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فرهنګي څانګه د افغانستان مليي تحرييک ليه اساسيي څيانګو څخيه ييوه
ده .د دې څانګې دنده داده چې هېوادوالو ته فرهنګي خيدما وړانيدې
او ګټور فرهنګي کارونه ترسره کيړي .د تياريخيم ملييم کلتيوري ور يو
او تاريخي او ملي شخصيتونو نمانځل ددې څانګې نورې دندې دي.
د هېواد د ليکوالو د علمييم دينييم روينييزو او معلومياتي اثيارو چيا
هييد ددې څييانګې لييه اساسييي دنييدو څخييه ګڼييل کېيي ي .لييه هغييې ور ييې
راهيسييې چييې تحريييک خپييل عملييي فعاليتونييه پيييل کييړي ديم نييو دې
څانګې هد ورسره سد خپل فعاليتونه چټک کړي دي .تاريخي ور ې ييې
نمانځليم تاريخي واټونو ته يې لوحې جيوړې کيړي .علميي سييمينارونه
او ورکشاپونه يې جوړ کړي دي.
د تحرييک دې څيانګې د تحرييک د عميومي هيدفونو پيه رويا کيې وپتېيلييه
چې په يو ايي ډ ول (شل عنوانيه کتاوونيه چيا کيړي .پيه دې اثيارو کيې
اکثره ديني او علمي اثار شامل دي چې درنو هېوادوالو تيه ييې وړانيدې
کوي.
دا اثر (لنډيو ته يوه لنډه کتنه چې ستاسو په الس کې دیم اغليې (اريي
يون ليکلی او د همدغو شلو عنوانو اثارو ليه جمليې څخيه دی .هيليه ده
درانه لوستو نکي ترې ښه ګټيه پورتيه کيړي .تحرييک خپليو هېوادواليو تيه
ډاډ ورکييوي چييې پييه راتلييونکي کييې وييه هييد خپلييو دې ډول ه ييو تييه دوا
ورکړي.
د هېواد د فرهنګ د وډاينې په هيله
په درناوي
د افغانستان ملي تحريک
فرهنګي څانګه
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درنو لوستونکو ته يوه يادونه
درنو او قدرمنو لوستونکو! دا اثر يا کتاوګوټی چې اوس ستاسو پيه
الس کييې دیم دا يمييا د تحصيييلي دورې د وروسييتي کاييل محصييول
دی .د ( ۱۳۷۰ل کال په وروستيو کې يه د کاويل پوهنتيون د وويو او
ادوياتو پيوهنځي ليه پويتو څيانګې څخيه فارغيه شيو  .د تحصييل پيه
وهير کې مې له څېړنې سره لېوالتيا درلودليهم د تحصييل پير هميدې
وروستي کال مې د لنډيو په واب دغه لنډه ليکنه او څېړنه وکړهم ليه
(۱۳۷۰ل څخييه ويييا تيير (۱۳۹۳ل کاييل پييورې دادی ( ۲۳کالييه تېيير
شولم په دې وهير کې مې د ويل هير هېوادو يل پيه شيان د وونيد ډ يرې
سييييړې تييييودې تېييييرې کييييړيم مهاجرتونييييهم جنګونييييهم سييييتړياوې او
ستومانۍم تکليفونه مو ټول يو ول پسې تېر کړل.
کله چې افغانستان کې نسيتتا اراميي او سيوکالي راغليهم نيو وييا پير
نيييورو ګڼيييو ټيييولنيزوم سياسيييي او رسيييمي چيييارو مصيييروفه شيييو م د
ليکوالۍ ای راډيويي او ټلو زييوني او پارلمياني وحثونيو ونييو .دا
اثر چې مې هغه وخت ليکلی وم نو ان سره مې سياتلی وم څيو کاليه
دمخه چې مې د کور لوښي او ياړه کتاوونه ويا له سيره منمميولم نيو
دا کتيياوګوټی مييې يو ييل ويييا الس تييه راغييیم يييون تييه مييې ورکييړ چييې
يو يل ييې وګيوري او ا يې ييې کيړي .کليه چيې د افغانسيتان ملييي
تحريييک فرهنګييي څييانګې د کتيياوونو د چييا
ماڅخه يې د چا

لييړۍ پيييل کييړهم نييو لييه

لپاره ددې کتاب غوښتنه وکړه .يه کيه څيه هيد پيه

دې پوهېدلد چې دا کتياب تير چيا

دمخيه پيوره سيمونم ييياتونې او
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وشييپړتيا تييه اړتيييا لييري او دا مه ييل يه هييد لييه ګڼييو مصييروفيتونو سييره
مخامخ يد او ددې مجال راسره نه شته چې دا کتاب وشپړ کيړ م خيو
چا

