تتتتتت په ځینو لنډیو کې دومره احستتاستتات ژور او شتتدید دي چې د لنډۍ وزن او اهنګ ته یې زیان ۲

 رسويل دی.
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 پکې شوی.ت د ځینو وکړو د شخصیت ډېر سپکاوي ۳

 ت په لنډیو کې د انتداد د ژبه ډېر ترخه او رکیکه ده.۴

تتت ژبه یې سوچه، خوږه او ولا نه ده، چې دې هم د لنډیو اصيل خوند او رنګ خراب کړی، ځینو  ۵

خلکو ورته د لنډۍ په نوم داستتتې څه رالیږيل چې هغه لنډۍ نه دي او خو دوی هغه پټو ستتترتګو په دې 

 ټولګه کې خوندي کړي.

شاعر جوړه کړی، خو ۶ ښکاري چې کوم  سې  تتتتت ځينې په پوره او کره ډول مصنوعي رنګ لري او دا

ولا شوي او طيبعي شوي لنډۍ نه دي. زیاتې لنډۍ چې خلک ګوري او اوري د ولسۍ ادب له ارزښتونو 

 بې برخه ده، چې دا ټولې ددی ټولګي نیمګړتیاوې او کمزوریتاوي دي.
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 پایله

لو اثر څېړنه دا دی په یوولستتتو برخو کې تر بېال بې« ې تیوري او ټولولو الرې چارېد لنډۍ پېژندن» 

صلو او لنډو  شوه، دلته په دې وروستۍ برخه کې ددغو مف شپړه  لویو، منځنیو او څنګزنو رسلیکونو الندې ب

 بحثونو لنډیز او د کلیدي مفاهمو نچوړ د پایلې په توګه وړاندې کېږي:

به خربو او رسیزه شوې وه چې پکې لومړی ددې څېړنیزې موضوع ستونزې او د څېړنې پیالمه د پیل 

بیا په ترتیب رسه اهمیت او مربمیت موخې او هدفونه، د موضتتوع هغه پوښتتتنې چې څېړنه یې باید ځواب 

کړي، فرضتتیه او تیرو ماخذونو ته کتنه او پر موضتتوع دمخه شتتوي کار شتتالید،چې لومړی د راټولو شتتویو 

یې ټولګې) پښتتتنې ستتندرې لومړبرخه، روهي ستتندرې لومړی او دوهم ټوک، پښتتتو لنډۍ، لنډیو شتتپږ لو

زیړي ګلونه او ټپې په لنډه معر  شتتوي او ځینې هغه اثار هم چې د لنډیو په هکله پکې به ضتتمني توګه 

ښتو ټپې عمراين مطالعه او پ ښتو تپه، د ب شوي، ) روهي ثدافت، ټپه او ژوند، پ  هعمومي تیوریک بحثونه 

 پښتو لنډیو کې د ښځو د ژوند د ځینو مسایلو څېړنه( په تحليل بڼه کې کارول شوي میتود هم معر  شو.

تر عمومي رسلیک الندې چې پکې ځینې « ولاتتت ادب او فولکلور» د څېړنې لومړۍ برخه چې د

بحثونو  داړوند مستتایل په عامه توګه د فولکلور او په ځانګړې توګه د ولاتت ادب په هکله وڅېړل شتتول 

 پایلې یې په دې ډول دي:

د ولاتتت ادب د پېژندنې نچوړ دا دی چې دغه ډول ادبیا ت عموماً د عوامو ولاتتت خلکو له خوا 

ستازیتوب کوي او د هغوي د ټولنیز ژوند  ستعداد ا شوي او د یو ولس د هري تتتتت اد  ذوق او ا رامینځته 

داتو به څېر د اړیتا له مخې رامینځته کېږي، د خلکو هنداره وي، د دبیاتو دغه برخه د ولستتتونو د نورو ای ا

له ژوند رسه اوږه او له یو نستتتل څخه بل ته خوله په خوله او ستتتینه په ستتتینه لیږدي، د ولس ژوند خواږه 

ترخه، پوهې او ت ربې او د ولاتتت ژوند هر څه پخپله پراخه من کې رانغاړي او خوندي کوي یې، ددې 

په دې کې دی چې د یو ملت د ادبیاتو په تاریخ کې له اهمیت او ارزښت نه  ډول ادبیاتو ارزښت او همیت

ډکه رغنده ونډه لري چې له یادونې او پاملرنې پرته د هغه ولس او خلکو اد  تاریخ نیمګړی ګڼل کېږي، 

چې له همدې څخه یې هم اهمیت او ارزښت ښه په ډاګه کیدای يش. موږ دغه ارزښت او اهمیت به دوو 

کې مطالعه کولی شتتتو یو هري ارزښتتتت او بل د ژوند د چارو او خرب رستتتولو د معلومايت پانګې په اړخونو 

توګه. ددې ډول ادبیاتو زیرمې په خپله ولس او وکړي دي،چې دغه ډول ادبیات یې ای اد په خپل ستتینو 

سل څخه یې بل ته لیږدوي. که څه هم ددغه لیږد په بهی ې ډېره ر کاو حافظو کې خوندي کړي او له یو ن

برخه د وخت په تېریدو او د راویاتو په له منځه تللو هیریږي او ورکېږي، نو ځکه په اولس کې ددغو زیرمو 
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پېژندنه او له هغو څحخ د ادبیاتو راټولونه او خوندي کول یو اړین کار دی، ددې ډول ادبیاتو ډېرې مهمې 

له  به یې هم کلیوا حاورې رسه برابره ده، ځانګړنې دا دي چې توکي یې پښتتتتني دي، ژ له م او د ولس 

انځورونه، هري او اد  بدیعي ارزښتتتونه او ښتتېګڼې یې د ولس له ذوق رسه برابرې دي، د نورو ژبو ډېر 

اغیز پکې ډېره نه لیدل کېږي، ژبه یې رڼه او له لفظي او معنوي کړګیچ نه ژغورلې ده، ټول اد  هري 

دي، ویناوال چې څه ویني، اوري یا یې محسوسوي هغه) خپل  ارزښتونه د ولس له ذهني کچې رسه برابر

 ادب زیور او ګاڼه ګڼه او له ميبالغو ډکې خربې پکې نشته، هر څه پکې واقعیت نه نږدي وي،

باوري معلومايت رسچینو څخه  له بېلو بېلو  په اړه  ندي  په څېړنه کې د ولاتتت ادب د ویش او ډليب

اندي شوي، رسه پرتله شوي او په پای کې یوه معا  ډليبندي او پخواين او اوسني ویشو نه او ډليبندۍ وړ 

 ویش چې زموږ د ډېرو ادبپوهانو له خوا منل شوي، د معیاري ویش په توګه و منل شو او هغه داسې چې:

پښتتتتو ولس ادبیات د بڼې له مخې په لومړی رس کې په دوو ستتترتو برخه نظم او نن بېلوو، او بیا د 

شاعر معلوم وي، لکه: نظم برخه لومړی په عا سندرو  ا  صو ول سندرو بیلیږي، د خا ا  صو ول مو او خا

مدام) رباعي(، غزل، لوبه، چاربیته، بګتۍ، داستان او قصه او.... او عامې سندرې هغه چې ویناوال یې 

سندرو  شومانو د  معلوم نه وي و د ټول ولس ګډ مال ګڼل کېږي، لکه: لنډۍ، رسوکي منظوم متلونه، د ما

 بېلو ډولونه، د اتڼ نارې او نورې ډول ډول ناروغۍ او غږونه او....بېال 

او همدارنګه منظوم ولا ادبیات د موضوع او مضمون له مخې په دینې او مذهيبي شعرونه، عشدي 

شتتعرونه، تاریخي او جعرافیوي شتتعرونه عام ټولنیز شتتعرونه، اخالقي ټوکې، طنزي شتتعرونه، منظوم اړونه، 

 او... برخو باندې ویشل کېږي.ویرینې او ستاینې 

 او د ولا ادب بله سرته برخه منثور ادبیات په دې الندې وړو یا لویو څانګوو ویشل کېږي:

ولاتتت نکلونه، وړې ولاتتت کیستتتې، منثور متلونه، اصتتتطالحات او محاورې، ټوکې تکالې، تکیه 

 کالمونه، اسطوری او...

شتتتوی و، لومړی مې په عام ډول تیوري او بیا  دوهمه برخه چې د لنډۍ پېژندنې تیورۍ ته ځانګړی

مې په ځانګړۍ توګه د ادبیاتو تیوري معر  کړه او هغه دا چې ادب تیوري د ادبپوهني ستتترته او تر ټولو 

مهمه څانګه ده چې د ادب ټولنیز ارزښتتتتونه د اادب د پرمختیا او پراختیا پړاوونه، د ودې او انکشتتتتاف 

مونه او نورې ځانګړنې تر څېړنې الندې نیستتتې او د اد  موادو د څېړنې تاریخي عنعنه د اد  اثارو فور 

لپاره عمومي الرې او اصتتتول ټاکي او لنډه دا چې اد  تیوري په واقعیت کې د ادب د بېال بېلو برخو او 

 مسایلو په هکله د علمي نظریاتو م موعه ده.
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شعر پېژندنې د تیورۍ په شوه او دا جوته د لنډۍ پېژندنې تیوري په عام ډول د  شوه  رڼا کې معر  

چې لنډۍ هم د ولا ادب د یو مديبول اد  ژنر به توګه د شعر پېژندنې د تیورۍ ټولې برخې او اصول پر 

سکښت او منځپانګه د مطالعې او څېړنې وړ دی، ځکه لنډۍ  ځان مني او د هغو په رڼا کې یې جوړښت، 

بیره یې خپل ځانګړی وزن، اهنګ او موستیدیت هم خپل ځانګړی جوړښتت او ستکښتت لري او پردې رس

 هم شته دی.

په درېمه برخه کې د لنډۍ پر لرغونتوب مفصتتل بحثونه وشتتول او د زیاته شتتوه چې لکه څنګه چې 

پښتتتتون ولس یو لرغونی اریایې توکم او قيبیله ده، دغستتتې یې په ادب کې هم ډېره لرغونې مخینه لري، 

ینه په ستتینه له یو نستتل څخه بل ته لیږدیدلی او تر موږ رارستتیديل دغه مخینه موږ ته په لنډیو کې چې ستت

   دي، ډېر ښه څرګندیدی يش، چې یوه لرغوين بېلګه یې دغه لنډۍ ده:

 سيبوږمیه کړنګ وهه راخيژه

 یارمې د ګلو لو کوي ګوتې ریيبینه

ریایانو اچې موضتتتوعی او منځپانګیزه لروغونتیا یې د هغې دورې حکایت او روایت کوي چې لرغونو 

صوب جوړول. دا لنډۍ ځان  سوما ټوټې او ګلونه ریيبل او ورڅخه م شپې مهال د  زرګونه کلونه وړاندې د 

 هغې زمانې ته رسوي او د یوې پېغلې هیله او غوښتنه موږ ته بیانوي چې د خپل مین په اړه یې لرلې ده.

دهمدې یوې لنډۍ په څلورمه برخه کې چې د لنډۍ نومونې بحث دی، دا پکې ښتتتودل شتتتوي چې 

لپاره درې څلور نومونه هم شتتتته چې: ټکۍ یا ټیکۍ، ټپه، مرستتتۍ یا م تتتۍ او نور دي، دغه نومونه د 

سیمو او جغرافیوي موقعیتونو کې د لنډۍ لپاره ویل کېږي او هر یو بیل بیل  ستونګنو په بېالبېلو  ښتنو د ا پ

 ر راکوي.مفهوم افاده کوي چې هغه موږ ته د لنډۍ د پېژندنې سند په ال 

ښوونې په اړه  ا ادب کې یې دریځ د څرنګوالی او څومره  په پنځمه برخه کې د لنډۍ اغیز او په ول

مفصل بحثونه شوي، پایله یې دا ده چې لومړی خو لنډۍ له خپل ځانګړي اد  ت هري ارزښتونه او یا په 

دي  مفاهیم داستتتې غاړه غړۍبله وینا شتتتاعرانه کیفیت او حیثیت لري، په هغې کې لوړ تخیل، او عايل 