ته مې که يړه ښه کړ چې د اهلل(ج ليه کيې (قيران کيريد پرتيه

نييور هييېا کتيياب وشييپړم پييوره او کييره نييه دی .ولييه ختييره دا وه چييې دا
کتاوګوټی يما د تحصيل د دورې محصول دیم نو که ميې د هغيه
وخت د يوه تصوير پيه توګيه پيه خپيل همغيه پخيواني شيکل پر ويودم
هيله ده درانه لوستونکي ويه راتيه ددې اثير نيمګړتييا ووويي او ددې
کتاوګوټي ينې ورخې که لوستونکو ته ګټيورې تميامې شييم نيو دا
وه يما لپاره د ډ رې خوشالۍ ای وي.
د افغاني فرهنګ د ال وډاينې په هيله
اري يون
په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استايې
 ۱۳۹۳ل کال
کاول -افغانستان
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سريزه
هغييه يتيعييت چييې مييوژ پييه کييې وونييد کييووم د رمزونييو او عجييايتو
يتيعييت دی او د يتيعييت پيير رمزونييو پوهېييدل خييېا فکيير او روييې
سترګې غواړي .خدای پيا پيه ويېې وېليو سييمو کيې وېېوېيل وګيړي
خلييييي کييييړي ديم ډول ډول خصييييلتونه يييييې ورکييييړي ديم د مينييييېم
عيييايفېم دښيييمنۍ او کينيييې څراغوني يو يړي د هييير چيييا پيييه يړه کيييې
راټوکېييدای شييي .پييه دې دنيييا کييې داسييې ملتونييه هييد شييته چييې د
سوکالۍ سیندونه ترې تاو ديم د ووند ګېوونو ورته وخيت پير وخيت
شييونډې پرانيسييتيم خييو د ريا ييت او سييختۍ دلمتييو څيياڅکي يييې
هېا کله په يړه نه دي اور دليم داسې ملتونيه هيد شيته چيې د وونيد
په اوژدو او د تياريخ پيه پوړييو کيې ويې ليه کياوي پرتيه پيه ويل شيي ييې
پوې نه دي لګېدليم د اورونو او دردونو موسمي وارانونيه وخيت پير
وخييت پييرې را اور ييدليم د وونييد خييواژه يييې پييه ترخييو کييې داسييې حييل
شييوي چييې هييېا تصييور يييې نييه کېي يم خييو د پييتم عفييت او غييير

د

شييملې ګييل يييې ال هييد هغسييې شييونډې سييپړيم خييزانم ويياد او وييارانم
توپان او سيلۍ نه پېژني .پوتون ملت هد په دنيا کې داسې ييو مليت
دی چې په دې النيدې او وروسيتۍ کټګيورۍ کيې را ييم کيه د خپيل
هېواد تياريخ تيه نمير وکيړوم نيو د تياريخ پيه يړه کيې ويه داسيې کوميه
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محدوده دوره پيدا کيړو چيې هلتيه دې پويتنو د سيوکالۍ او اراميۍ
خوب کړی وي.
هر يرغلګر چې پيه خپيل ميل کليه د وياور هيليه پييدا کيړېم نيو يميوژ
هېيييواد تيييه ييييې شيييونډې څټلييييم خيييو پرتيييه ليييه دې چيييې د افسيييوسم
پر شانۍ او پوېمانۍ السونه ومروړيم نور څه په الس نه ور ي.
له چنګېز خانم هېکوم مغلوم انګر زانو نيه نييولې او ویيا پيه اوسيني
عصر کې روسانو ټولو يموژ د خياورې او پويتون ولي

د تيورې ميزه

څکلې ده.
دښمنانو چې يموژ د غيرتي ول

هېا ډول ورياوې د سير پيه سيترګو

نييه شييي ليييدلی او نييه يييې يغملييی شيييم نييو د هغييوی د معنويييت پييه
لوټولييو او سييويولو يييې الس پييورې کييړ .يمييوژ د خلکييو ډ ييره تيياريخي
شتمني يې له خاورو سيره وراويرې کيړېم ډ ير اثيار ييې د اور لمتيو تيه
وسپارل او ډ ر ييې ليه يان سيره ييوړل .خيو ليه دې سيره سيره يميوژ د
ول

ينيې داسيې فرهنګيي ميراثونيه ال پياتې شيول چيې ميوژ تيه ډ ير

اريښت لري .ددې ډول فرهنګي شتمنيو له جملې څخه يو هيد لنيډۍ
دي چې ولسي مرغلرې هد ورته وايي.
لنډۍ د پوتون ول

د فکر وړانګې دي.

لنډۍ د عايفې او احساساتو او فکر لېدونکې مرغلرې دي.
لنډۍ د پټو دردونو او يخمي يړونو درمان او د مرحد پټۍ دي.
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لنډۍ د هغو پېغلو چې د اسار

سييوری ييې يواني خيوريم د پټيو

دردونو او اند ونو انځورونه دي.
لنډۍ د ري او وز د مورچل ترانې دي.
لنډۍ د مېليو ليه خيولې راوتليي د اور هغيې لمتيې دي چيې د ميونيد
په دښتو کې د انګر زانو پر روحياتو اور ولوي.
لنډۍ يموژ د خلکو د وې تکلفه ولسي ووند ېنده هېنداره ده.
لنډۍ يموژ د کليوم هوجرو او د رو ګاوه ده.
لنډۍ د احساس هغه پلوشه او د مينيې هغيه لمتيه ده چيې ليه ييوه يړه
نه و ي او ول کې ای نيسي.
لنډۍ د انساني مينې د تلپاتې شعرونو نو دی.
لنډۍ د نف

د تذکيې او روحياتو د وينځلو درمل دي.

لنډۍ د يو مي مسافر د اسو لو تلپاتې نوه ده.
لنډۍ يموژ د جرګو او مرکو مالګه ده.
لنډۍ د وې ننګو او وې غيرتو د غندنې يوه لېدونکې پاوه ده.
لنډۍ د ګودرونوم ماييګرونوم منګيو او اتڼونو تاولو ده.
لنډۍ يموژ د ول