چې هر یو یې بل ته خپل ځانګړی خوند او رنګ وربخښي، او دا چې لنډۍ به اولا منظوم ادب کې هم 

د اد  ارزښتتتتونو او هم د معنا او مفاهیمو په لیږد کې ډېر اغیزناک اد  ژانر دی، نو له همدې امله یې 

ت او اهمیت څخه داستتې برخمن دي چې ددغه زموږ په منظوم ولاتت ادب کې یې دريځ لوړ او له ارزښتت

 اد  ژانر دريځ یې په ټول ولا ادب کې تر بل هر ژانر څخه ښه ځلولی دی.
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شتتتپږمه برخه چې د لنډیو د بڼې او جوړښتتتت د پېژندنې لپاره د هغې ډولونه څېړي، دغه دوه ډولونه 

ه خوله په سینه او خوله پپکې راجوت شول: لومړی طيبیعي لنډۍ چې د ولس مال دی، په ولس کې سینه 

له یو نستتتل څخه بل ته لیږدیديل، الفاو یې صتتتیدل شتتتوي او د غمیو او مرغلرو په څېر راڼه شتتتوي، له 

ځانګړی ځال او ښتتکال نه برخمن شتتوی دي او بل ډول مصتتنوعي لنډۍ دي چې ځینو خلکو او یا معلومو 

سکښت او شاعرانو د هغوطيبیعي لنډیو په تدلید او پیروۍ د بېالبېلو موخو جوړښت  لپاره جوړې کړي دي، 

یې د ستتیالبو د شتتمېر، وزن او اهنګ له مخې د هغو لنډیو په څېر دي، مګر اد  او هري ارزښتتتونه او 

سې بې خونده دی چې د لوستلو او اوریدلو په مهال له ورایه له طيبیعي  شاعرانه کیفیت یې ډېر پیکه او دا

يش چې دا خونه د لنډۍ خوند لري او نه رنګ د طيبیعي لنډیو  لنډیو څخه توپیریدای او دا څرګنندیدای

 مسخه شوې بڼه ده او باید د لنډیو له کتار وویستل يش.

په اوومه برخه کې د جنستیت له مخې د لنډیو دوه ډولونه) د ښتځینه لنډۍ او نارینه لنډۍ( په نومونو 

ولونه د خپل مخاطب له مخې جې معر  شتوي او په مفصتل ډول دا جوته شتوه چې د لنډیو دغه دواړو ډ

یو خوا نارینه او بله خوا ښتتځه ده چې له ورایه څرګندیږي، په څېړنه کې دا هم جوته شتتوه چې اویا ستتلنه 

لنډۍ ښتتځینه و جوړې کړي او دیرش ستتلنه یې چې مخاطب یې ښتتځینه ذات دی، په نارینه و پورې اړه 

ته راځي چې د پنځیدونکي  مفهوم یې عام  لري او ددې ټولو ترمینځ ځینې ډېرې داستتتې لنډۍ هم مخې

 دی او د ښځینه او نارینه مخاطب څرک یې نه لګيږي.

د  فنونو و، په لنډیو کې د ا« په لنډیو کې صتتنعتونه» په امته برخه کې چې په عمومي رسلیک کې

ل اد  ډو کاریدنه او د دغې کاریدنې څومره والی او څرنګوالی څېړل شوی، په دې لړ کې لومړی، په عام 

فنونو او د هغې بېال بېلې برخې معرفې شتتوي او بیا په لنډیو کې دبیان د برخې تشتتيبیه، استتتعاره، کنایه او 

شوي دي او همدارنګه بدیع له  شوي او تحلیل  ښودل  سطوره د بېلګو په ترې کې  سیميبول او ا همدارنګه 

 ڼه پېژندل شوي دي.برخې څخه یوازې په لنډیو تلمیحات د بېلګو په ترې کې په تحلیيل ب

د څېړنې نهمه برخه مې په لنډیو کې د پېښتتو او شتتخصتتیتونو انځور تر رسلیک الندې څېړنه وه، په  

دې اړه مې لومړی د پېغمربانو علیهم الستتالم یاد، چې په هغو کې د حرضتتت ادم علیه الستتالم حرضتتت 

الم. ت یعدوب علیه الستتیوستتف علیه الستتالام، نو  علیه الستتالم، حرضتتت ابراهیم علیه الستتالم، حرضتت 

سلیامن  حرضت یوسف علیه السالم، حرضت موسی علیه السالم، حرضت حرض علیه السالم، حرضت 

علیه السالم، حرضت عیسی علیه السلم او خاتم النيبین حرضت محمد صلی الله علیه واسلم، یادونې په 

تو لپاره وکړه ې هم دلوستتتونکو د معلومابېال بېلو کې راوړل شتتوې او بیا ددغو پېغمربانو ډېره لنډه پېژندنه م
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رضت  صدیق)رې(، ح رضت ابوبکر  صحابو کرامو) رضی( یادو، چې د ح او په دویمه برخه کې د ځینو ا

عمر فاروق)رې( حضرتت علی کرم الله وجهه، حرضت حمزه) رې( حرضت بالل یاد د بېالبېلو لنډیو په 

ري کرامو، علمي عرافاين او روحاين شخصیتونو لکه: پبېلګو کې او همدارنګه په دریمه برخه کې د اولیای 

بابا)ر (، شتتتیخ عيبدالغفور) ر ( د ستتتوات باباجي، شتتتیخ متي بابا)ر ( باباويل کندهری)ر ( لعل شتتتهيبار 

قلندر)ر ( مالن م الدین اخونزاده)ر (، میا عمر د څمکنو)ر ( د ترنګزو حاجي صتتتاحب)ر ( عيبدالرحمن 

وند موسی بټي کوټی)ر ( مرادعيل صاحيبزاده)ر (، شیخ عيبدالدادر جیالنی بابا)ر ( بایزید روښان)ر ( اخ

)ر ( او نور نومونه چې د لنډيو په بېلوبېلو بېلګو کې راغيل وو، راوړل شول او په پای کې ددغو شخصیتونو 

 لنډه پېژندنه هم د لوستونکو له پاره وړاندې شوه.

ډیو انو او واکمنانو یادونې او ستاینې ته چې په لندهمدې څېړنې دوهمه برخه د مېړنیو، جنګیالیو غازی

کې شوي، ځانګړې شوي وه، په غازیانو کې د هغو لنډیو بېلګې راوړل شوي چې پکې ) غازي وزیر محمد 

اکرب خان، غازي محمد ایوب خان، غازي محمد جان خان، غازي عمرا خان او غازي هارون چې د 

و او ميل ميبارزو کې د م اهدینو او ميبارزینو مصتتتي به غاړه انګریزي ښتتتکیالک په وړاندې یې په غزاګان

درلوده، نومونه یاد شتتتوي وو او بیا ددې برخې په پای کې ددغو نومیالیو غازیانو لنډې لنډې پېژنددنې هم 

راوړل شتتتوي دي. او د همدې برخې په پای کې چې د کومو نړیوالو او افغاين نومیالیو واکمنانو او ميل 

په لنډیو کې راغلې په هغو کې: د ستلیامن) ع( جمشتید، یزید، ستکندر مددوين. شتېرشتاه  مصتانو یادونه

سوري. سلطان محمود غزنوي، خالو خان، شاه جهان، اکرب باچا) جالل الدین محمد اکرب( اورنګ زیب، 

میرویس خان نیکه، شتتاه محمد هوتک، شتتاه ارشف هوتک، لواحمدشتتاه بابا، میر شتتیرعلی خان. امیر 

عدوب خان، رسدار اصتتتف خان، امیر عيبدالرحمن خان، امیر حيبیب الله خان، غازي امان الله محمد ی

خان، حيبیب الله کلکاين، محمد نادر خان، محمد ظاهرشتتتاه، محمد داؤد خان، نورمحمد تره کي، بربک 

صتتت( مکارمل، حفی  الله امین، ن یب الله) ډاکټر(، ناهیده ) ميل ميبارزه( او جالالدین حداين) م اهد 

نومونه شتتامل دي چې دهمدې برخې په پای کې ددغو شتتخصتتیتونو ډېره لنډه پېژندنه هم د لوستتتونکو د 

معلوماتو له پاره راغلې ده، د همدې نیمې برخې بل ځپرکی په لنډیو تاریخي پېښې وي، په دغو پېښو کې 

 دا الندې مهمې تاریخي واقعي شاملې دي، چې په لنډيو کې یط یادونه شوې ده.

د میوند ( ۲د ایران پر اصتتفهان د افغانانو، نو د قيبضتتې او برالستتۍ تاریخي پېښتته په لنډیو کې)( ۱)

د اميبېلې تاریخي ( ۴د ملکنډ د جنګ تاریخي پېښتته په لنډيو کې)( ۳جنګ او تاریخي ستتوبه په لنډیو کې)
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 اړه ویل شتتتوېد رامداد خان د وژل کیدو تاریخي پېښتتته په لنډیو کې، لومړی د هرې پېښتتتې په ( ۵غزا)

 لنډۍ او بیا د هغې پېښې لنډيز راغلی دی

د څېړنې لسمه برخه د لنډي ټولولو الرو چارو ته ځانګړې شوې وه، دغه برخه کې په الندې رسلیکونو 

 کې:

لنډۍ ځنګه راټولې او خوندي کړوپ لومړی د فولکلرو ټولونې او خوند کولو اړتیا وښودل شوه، بیا یې د 

ستې د فولکلور ټولوونکي موخې او هدفونه او  ټولولو په الرو چارو صل بحث وشو او وری او میتودولوژۍ مف

ځانګړنې تر بېالبېلو څنګزنو رسلیکونو کې بیان شوې او د واضح شوه چې فولکلور ټولوونکي د کومو موې 

انګړنو ځاو مداصتتتود له مخې د فولکلور ټولونې کار ته اقدام کوي او دغه فولکلور ټولوونکي باید له کومو 

مادو کې پرله پستتې وښتتودل شتتوې، تر دې وروستتته د فولکلور ( ۱۲څخه برخمن وي، د غه ځانګړنې په )

ټولونې بېالبېل روشتتونه لکه: مرکه، پوښتتتنلیکونه او کتنه یا) مشتتاهده( په لنډ ډول معرغي شتتول او د هر 

 روش ګټې او دعميل کولو په مهال پاملرنې واضح شوي.

ېړنې ډېره مهمه موضتتتوع له رستتتنیو څخه د لنډیو راټولونه وه چې په څو د همدې لستتتمې برخې د څ

رسلیکونو کې تررسه شتتوه او د هغه داستتې چې لومړی رستتنۍ وپېژندل شتتوه، درې مهم) عنعوي رستتني، 

چابس رستتنۍ او برقي رستتنۍ( په لڼډ ډول معرفې شتتول او بیا په بېالبېلو رسلیکونو کې په دې بحث وشتتو 

له خولې د کار  چې د خلکو  له کوم اغیزناکو تکیتکونو کې  ګه او څومره  ید څن با په راټولولو کې  نډيو  ل

اخیستتتتل پکار دي، له چاپي رستتتنیو څخه په کوم ترتیب لنډۍ راټولې او څنګه یې د خوندي کولو او بیا د 

 چاپي رسنیو له الرې د ټولګو په توګه د هغو د خپرولو الرې چارې برابرې يش. 