د پروني تاريخ انځور او د راتلونکي لپياره الهيا

دیم لنډۍ مينه دهم عايفه ده اور دی او وژمه ده.
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لنيډۍ د کييو ويييير اکترخييان تييوره ده چييې د کييو مکنيياټ تيير سييتوني
و ي.
لنډۍ د پوتني جنيت د حير د ښياپېريو پيه شيونډو جيوړ د ختيرو ګيل
وييونه دي.
لنډۍ د يمانې رو دیم چې تېره له اوسني او اوسينۍ ليه راتليونکي
سره و لوي.
لنډۍ د کاوي کرښه ده چې له منځه تلل يې ګران دي.
لنډۍ په سکڼي ماښا کې د يتيميانو ((هغيه چيې د ماښيا ډوډۍ ليه
اوښکو سره خورينه د سپينو او لېدونکو اوښکو روا ده.
لنډۍ يو امو عايفه او يو اواسي احساس په ان کې لري.
لنډۍ د يو قسد خوړلې ناکامې مينې فرياد دی.
لنيييډۍ د غيييرو د کوچييييانو ((چيييې د سيييحر اور ييييې ولېيي ي دوی تيييرې
ينه د يړه اواي دی.
لنډۍ د جنګم مېړانې او نارينتوب سرکوه څپه ده.
لنډۍ د کو خوشال د ري او وز د شعري رواب نغمه ده.
لنډۍ د کو مغلي توپان وه مقاول کې د کو ياغي (روښان د وينيې
جذوه ده.
لنډۍ د کو رحمان د عز م حلد او يغد ډيوه ده.
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لنييډۍ د کييو (اورنييګ پييه جيلونييو کييې د کييو (هجييري د وينييو سييره
ليکه ده.
لنډۍ د کو (جمال د منطي توره ده.
او وېخره لنډۍ د انساني مينې او دردونو د وييان ييوه داسيې وسييله
او د محتت يوه داسې پلوشه ده چې انساني رو ته تسيکي ورکيوي
او د غمونو وار یې له اوژو پر تاسي.
که څيه هيد لنيډۍ ييو داسيې وحير دی چيې پيولې نيه ليريم د ټيول عمير
لپاره که يو څو په کې وګر ي راوګر ي ويا يې هيد سيرحد نيه شيي
پيداکوالیم خو يه دلته غواړ په لنډ ډول د لنډيو پير شيکلم محتيوا
او ينو ورخو لنډې څرګندونې وکړ .
په درنوت
اري مومنده
د کاول پوهنتون د ووو او ادوياتو پوهنځي
د پوتو څانګې د څلور ټولګي محصله
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لومړی څپرکی
د لنډيو ويونکي
لنييډۍ يمييوژ د شييفاهي ادب او يمييوژ د پوييتني فولکلييور د شييتمنۍ
يوه مهميه ورخيه ده .لنيډۍ هغيه اشيعار دي چيې شياعر ييې معليو نيه
دی .د ټول ول

ګډ مال دی او د پوتنو د نرو او ښيځو د احساسياتو

هنداره ده .لنيډۍ د پويتنو ليه وونيد نيه راوتليي ديم د دوی د ټيولنيز
جوړښيييتم نيييړۍ لييييدم مليييي تييياريخم ريمونيييوم وزمونيييوم کيييړو وړوم
عييياداتوم رسيييمونوم رواجونيييوم احساسييياتوم عوايفيييوم خييييالونو او
رنځونو ويان په کې پيه ډ يره سيادهم ښيکليم مهذويه او

يادقانه وڼيه

شييوی او ددوی د ټيييول وونيييد رښيييتينې انځيييورګرې او ترجميييانې دي.
لنډۍ په هره سيمه کې اور يدل کېي ي او کليه چيې پيه ييوه سييمه کيې
وويييل شيييم ولييې سيييمې تييه ويييا د سييترګو پييه ر

کييې رسييېدلې ويم

پرته له دې چې خپل ا الت او ملي رنګ يې له السه ورکړی وي.
لنډۍ ييياتې د ښيځو ليه خيوا وييل شيوې دي او څرنګيه چيې د ښيځې
وينا نستت نارينه ته ډ ره لطيفه او موثره دهم نيو کيه ييې خونيد هيد
د ولسي شعرونو تر نورو ډولونو ييا

دی .د لنيډيو سيتر اهمييت دا

دی چې د هغه سندريز خصو يت او اهنګ لرونکيي فطير

د نيړۍ

پييه ټولييو فولکلييوري شييعرونو او سييندرو کييې ممتيياي دی او سيياری نييه
لري.
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د لنډيو لنډه تاريخچه
د ولسي سندرو (لنډيو عمر حتی په اټکلي توګه هيد معلومېيدی نيه
شيييم خ يو دومييره ويلييی شييو چييې دا نوعييه لييه ډ ييرې پخييوا راهيسييې
موجوده وهم مثې يوه مشهوره لنډۍ دهم چې ير کل قدامت ليري دا
لنييډۍ د (خييالو معشييوقې ويلييې ده( .خييالو د (غزنييوي محمييود لييه
پوتنو سيپه سياالرو څخيه ييو مشيهور سيپه سياالر وم کليه چيې دا پيوه
شوه چې خالو له خپل لوکر سره له جنګ نه وېرته راسيتون شيوم نيو
دا لنډۍ يې وويله:
چې د خالو لوکرې راغلې
يه وه ګومل ته د خپل يار ديدن ته مه
له پيورتنۍ لنيډۍ څخيه دا ښيکاري چيې لنيډۍ ير کاليه دمخيه يقينيا
موجوده وهم ښايي تر دې لنډۍ څخه مخکيې ډ يرې نيورې لنيډۍ هيد
ويل شوې وي چې ډ ر تاريخي اسيناد پيه کيې خونيدي ويم خيو اوس
يا وېخي له مينځه تللي يا يې وڼه او سټه اوښتې دي .له ولې خيوا پيه
لنييييډيو کييييې د پوييييتنو وونييييد د اجتميييياعي او اقتصييييادي اړيکييييو
څرګنييدونې شييوې ديم پييه مختلفييو ورخييو کييې يييې د وونييد عکاسييي
کړې او حتی د هېيواد د تياريخ ډ يرې حساسيې مرحليې هيد پيه لنيډيو
کې رانغوتل شوي ديم لکه:
که په ميوند کې شهيد نه شوې
خداي و الليه وې ننګۍ ته دې ساتينه
14

دغه لنډۍ چې د ميوند د تياريخي پېويې څرګندونيه کيويم يميوژ د
خلکو د حماسو په تياريخ کيې ليوړ مقيا ليريم چيې اوس دغيه لنيډۍ
يمييوژ تيياريخ تييه ورداخلييه شييوې او د تيياریخ جييز ګر ېييدلې دهم نييو
دغسې نورې لنډۍ هد لرو چې په تياريخي لحياډ ډ ير اهمييت ليريم
ډ رې وار اريښته تياریخي پېويې ميوژ تيه منعکسيوي او ډ ير معتتير
اسناد موژ ته په الس راکوي.
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د لنډيو نومونه
لنډۍ ته ټيکۍم مصيرۍم ټپيهم اوايم ودليه او سيندره هيد واييي او دا
وېېوېل نومونه د وېېوېلو يايونو پيه اعتتيار دي .ييانې د پويتنو پيه
يوه سيمه کې ورته لنډۍ وايي او وله کې ورته ټپيه واييي او کليه چيې
لنييډۍ پييه سييروکي او نيمک يۍ کييې راشيييم نييو پييه دغييه ييور

کييې

ټيکۍ ورته هد وايي .دلته وه د لنډيو نومونو ته لنډه کتنه وکړ:
 -۱لنييډۍ :د کنييدهار او پکتيييا خلييک ورتييه لنييډۍ وايييي دا پييه دې
مانييا چييې لنييډۍ پييه کنييدهار کييې يييو ډول مييار دی کييه سييړی وچيچييي
ورڅخه نه رغېي يم ييانې پيه لنيډيو کيې دوميره شيعري قيو

موجيود

دیم چې تاثير يې له هغه مار سره چې نيو ييې لنيډۍ دی وراوير دیم
دغه راي کېدی شيي لنيډۍ د خپيل لنيډ ترکيي

او جوړښيت ليه مخيې

هد لنډۍ وولل شي.
 -۲مصرۍ يا ټپه :د يوسفزيو ټتر او هغه پوتانه چې پيه پېويور
کې اوسې ي هغوی يې د مصرۍ ييا ټپيې پيه نيو ييادويم چيې دا هيد
علت لري او هغه داسې چې مصرۍ پيه پويتنو کيې ييو ډول مشيهوره
توره ده چې په جګړو کې ورڅخه ډ ره استفاده شوې دهم يانې يميوژ
لنډۍ د مصرۍ تورې غوندې اغېزه ښندالی شي.
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 -۳ټيکۍ :د ا لي مطل

په مانيا دهم ييانې يميوژ پيه هيره لنيډۍ

کې دا توان موجود دی چيې پيه ښيه هنيري شيکل کيې يميوژ د مطلي
ټکي ويان کړيم په دغه وجه د مشيرقي او وردګيو خليک ورتيه ټيکيۍ
وايي.
يادونه وايد وشي چيې مصيرۍ ييا ټپيه او ټيکيۍ معيياري نومونيه نيه
دي ټول پوتانه هغه نه پېژني.
څرنګه چې مو پورتيه يادونيه وکيړهم دغيه نومونيه پيه ييوې مشخصيې
سيمې پورې تړل کې يم يوايې (لنډۍ نو دی چيې ټيول پويتانه ييې
پېژني.
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دويد څپرکی
د لنډيو شکل او محتوا
د شکل له مخې لنډۍ يو ثاوت شکل لري چې له هغيه څخيه تغيير نيه
خوري او که یې وخيوريم نيو جوړښيت ييې ورانېي ي او وييا نيو لنيډۍ
لنييډۍ نييه ګڼييل کېيي يم خييو د محتييوا لييه مخييې لنييډۍ پيير وېېوېلييو
محتوايي ورخو و شل کې ي چيې د وونيد هيره ورخيه وييانوالی شيي او
هر فکير پيه کيې ويانېيدی شيي .دلتيه ويه پيه لنيډيز سيره دواړو تيه کتيه
وکړو:
 -۱شکل :لنډۍ عادتا دوه مسرۍ لري چې لومړۍ مسره يې نهيه
څپې او دويمه مسره يې دييارل

څپيې ليريم چيې دا قيانون پير ټوليو

لنډيو تطتيقې يم د وېلګې په توګه وه څو لنډۍ وګورو.
په سترګو ويا د رنجو يور که
د مسافر جانان دې غ دی چې را ينه
اوله مسره :په_ستر_ګو_بيا_د_ رن_جو_ زور_ که
دويمه مسره :د_ م _ سا_فر_جا_نان_ دې_ غږ_ دی_ چې_ را_ځـي
_نه
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پورته لنډۍ کې مو وليدل چې لومړۍ مسره ييې نهيه څپيې او دويميه
مسره یې ديارل

څپې لري.

که د يار غ راواندې وشي
مال وه خيرا

کړ سر وه ي ری ورکومه

اوله مسره :که_د_يار_غږ_را_بان_ دې_ و_شي.
دويمــــــــه مســــــــره :مــــــــال_ بــــــــه_ خــــــ ـی_رات_ کــــــــړم_ ســــــــر_
به_زې_ری_ور_که_ و_مه.
همدغه ډول که هره لنډۍ وګورو او پر څپو يې وو شو لومړۍ مسيره
يې نهه او دويمه مسره يې ديارل

څپې لري.

دغييه راي پييه پوييتو لنييډيو کييې د خييض مو ييو داسييې ده چييې لييومړۍ
مسره يې چې نهه څپې ليري پير څلورميه او اتميه څپيه ييې خيض راوړل
کې ي .او په دويميه مسيره کيې چيې دييارل

څپيې ليري پير څلورميهم

اتمه او دولسمه څپه خض راوړل کې ي.
د وېلګې په توګه الندې لنډۍ ګورو.
که پسې مر مرګ مې پر ای دی
u / uuu/uuu
يما پر سر يې جېل خانې منلې دينه
u/uuu/uuu/uuu
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را ه را ه ديدن مې وکه
u/uuu/uuu
د سرتختې راواندې ژدي پناه يې کړمه
u/uuu/uuu/uuu
ستا له يارۍ وه تووه نه کړ
u/uuu/uuu
که جېدان مې سر له تورو سره وړينه
u/uuu/uuu/uuu