له الرې د لنډیو راټويل، خوندي کول او چاپ ته چمتو کول د همدې لستتتمې  د تلویزیون او راډیو

برخې بل رسلیک و، چې پکې له دغو غږیزو او انځوریزو) تصویري( رسنیو څخه د لنډیو راټولولو اغیزناکې 

الرې په مناسب تفصیل رسه بیان شوې، ددې برخې وروستی بحث د موبایل او تیلیفون له الرې د لنډیو 

شوی و چې پکې ددې کار له پاره له موبایل یا تیلیفون څخه څومره د راټو  ښودلو ته څانګړی  لو الرو چارو 

او څنګه استتتفاده کول پکارده او څنګه باید ددې کار د اغیزناک کولو لپاره پاملرنه او بنستتټیزې هلې ځلې 

 ويش:

شوی سمه برخه د لنډیو ټولولو په برخه کې د مخه  ستۍ یا یوول زه ارزونه وه و کارونو څېړنید څېړنې ورو

چې په لنډیز، خو هر اړخیز ډلو تر رسه شتتوه او هغه داستتې چې په دې برخه) د لنډیو راټولونه( کې د مخه 

شتتتویو کارونو له جملې څخه لومړی د ميل ستتتندرې په نامه د لنډیو لومړنۍ ټولګه چې محمد ګل نوري 
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او بیا پښتتتني ستتندرې په نوم د پېښتتور پښتتتو لنډۍ به کې خپرې کړي ( ۲۵۰۰مریز کال شتتاوخوا) ۱۳۲۳

لنډۍ لري، همدارنګه پښتو لنډر چې ( ۳۶۰۰۰اکیډیمي په دوو ټوکو کې چاپ او خپره شوې او شاوخوا)

مریز کال بشتتپړ او چاب کړې  ۱۳۶۴د افغانستتتان د علومو اکاډمۍ د یوې ګډې ډله ییزې پروژې په توګه 

ه د نننۍ لنډۍ په نوم د لنډیو یوه ټولګه چې محمدا جان لنډۍ پکې خوندي دي او باالخر (  ۱۱۱۵۸او)

لنډۍ خپرې او په شخيص لګښت چاپ کړې ده، ددغو ټولو ټولګو چې په هر ( ۲۵۰۰غل ي پکې شاوخو)

یوه کې په زرګونو لنډۍ او د هغو بېل بېل وریانټونه چاپ دي، د راټولولو او خپرولو په کار کې یې ډېرې 

هغه دا چې: د لنډیو راټولو له پاره منظم پالن نه و، د تکرار مخه پکې نه ده نیمګړتیاوې موجودې دي او 

نیول شوې، ډېرې لنډۍ پکې مصنوعي دي چې راټولولو نکو حق الزحمو له پاره جوړې کړې او له طيبیعي 

 لنډیو سه ملګرې کړي او د هغو اصيل لنډیو مصویت او خوند او رنګ ته یې زیان اړولی دی.

لیکنه او څېړنه د لنډیو د ټولګو او د راټلولو د کار په اړه د انتدادي کتنې او ارزونې په  د غسې زما د غه

 تررسه کولو پای ته رسیدلې ده.
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 منانشه

د لنډیو تیوري او د راټولو الرې چارې په اړه چې زما څېړنه په یوولستتتو لویو برخو، چې په هره برخه 

لیکونو الندې په مناستتب تفصتتیل څېړل شتتوي او ستتپړل شتتوې، د کې اوړوند موضتتوعات تر ځانګړو رس 

بحثونو د لنډیز او پایلو د وړاندې کولو وروسته دا دی په تدری ي ډول د مناقشې پړاو ته داخله شوې، چې 

 زه پکې د مناقشې لپاره څو خربې مطر  کوم او هغه دا چې:

 ې لنډې یا تفصتتتیيل معلومايترسه له دې چې د دې موضتتتوع په اړه چې پخوا په ضتتتمني توګه کوم

لیکنې او څېړنې شوي، په هیڅ ډول یې د ادب د مطالعې د مینه والو پوښتنو او غوښتنو ته پوره ځواب نشو 

ویلی او نه یې د هغوی اد  تنده خړوبولی شتتتوه، نو ځکه زه د خپلې دکتورا ډېزرټیشتتتن د لیکلو او علمي 

سپړنې ته الر ډګر ته د وړاندې کولو لپاره، ددې موضوع د لن ډیو تیوري او د راټولولو الرو چارو څېړنې او 

په کار شوم او دا دی د دفاع تر درشله مې رارسولې ده یو، خو دا چې زما دا کار له هغو نورو مخکې تررسه 

شویوو کارونو رسه ډېر توپري لري او هغه دا چې هغه کارونه په ضمني توګه ډېر سطحي تررسه شوي او دا 

د یوې علمې او اکاډمیکې اړیتا له مخې د یو څېړنیزاثر په توګه د علمي مکلفیت په استتتتار د زما لیکنه 

باوري معلومايت رسچینو پر مټ تررسه يش او په هر لحاو له هغو څخه له نوښتتتتونو برخمنه او پر علمي 

 اکاډمیکو معیارونو برابره ده.

کنو کې نه ګڼم، بلکې په دې باب نورو لیخو زه هم خپله دا لیکنه او څېړنه په دې برخه کې د پاي ټ

او څېړنو ته هم اړتیا شتتته، زما لیکنې نورو ته الر پرانیستتته، په دې برخه کې خصتتوصتتاً د لنډیو د راټولو، 

خوندي کولو، خپرولو او پر هغو د هر اړخیز څېړنو رس ته رستتتولو ته د ادب د مطالعې مینه والو او څېړونکو 

 ري یم چې زما دا لیکنه به هغوی ته ډېره مرستندویه واقع يش.پام ور اړوم، خو به دې باو 

بله خربه دا ده چې په دې برخه کې په ځانګړي توګه د لنډیو د راټولولو، خوندي کولو او په ټولګو کې 

د عامې استتتتفادې لپاره د خورولو په برخه کې، د مخه تررسه شتتتویو کارونو باندې کره کتنه الزمه وه، چې 

سګونو هغه ما تر خپ شول کولی چې په دې برخه کې د لنډیو په ل سې پورې تررسه کړه، دا چې ما نه  لې و

ټولګې ټولې و ارزوم ښتتتګېڼې او بدګڼې یې د کره کتنې په نتی ه کې رابرستتتیره او د مطالعې مینه والو او 

شوې زیرمې  ېفولکلور څېړونکو مخې ته یې کېږدم، نو ما ددې لپاره پنځه لویې ټولګې چې د لنډیو د راټول

لپاره بنستتټیز ارزښتتت او اهمیت لري، و ارزولې، زما باور دی چې دغه تررسه شتتوې ارزونه به په دې برخه 

کې ډېر پوښتتتنو ته ځواب ووایي او ددې تر څنګ به هغه چا ته الرښتتودی يش چې د لنډیو پاتې ټولګې او 