 -۲د لنډيو محتوا:
پويتانه يلمييان او پېغليې چيې د مينيې او محتيت ليومړی څير حي
کانييديم نييو د مينييې سييوي او درد لييومړی ييل پييه لنييډيو راکمييوي او
خپل ان په ډ ر اخېص دغو ولسي سندرو ته تسليموي او د خپليې
ټولنې پېوېم غمونه او کړاوونه په سندرو او لنډيو کې ايوي.
مينې دې داسې کانې وکړې
لکه قصاب پر الره د ګوټې شمېرمه
د مينې اور مې په يړه ول دی
لوګی يې خې ي پرې اخر وه لمته شمه
20

د مينې اور دی چې يې ګورې
پتنګ په سرو لمتو کې ان ستي کوينه
د تييورې يخييد جييوړ يم خييو هغييه يخييد چييې د دنيييا پييه يتيتييانو نييه
جوړ ي او هغه غد او درد چې په هيېا درد و غيد وراوير نيه دیم هغيه
وېلتون دیم هغه د وېلتون غد دیم هغه وېلتيون چيې دوه ميي ييو ليه
وله جې کړي هغه ترټولو غمونو سيخت غيد دیم وېلتيون ناسيور يخيد
دیم وېلتون د مينانو تر ټولو غل دښم دیم سوداګري کيوي او تيل
د مينيانو يړونيه سيوري کييويم نيو کيه لييه وېلتيون څخيه ييور ي او
وايي:
وېلتون د کلي په منځ راغی
نارې وهي چې دوه مي جې کومه
وېلتون د خلکو د خندا کړ
که هر وخت ګر وان شلېدلی ګر ومه
وېلتون د يړه په سر سوری کړ
په تور لحد کې وه ښېرا ورته کومه
وېلتون د مينې سودا ګر دی
د اشنا قدر په اشنا پيدا کوينه
سوی يړګیم د ارمان نارېم د شهيد له هرې سيلګۍ سيره ارميانم د
دييييدن پيييه تميييه د عمييير ويييې يييترانه تېر يييدل او قياميييت تيييه د هغيييې
21

پر وييودلم پ ير ييان تييورې خيياورې اچييولم وييې ديدنييه نييه رغېييدلم پ ير
الروم غرونييوم دښييتوم کليييو او وانييډو وانييدې د ديييدن پييه تمييه عميير
تېييرول دا تييولې د اشيينا د مينييې او محتييت د سييختې او سييتونزمنې
الرې او پړاوونو د وهلو لپياره دي .پيه هميدې هيليه شيپې سيتا کيويم
مياشتې کلونه او عمرونه تېروي يا د ديدن او ارمان لپاره پير يان د
مسافرۍ او ستړياوو سختې ور ې شيپې سيتا کيويم خيو کيه چېرتيه
ورته د يار د ليدو ختر راشيم نو د خپل د نکدن سلګۍ يې هېيرې
شي.
ديدن دې ياره په قيامت دی
په دې دنيا مو ديدن ونه شو مينه
ديدن دې واغ يړه مې ولتل دی
وېلتون واغوان ولتل په واغ کې نه پر دينه
ديدن په غټو سترګو وکړه
ستا وه مه نه وه وکړو ديدنونه
ديدن په سي کې را الهو کړه
د تورو يلفو جال په الس والړه يمه
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په سلګونو ښځينه لنډۍ شته چې د نارینه ساالرۍ پر

د د پويتني

ښځې اعتراض او تاريخي نيوکې ويانويم چيغې وهيي او د يان پيه
هکله د نارینه و ظلد او ستد ورونډوي.
پوتون ول
تناس

کې ال تراوسه پيورې ليه ښيځې سيره د هغيې د حقوقيو پيه

سد چلند نه کې ي .د وګړوم کورنييو او قتيايلو تيرمنځ د ويديو

مرګونوم تېريو او دښيمنيو پيه ودليه کيې د ښيځې وونيد د قرويانۍ تير
پولې رسې ي.
ددې ترڅنګ نور ګڼ شمېر ناوړه کيړه وړه دي چيې د ښيځې وونيد ليه
سييتونزو او کړاوونييو سييره مخييامخويم نييو کييه خييو ښييځه د همييدې
د موقعيت د رسوا کوليو پيه خياير او د نارینيه وو

ترخه او انساني
د نيياوړه چلنييد پيير

ييد د خپييل تيياريخي اعتييراض د ویييان لپيياره دا

ښييکلې او يړه وړونکييې او سييوچه لنييډۍ د پوييتنو پرګنييو حييافمې تييه
ورشيندي.
ور

مې خپل وا يې د ول دی
ورته خاورې شې چې نور دې وا کوينه

همزولو غد راسره يو کړئ
پېر مې ظالد دی په ووډا مې خرڅوينه
خدايه د کونډو پناه ګير شې
چې ميراث خور يې په لېوانو ودينه
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ما ويل د يړه يار وه مې خپل شي
مرګ مې مېلمه شو د ښامار په ورخه شومه
په نيمه شپه سوې نارې شوې
مور له لورانو وېلوي کوکې وهينه
پييه لنييډيو کييې (و ياد شخصيييت پيييدا کييويم مګيير داسييې شخصيييت
پيداکوي چيې هغيه کيولی شيي اوژدې الرې وهييم هغيه کيولی شيي د
ګلونييو وژمييې او د لونګييو خوشييتويي د نييړۍ لييه يييوې ورخييې نييه ولييې
ورخييييې تييييه ولېييي دويم د عاشييييقانو هيلييييې او غوښييييتنې راټييييولې او
فريادونييه يييې لييه غرونييو هغييې خواتييه لييه سيييندونو پييورې هغ يو لييرې
ايونه ورسوي چې د مينې له لېوالو سره د دوی په هلو ليوم وړا او
خنداوو کې ګيډون او د هميدې لېواليو پيه خياير کليه پيه ليوړو غرونيو
کې د يوه عاشي يلمي د پګړۍ شمله خو وي او کله د کيې پير کنيډو
واندې د مينې پېغلې په سيالو کيې انځيور ي او هغيه ورپيورې وييا د
ښکلو تصاويرو دنيا ال ښکلې او رنګينه کړي.
هلکه ه ډ ر په نخرو ه
په لويو غرو ه چې شمله دې واد وهينه
په کنډو اوړې پناه کې ې
دا سور سالو دې واد وهي وړا را ينه
د سحرا واده راته وايه

24

يما اللی د کومو غرو مزل کوينه
د دامان واده يار ته وايه
د نکدن سلګۍ وهد تا يادومه
واد د ليلی د کلي راغی
په سحرا پل شول د لونګو درملونه
په لنډيو کې (کاغذ د نيد دييدن يواب دیم نيو کيه مينيان د هغيه
قييدر کييويم کييه چييې همييدا کاغييذ دی چييې د مسييافر اشيينا احو ييل
رارسويم نيو کيه مينيان هغيه کليه ليه شياهي سيره تشيته کيوي چيې
الييويي او ديييو يييار احو ييل وييل يييار تييه رسييوي او کلييه يييې هييد لييه هغييه
قا د سره تشته کوي چې د يار هغه ليک چيې د اوښيکو او د يړه پيه
وينو ليکل شوی دیم ول يار ته رسوي او وايي چې:
کاغذ د يړه په وينو ليک دی
اه مې پرې وکېښ که تور يې دي حرفونه
کاغذ ليکد اوښکې مې څاڅي
د اوښکو رود خترې واړه رانه وړينه
کاغذه ورشه په سې شه
ويا په کې شه چې د يار سې کومه
کاغذه ور راپسې راشه
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چې يار د ما په حي کې څه واب کوينه
کاغذ دې يو پر وله راغی
د ماييګر کاغذ دې نوکې نوکې کړمه
کاغذ د نيد ديدن واب دی
په ما موقوف شول د اشنا ټول ديدنونه
دغييه راي پييه پوييتو لنييډيو کييې (ګييل ډ يير ييييا

سييتايل شييوی دی دا

کييه چييې مييي د خپلييې محتييووې وشيير د ګييل پييه څېييره کييې وينييي او
حتی د خپلې محتووې مخ ورته د غاټول او ګېب له ګل څخيه نايکيه
ښييکاري .دغييه راي دوی کييه ګييل سييتايي چييې محتووييه يييې هغييه پييه
خپل اورول کې ټومتيم نو که د پوتو يو ييا

شمېر لنيډۍ د ګيل

په هکله ويل شوي دي.
ګل په اورول واندې مزه کا
تا په خيالي اورول کتار کړه ويړ ګلونه
ګل وه دې حس ته حيران شي
که دې د واغ په لوري تګ وشي مينه
ګېن له خاورو پيداکې ي
يما اللی تر ګل ناي خاورو له ينه
ګلو کې ستا وشر ښکار ي
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که سپرلي ته يما يړه دعا کوينه
ګلونه که په خندا دي
چې شاه ليې په واغ کې سترګې توروينه
ګېب وه مخ پر ورخه مينځي
يه د ګې ب يارۍ کې اوښکې تويومه
پييه لنييډيو کييې د (اختيير ور ييې هغييه وختييورې ور ييې دي چييې پييه دې
ور و کې ټول خلک خپل خفګانونه هېروي او خپليې خوشيالۍ خپليو
کې و شيم په دغيو ور يو کيې د وېلتيون پير کيور د غيد وياران اوريم
دغه ور ې د مرورو يارانو د ليدو ور يې ديم د دوه مينيانو د لييدو
ور ييې ديم پييه دغييو ور ييو کييې نجييونې پوييې او السييونه پييه نکريييزو
سرهم سره کوي او د ن دې او لرې دوستانو لييدو تيه ييم وياغونو تيه
د يړه د خوشالولو او د مېلو جوړولو لپاره ي.
اختره تل تر تله اوسې
چې د وېلتون په کور تر مرګه وي ويرونه
اختر ته ډ ره خوشالې
يما د يار وعده اختر دی راوه شينه
اختر ته که خوشالې
چې مرور جانان وه ما پخې کوينه
اختر دې تاته متار شي
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چې الس او پوې دې وې حنا اور لګوينه
اختر چې تېر شي ويا وه راشي
دا د وانۍ عمر خو وېرته نه را ينه
د پوتني سيمې ګاوې خورا يياتې ديم خو (پېزوان او (چارګل ډ ير
اهميت لري او په دې هکله پوتنو پېغلې ډ رې لنډۍ ويلي دي.
دوی له پېزوان او چارګل سره خترې کوي د خپل يړه حال ورته واييي
او کله کله يې مېمتوي او ښېراوې ورته کوي.
پېزوان يې پاس په شونډو سپور کړ
لکه ښامار چې خندنی دپاسه وينه
پېزوانه دومره غرور مه کړه
وهار پسې تل د خزان را ي وادونه
پېزوان يې تورو سترګو وخوړ
يه د نشتر تعويذ پېزوان له جوړومه
پېزوانه ستا په پرو غوڅ شو
تر ووندانه وه مې روغ نه شي پرهارونه
چارګل په پويه کړه خدای ياد کړه
وهار پسې تل د خزان را ي وادونه
چارګل دې غل په پويه ايوی
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ستا د چارګل پرې مې شونډې ووولوينه
په لنډيو کې (ماييګر هغه وخت دی چيې دوه يياران ييو ويل وينيي او
ګودر هغه ای دی چې دوه يياران ييو ويل وينييم ينيې وييا مياييګر
غنييديم کييه د يييوې شييېتې خوشييالي لييري او ينييې وايييي چييې پييه
ميياييګر کييې ښييېرې ښييې نييه ويم کييه چييې ور قتلې ي ي او ينييې پييه
ماييګر کې په ګودر کې د يار ليدل اختر وولي او تل خيدای(ج تيه د
داسې اخترونو سوالونه کوي.
مايیګر تل لرې خاونده
چې ماييګر په ګودر وشي ديدنونه
ماييګر مه کړې لويه خدايه
يوه شېته يې خوشالي وي ويا غمونه
ماييګری دی ښېرې مه کړه
ته وه د ناي ښېرې کوې رښتيا وه شينه
ګودر له مه خوشالې
چې مې جانان کرلي الر کې سره ګلونه
ګودر دې عمر له اواد وي
ماييګري کې په کې تل وي اخترونه
ګودر وادشاه منګی ويير دی
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ويير همېش د خپل وادشاه سې له ينه
ماييګری دی قد ورو که
په يړه ويشتلي وه ښېرا درته کوينه
دغه راي په لنډيو کې له خپل (نصيي