 پرې کوې.یا د لنډیو په باب تررسه شوي تیوریک کارونه ارزوي او کره کتنه 
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ښایې ځینې وړی لوې خربې نورې هم په دې باب مطر  يش، خو د اچې دا کار  شې په توګه  د مناق

 به زما د لیکنې او څېړنې منه نوره هم پسې وغځوي، نو په همدغه مناقشې خپلو خربو ته د پای ټکی ږدم.
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 وړاندیزونه

او  د علمي څېړنیز اثر د بشپړتیا له پاره د مطالعې« د لنډۍ پېژندنې تیوري او د ټولولو الرې چارې»  

ضوع په باب  سپړنې په پایله کې وړاندې مو ضوعاتو د څېړنې او  د بېالبېلو برخو ته تحلیيل بحثونو او د مو

ص شوې، چې د هغو د پوره کولو، ا سمون لپاره په عمځینې نیمکړتیاوې او اړتیاوې راڅرګندې  ومي ال  او 

 ډول ځینې وړاندیزونه لرم او هغه دا چې:

تتتتت تر اوسته چې د لنډیو کومې ټولګې به افغانستتان او پښتتونخوا او د نړۍ په نورو برخو کې چاپ ۱

شتتوي د اټکل له مخې په هغو کې د ټولو خپرو شتتویو لنډیو شتتمېر په اټکيل توګه له پنځوستتو زرو څخه نه 

دا چې د ولاتت ادب دغه ارزښتتتناکې مرغلرې د ستتلګونو زرو په شتتمېر د وګړو په ستتینو او زیاتیږي، حال 

حافظو کې خورې ورې پرتې د هغې د راټولولو، خوندي کولو او چاپ او خپراوي ته د چمتوکولو لپاره دې 

 .يشد علمي اکاډمیکو څېړنیزو او تعلیمي ادارو له خوا د ځانګړو او ډله ییزو پروژو له الرې هڅې و 

تتت د لنډیو کومې چاپي م موعې چې تر اوسه چاپ شوي په هغو کې د لنډيو له تکرار رسبیره ډېرې ۲

مصنوعي لنډۍ شته هغه دې غور چاڼ اصيل لنډۍ دې له مصنوعي لنډیو جال او په ځانګړو م موعو کې 

 د سوچه او ثده ولا لنډیو په توګه چاپ او خپرې يش.

بېالبېلو خواوو او موضتتتوعاتو په هکله تحلیيل څېړنې تررسه او د  تتتتتتت په لنډیو کې د ټولنیز ژوند د۳

 مستدلو څېړنیزو اثارو په توګه دې چاپ او د ادب مطالعې مینه والو ته دې وړاندې يش.
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 (. کابل: د افغانستان علومو اکاډمۍ.۱۳۹۶اريانا دايرة امعارف. )شپږم ټوک(. ) .6

 (. کابل: د افغانستان علومو اکاډمۍ.۱۳۹۲اريانا دايرة امعارف. دوهمه دوره څلورم ټوک. ) .7

 (. کابل: د افغانستان علومو اکاډمۍ.۱۳۸۶اريانا دايرة امعارف. دوهمه دوره لومړی ټوک. ) .8

 ازمون، الل پاچا. )پ(. منظوم انځورونه. .9

پاچا. ) .10 بل ۱۳۹۷ازمون، الل  تان علومو اکاډمۍ او کا بل: د افغانستتت (. پښتتتتو نظم پوهنه. کا

 پوهنتون ادبياتو پوهنځی.

 وهنه. کابل: د افغانستان علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبياتو مرکز.(. شعر پ۱۳۹۹ازمون، الل پاچا. ) .11

 ( ادب تيوري. )دويم چاپ(. کابل: سمون خپرندويه ټولنه.۱۴۰۰ازمون، الل پاچا. ) .12

 ل(. پښتو فولکوري ادبيات. کابل: پکتويس خپرندويه ټولنه. ۱۳۹۵ازمون، الل پاچا.) .13

مد رحيم. ) .14 هام، مح نه ۱۳۶۷ال تاريخ ليک په اد   بل: د (.  کا له.  دا کې د ميتود يورت. م

 افغانستان د علومو اکاډمۍ.

 (. ټپه او ژوند. )دويم چاپ(. پېښور: حکومت خيرب پښتونخوا.۱۹۷۹انور، محمد طاير. ) .15

 ( د پښتو ټپې عمراين مطالعه. پېښور: پښتو اکاډمي.۲۰۱۷بېټنی، نور محمد دانش. ) .16

 ټولنه. (. کابل: پښتو۱۳۳۴پښتني سندرې. )لومړی ټوک(. ) .17

(. کابل: د افغانستان علومو اکاډمۍ د ژبو ۱۳۸۳پښتو ت پښتو تصيحي قامور. )دريم چاپ.(. ) .18

 او ادبياتو مرکز، ميدوتيک اداره.
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(. کابل: د افغانستتتتان علومو اکاډمۍ د ژبو او ۱۳۶۰پښتتتتو تصتتتيحي قامور. )دويم ټوک(. ) .19

 ادبياتو مرکز.

 علومو اکاډمۍ.(. کابل: د افغانستان ۱۳۶۳پښتو لنډۍ. ) .20

(. کابل: د افغانستتتتان علومو کاډمۍ د ژبو او ادبياتو ۱۳۶۲پښتتتتو لنډۍ. )ګډه علمي پروژه(. ) .21

 مرکز، پښتو ټولنه.

سايلو څېړنه. ) .22 ښځو د ژوند د ځينو م ښتو لنډيو کې د  ستان علومو اکاډمۍ د ۱۳۹۵په پ (. د افغان

 ژبو او ادبياتو مرکز.

ښځو پنځون(. ۱۳۹۲تدوا، محموده. ) .23 شن. )مدالو د  سنيو ادبياتو اووم ميل ج ستان د او ه. د افغان

 ټولګه(. کابل: ګوېته انستيتوت.

(. د پښتتتتو ځانتنی ادب او موستتتيدي. کابل: د افغانستتتتان علومو ۱۳۶۰جاليل، غالم جيالين. ) .24

 اکاډمۍ د ژبو او ادبياتو مرکز.