څخيه ډ يرې شيکوې او ګيليې

شوي او د ټولو غمونو دردونيو او وېلتونونيو د رامنځتيه کېيدو عليت
يې نصي

وللی دی او کله يې وييا هيد خپيل نصييتونه ليه هغيو ګېنيو

سره تشته کړي دي چې پر هغو خزان راغلی دی او هغيه ييې وچم و يړ
او روولي دي.
نصي

يما که مې د يار دی
په اور دې وسو ي د دواړو نصيتونه

نصي

مې ګل خزان پرې راغی
نرۍ نرۍ پاوې يې واد په هوا وړينه

نصيته څه درسره وکړ
په شنو توتيانو کې مې ياغ په ورخه شونه
نصي

مې څه چارې راوکړې
په ويړو ګلو الس وهد اغزي را ينه

نصيته ډ ر درنه خفه يد
کله مې خان کله مې غره ته خېژوينه
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ولسي شاعران د تورو شيپوم تيياروم جيونګړوم سيپوژمۍ او سيتورو
روا او حال پر ووه ښه پوهې ي.
هغييوی د پېړيييو اوژدې او سييتومانونکې تيييارې تيير همييدې نييوراني او
لېدونکي اسمان تر چتر الندې يغملي او سيتا کيړي ديم ال تراوسيه
پورې د لوړو ووروم دروم پراخو وياوانونو او شينو نګلونيو پير الرو د
سپوژمۍ تر څراغ الندې تګ د هغوی د کار او شعر لپياره ييوا ينۍ
ډيييوه او د الرې مشييال دی لييه همييدې کتلييه پييه عاشييقانه لنييډيو کييې
(سپوژمۍ هد د (واد په څېر په خترو را ي ووندۍ وڼيه پييدا کيويم
د لنيييډيو د ويييې نوميييو شييياعرانو د عوايفيييو نيييړۍ تيييه الر واسيييي او د
عوايفو د نميفو انځورګريو په افاده او انځورنه کې مرسته کوي.
سپوژمۍ په غره راپورته کې ي
چې مسافر په سيند ګډ ي غرا وه شينه
سپوژميه تاته مې سې دی
يما جانان وه تاته ډ ر کتلي وينه
سپوژمۍ ته سپينه سپينه اوړې
لکه ماهی چې په شودو غوټې وهينه
سپوژميه وسويه ايرې شه
هغه ليلی چې تا ليده خاورو ته ينه
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(تيييوره م (ننيييګ م (غيييير

او (جګيييړه د پويييتني ښيييځې ليييه نميييره د

نارينتوب د کمال پاخه پړاوونه ديم پوتنې ښځې د تجروو ليه مخيې
په دې نمر ديم هغه نارينه چيې د پويتونولۍ پيه معييارونو وراوير نيه
ويم يانې د سيمې او ول

د عز

او عفت ننګيه نيه کيويم د مينيې

دروايهم هديره او نغری نه ساتيم مېلمه نه پالي او د مېلمه عز

نيه

کيييويم د مينيييې د اعتمييياد او وفيييا وړ نيييه دی او هغيييه څيييو چيييې د
پويييتونولۍ د پيييت او ننيييګ کليييک او وفيييادار ملګيييری دیم هغيييه د
سييتایلو وړ دی .پوييتنې ښييځې پييه لنييډيو د نارینييه مېړانيه سييتايي .د
نارينييه شييجاعت او جنګييي قاوليييت تائيييدويم دلتييه وييه څييو لنييډۍ د
وېلګې په توګه راوړو.
په وينو رنګ توره دې راوړه
راشه په سرو شونډو يې يه درپا کومه
که تور اورول مې ميراتې ي
په پوتو ننګ دی جانان نه منع کومه
په تور توپک ويشتلی راشه
چې پرهارونه دې ګنډ خوله درکومه
که په يلمو کې وريالی شې
قسد مې کړی د يارۍ الس درکومه
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(سالو هد په پويتو لنيډيو کيې ډ ير يياد شيوی دی او لنيډيو وييونکي
ډ ر له د خپلې محتووې سالو ستايلی دی او دغيه راي د سيره سيالو
راڅرګند دل او د تياره ماييګر پيه اوويو کيې د اور پيه څېير د سيالو د
سييره رنييګم انعکيياس د سييپې لي کليييوالې مينييې ممهيير دیم دلت يه
عاشيي د خپليې معشيوقې تير سيره سيالو النيدې هير شيی سيور وينيييم
سيند سورم ګودر سورم اووه سرېم داسې سرې لکيه د اور لمتيېم د
مينې سويونکې او ګرمې لمتېم داسې لمتې چيې هير شيی سيېزي او
هر شي ته خپل رنګ ورکوي.
په ګودر سور سالو ښکاره شو
ما وې په نورو اووو اور ولګېدنه
سالو يما لپاره راوړه
ماته همزولې پېغورونه راکوينه
سالو کې پټه پټه راشه
واران ور ي چې لمده نه شې مينه
سالو په سر امېل په غاړه
ليلی خيالي منګی په سر اووو له ينه
سالو په سر مخې له راغله
د يړه په سر يې سرې لمتې اووو له ينه
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دغييه راي پييه پوييتو لنييډيو کييې لييه (مييويي څخييه ډ ييره ګيلييه او شييکوه
شوې او هغيه ييې ډ ير غنيدلی دی او د هغيه ليه وونيد څخيه د هغيه پيه
مرګ او د ان په کنتون خوشاله وي.
دغه راي مويي هغه چا ته وايي چې هې کله له يان څخيه مېړانيه نيه
شي ښودالی او هې و ورته په درنه سترګه نه ګوري.
موييګی وله توره وکړه
په ډ ران مړ خر يې په توره ووهنه
د موييګي نه کونډه ښه يد
توره څرخه وه ګر و