 حيبيب، اسدالله. )پ(. لکچر های اموزشی. )د مدالو تولګه(. .25

 (. مداله. زيري م له. کابل: د افغانستان علومو اکاډمۍ.۱۳۶۰يبدالحی. )حيبييبي، ع .26

 حيبييبي، عيبدالحی. )پ( د پښتو ادبياتو تاريخ. .27

(. پښتتتو شتتفاهي ادبيات شتتکل او مضتتمون. کابل: د افغانستتتان علومو ۱۳۶۶خاورې، غوټۍ. ) .28

 اکاډمۍ.

يک د ګرځنده کتابونو (. اخالق در رسانه های اجتامعی. کابل: ار۱۳۹۶خلوتګر، عيبدالحسيب. ) .29

 اداره. 

 (. جهادي لنډۍ. پېښور.۱۳۷۰ځاځی، توريالی. ) .30

 ل(. د مينې ټپې. ننګرهار: مازيګر کتاب پلورنځی.۱۳۹۶ځواب، ثناء الله. ) .31

32.  

 ل(. پېښور: د افغانستان کلتوري ټولنه.۱۳۶۹د افغانستان اوسني ادبيات. ) .33

 پېښور: د افغانستان کلتوري ټولنه.(. ۱۳۶۹مدالو ټولګه. ) د افغانستان اوسني ادبيات. .34

 (. د عوت او جهاد پوهنتون درو نوټونه.۱۳۷۰د پښتو ولا ادبيات. ) .35

 م(. پښتو ټپه. )دويم چاپ(. پېښور. یونیورسټي بک ی نا.۱۹۸۴داود، داور خان. ) .36

 (. د پښتو ولا ادب الرې. کابل: پښتو ټولنه.۱۳۵۶دوست، دوست محمد. ) .37
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 ( پښتونخوا شعر هار او بهار. )دويم چاپ(. کابل: پښتو ټولنه.۱۳۵۶ډار مسټټر، جيمز. ) .38

 (. پښتو ادبيات. مداله. کابل: کلنۍ.۱۳۱۸رښتني، صديق الله. ) .39

 (. د پښتو ادبياتو تاريخ. پښتو ټولنه.۱۳۲۵رښتني، صديق الله. ) .40

 (. د پښتو اد  مکتيبونه. پېښور: يونيورسټي بک اي نا.۱۳۶۲رښتني، صديق الله. ) .41

 (. د اشعارو ډولونه. پېښور: تاج محل کمپنۍ.۱۳۷۴رښتني، صديق الله. ) .42

 (. پنځه شمعې. پېښور: پښتو اکاډمي پېښور پوهنتنون.۲۰۰۶رضا، افضل. ) .43

 (. پنځه شمعې. پېښور: پښتو اکاډمي.۲۰۰۶رضا، افضل. ) .44

 .مطيبعه(. زرينې څانګې. کابل: د افغانستان علومو اکاډمۍ دولتي ۱۳۶۰رفيع، حيبيب الله. ) .45

 (. د متدن سوغات. پېښور: د اريک ګرځنده کتابونو اداره.۱۳۷۷رفيع، حيبيب الله. ) .46

(. د خلکو ستتندرې. کابل: د افغانستتتان علومو اکاډمۍ د تاريخ او ادب ۱۳۹۴رفيع، حيبيب الله. ) .47

 ټولنه.

 (. د خلکو سندرې. )دويم چاپ(. کابل: د امان کتاب خپرولو موسسه.۱۳۹۷رفيع، حيبيب الله. ) .48

 م(. پېښور: پښتو اکاډمي. ۲۰۱۳روهي سندرې. )دوهم چاپ(. ) .49

 م(. پېښور: پښتو اکاډمي. ۱۹۸۴روهي سندرې.) .50

 (. لکچر های اموزشی. )د مدالو م موعه(. کابل پوهنتون.۱۳۶۲روهي، محمد صديق. ) .51

 (. فولکلور پېژندنه. کابل: د افغانستان علومو اکاډمۍ.۱۳۶۵روهي، محمد صديق. ) .52

 (. د پښتو ادبياتو تاريخ معا ه دوره. محمد صديق فرهنګي ټولنه.۱۳۷۸صديق. )روهي، محمد  .53

 (. اد  څېړنه. )دوهم چاپ(. پېښور: دانش خپرندويه ټولنه.۱۳۸۶روهي، محمد صديق. ) .54

 د افغانستان تحریک فرهنګي څانګه.(. فولکلور او فولکلوري ادبيات. ۱۳۹۵زغم، احمد شاه. ) .55

پر پښتو ژبه او ادب د معلومايت ټکنالوژۍ اغېزې. ناچاپ. کابل: د  (.۱۳۹۷ساحل، مطيع الله. ) .56

 افغانستان علومو اکاډمۍ.

 (. زرچاڼ. ننګرهار: مومند خپرندويه ټولنه.۱۳۹۱سيدي، سيد نظيم. ) .57

 (. روهي سندرې. )لومړی ټوک(. پېښور: پښتو اکاډمي.۱۹۸۴شاهني، سليامن. ) .58

 ل: انتشارات نامی.(. اد  هڅې. کاب۱۳۹۲شريزاد، پښتون اقا. ) .59

 (. د ادب تيورۍ اساسونه. کابل: د چاپ او خپرونو دولتي کمېته.۱۳۶۵شينواری، دوست. ) .60

 صادق، صادق الله.)پ(. د مينې ټپې. ننګرهار: ګودر خپرندويه ټولنه. .61
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 (. ويښې جذبې روغ توپانونه. پېښور.۱۳۷۰صديدي، غوو الدين. ) .62

 توپانونه. پېښور. (. ويښې جذبې روغ۱۳۷۷صديدي، غوو الدين. ) .63

 (. تاريخي ټپې. )لومړی چاپ(. پېښور: يونيورسټي بک اي نا.۲۰۰۴طاير، محمد نواز. ) .64

 (. ټپه او ژوند. پېښور: پښتونخوا.۲۰۱۲طاير، محمد نواز. ) .65

 عابد، زاهدالله. )پ(. د ماسرتۍ تيزر. .66

 (. ټپه او صنعتونه. مردان: مرکه پيل کيشنز پښتونخوا.۲۰۰۳عامل، جهان. ) .67

 علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبياتو مرکز. .68

 (. عربۍ سندرې.۱۳۶۰غروال، محمد عارف. ) .69

 (. جادوګر هر. جالل اباد: مومند خپرندويه ټولنه.۱۳۹۳غضنفر، اسدالله. ) .70

 (. لنډۍ. پېښور.۱۳۸۱غلجی، محمداجان. ) .71

 (. ننۍ لنډۍ. پېښور: پښتونخوا.۱۳۸۱غل ی، محمداجان. ) .72

 کابل: د افغانستان علومو اکاډمۍ.(. ۱۳۶۵فولکلور پېژندنه. ) .73

 (. پښتو لنډۍ. کابل: د افغانستان علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبياتو مرکز.۱۳۶۴اليق، سليامن. ) .74

سليامن. ) .75 ستان علومو ۱۳۹۱اليق،  سطورو څرک. کابل م له. کابل: د افغان (. په لنډۍ کې د ا

 اکاډمۍ.

 د افغانستان علومو اکاډمۍ. (. شعري سيميبولونه. کابل:۱۳۹۵لېوال، عيبدالغفور. ) .76

 (. په ادبياتو کې د اسطورې څېړنه. کابل: د افغانستان علومو اکاډمۍ.۱۳۹۶لېوال، عيبدالغفور. ) .77

 (. د ازادۍ تحريک او پښتو شاعري. پېښور.۲۰۰۷مغموم، يار محمد. ) .78

 (. د ازادۍ تحريک او پښتو شاعري. پېښور.۲۰۰۷مغموم، يارمحمد. ) .79

 (. ژېړي ګلونه. د لنډيو غورچاڼ. پېښور: ميهن خپرندويه ټولنه.۱۳۹۳منګل، عيل محمد. ) .80

 (. په لنډيو کې د پاچاهانو ياد. کابل.۱۳۹۴منګل، عيل محمد. ) .81

(. په لنډيو کې تلميح او تاريخي پېښتتتې. کابل: رشکت ستتتاختامين ۱۳۹۸منګل، عيل محمد. ) .82

 صاحيبزاده.

ښتني فولکلور د چاپي م۱۳۹۴نا ، ن الله. ) .83  موعې خپرندود. )لومړی چاپ(. کابل: د (. د پ

 افغانستان علومواکاډمۍ.

 (. روهي ثدابت. پېښور: پښتونخوا حکومت.۲۰۱۲نواز، محمد طايز. ) .84
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 (. ميل سندرې. کابل: پښتو ټولنه.۱۳۲۰نوري، محمد ګل. ) .85

 (. پښتو ادبيات. مداله. کابل: د افغانستان علومو اکاډمۍ.۱۳۶۴نوميال، محمد انور. ) .86

(. پښتتتتو ادبيات د امر ک وا .اد. )مهاله(. کابد: د افغانستتتتان ۱۳۶۴ی، محمد انور. )نوميال .87

 علومو اکاډمۍ.

 (. د فولکلور پېژندنې الرښوود. ننګرهار: ختيځ اکاډمي.۱۳۹۲وفا، محمد داود. ) .88

 (. ادبپوهنه. پېښور: اريک د ګرځنده کتابتونونو اداره.۱۳۸۲هاشمي، سيد محي الدين. ) .89

(. شتتعر او د جوړښتتت استتاو توکي. )مداله(. کابل م له. ۱۳۸۵محي الدين. )هاشتتمي، ستتيد  .90

 کابل: د افغانستان 

 (. د نني ادب ډولونه. ننګرهار: وحدت خپرندويه ټولنه.۱۳۸۹هاشمي، سيد محي الدين. ) .91

سيد محي الدين. ) .92 (. د افغانستان سل نوميالۍ څېرې. پېښور: ميهن خپرندويه ۱۳۹۴هاشمي، 

  ټولنه.

(. ادبپوهنه. )له نوو زیاتونو رسه(. پېښتتور: ميهن خپرندويه ۱۳۹۴ي، ستتيد محي الدين. )هاشتتم .93

 ټولنه

 (. اد  تيوري. پېښور: ميهن خپرندويه ټولنه.۱۳۹۵هاشمي، سيد محي الدين. ) .94

 (. د ادبپوهنې څانګې. کابل: د افغانستان علومو اکاډمۍ.۱۳۹۶هاشمي، سيد محي الدين. ) .95

(. ادبپوهنه. )له نوو زیاتونو رسه(. پېښتتور: ميهن خپرندويه ۱۳۹۴) هاشتتمي، ستتيد محي الدين. .96

 ټولنه

سيد محي الدين. ) .97 شمي،  ښتو کړنيو ادبیاتو کې د لنډۍ و نډ او دريځ. )مداله(. ۱۳۹۸ها (. په پ

په افغانستتتان کې د فولکلور پېژندنې اړتيا. )د ستتيمينارد مدالو ټولګه(. کابل: د افغانستتتان علومو 

 او ادبياتو مرکز. اکاډمۍ د ژبو

 (. اد  فنون. ننګرهار: مومند خپرندويه ټولنه. ۱۳۸۹همکار، محمد ابراهيم. ) .98

ستان علومو اکاډمۍ د ۱۳۶۱هېواد مل، زمی. ) .99 سندرې. )لومړی ټوک(. کابل: د افغان ا  (. ول

 ژبو او ادبياتو مرکز. 

 څېړنو اداره.(. پښتو ولا ادبيات. پېښور: د ساپي د پښتو ۱۳۷۶هېوادمل، زمی. ) .100

 پښتو ولسی ادبيات. پېښور: ساپي موقوفاتو اداره.(. ۱۳۷۷هېوادمل، زمی.)  .101
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 (. فولکلوري ادب. پېښور: اعراف پرېنټر پښتونخوا.۲۰۱۷يوسفزی، فرهاد وسيم. ) .102

 (. پښتو شعر هندو جوړښت. پېښور: دانش خپرندويه ټولنه.۱۳۷۷يون، محمد اسامعيل. ) .103

 

 

 

 

 

 