ان وه ساتمه

د موييګي مېړانه ګورې
په شي کتل کې د مې ي نه مخکې شونه
د موييګي نوه ښکاره ده
خولۍ يې څيرې ککرۍ لمر وهينه
اسمانه پر ويې وخته واوړې
يړګيه وچ شې ما مويي ته ودوينه
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در يد څپرکی
د نړۍ له نورو مشهورو شعرونو سره
د لنډۍ پرتلنه
پوتو لنډۍ د خپل جوړښيت ليه مخيې ډ ير لنيډ شيعر دیم د نيړۍ پيه
نييورو ووييو کييې د داسييې شييعرونو نمييونې ډ ييرې کمييې ديم يييوايې پييه
روسي او جاپاني او ينو نورو کمو وويو کيې داسيې شيعري فورمونيه
شتهم چې ډ ر لنډ دي او له لنډۍ سره سيالي کوالی شي.
پوييتو لنييډۍ د پوييتو ادب يييوه داسييې پانګييه ده چييې د لييرې او وييرې
پوتونخوا د خلکو شريک مال ګڼيل کېي ي او هلتيه او دلتيه د پويتنو
پييه ووييه يوشييان جيياري دي .کييه د هغيو وحيير تاييل او تيول تيير نميير النييدې
ونيسوم هغه داسې مشخصيا
دغه مشخصا

ليري چيې د نيړۍ پيه ييوه وويه کيې هيد

او قواعد د ولسيي اشيعارو او سيندرو لپياره نيه شيو

مشخص کوالی.
د يييوه وليي
سندرو په قال

اشييعار او سييندرې د نييورو ولسييونو د اشييعارو او ملييي
کې نه شو اچولی چې ښيه مثايل ييې د پويتو لنيډۍم

نيمکييۍم وګتييۍ او نييور دي .دلتييه د مو ييو د ييييا

و يياحت او
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راحت لپاره د پوتو لنيډۍ او د روسيي ولسيي ادب (چستوشيکي
ترمينځ يوه لنډه مقايسه او پرتلنه وړاندې کې ي:
روسي (چيستوشکي او پويتو لنيډۍ د هنيري ماهييت او مو يو د
پراختييي يا او د محتييييوا د عموميييييت او د احساسيييياتو او عوايفييييو د
څرګندونې ښې وسيلې دي .د ووې د روانۍ او د فيور د سيادګۍ ليه
امله هلته او دلته د دواړو ټولنو پيه فولکلوريکيو ادويياتو کيې خياص
ای او ينې ورته خو يا

لري.

چستوشکي د روسيې د خلکو د ثغزلي (ليريکيو سيندرو ييوه قافييه
لرونکې سندره ده چې د مضمون د محتوا ليه کتليه ډ يره متنوعيهم د
استعمال له مخې خورا يیاته مروجيه او د فيور ليه مخيې خيورا لنيډه
او معموال له څلور وندونو(مسرو څخه جوړ ي.
چيسوشکي د ولسي سندرې او ملي رواعي مانا افاده کوي.
د ا يلو فلکلوريکو سندرو په توګه چيستوشيکي د روسيي د ليويې
ټولنې په هره سييمه او هير اياليت کيې د خلکيو تيرمنځ رواج ليري او د
پوتو لنډيو په څېر په هره سيمه او هر ای کې د خلکو له خيوا وييل
کې ي .چيسوشکي د پوتو لنډيو په څېر په هره سيمه کيې پيه خياص
تاييل او اهنييګ ويييل کې ي ي او لکييه دلتييه چييې د لنييډيو ويييل پييه هييره
سييييمه :تييييرام وردګييوم ننګرهيييارم پکتييييام کنيييدهار او نيييورو کيييې د
اهنييګم کمپييوي او غيياړې لييه مخييې څييه ناڅييه سييره تييوپير پيييداکويم
همدغه څېر روسي چيستوشکي هد په هره سييمه کيې پيه خياص وين
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او اهنييګ ويييل کې ي ي او غالتييا هماغييه سيييمې تييه پييه منسييوب نامييه
ياد ي.
چيستوشکي ولسي منشا نه لريم دغه ا طې ادويياتو راويسيتې.
دا ا ييطې د روسيييې د ولسييي سييندرو يييوه ټولييوونکي او محقييي
راويسيييييتې دهم دغيييييه ولسيييييي سيييييندره اوس تقريتيييييا هييييير يييييای د
(چيستوشکي په نامه ياد ي.
د چيستوشکي جوړونکی او ويونکی د پوتو لنډيو د جيوړونکي پيه
څېيير کليو ييل وانييان او پييه تېييره ويييا پېغلييې ديم چييې د فلکلوريکييو
سيييندرو پيييه عنعنيييوي قيييانون وين او قيييافيې ليييري .د نيييورو پخوانييييو
فلکلوريکو سندرو پر خېف چيستوشکي د يانګړو سيندرغاړو ليه
خوا جوړ ي ویا د ټولنې په ولسي سندرو کې ای نيسيي او ټياکلي
سندرغاړي ته يې د جوړولو نستت نه کې ي.
دلته د چيستوشکو د منمومې دوه مثالونه وړاندې کوو.
د يړه راي مې دی ليکلی
استو يې لرې ای نه
يه و ناسته په غرمه کې
ما پل راي ليکه اشنای ته
«««
د نور ګڼ نګله ها خوانه

37

درې د رش دريو الريو شاته
د اللي د ګارمون ساي دی
او دده ډ ر خوژ اواي دی
***
لنيډۍ تييه ورتيه د نييورو ملتونيو ولسييي شيعرونه لکييه پيه دري ووييه کييې
چيييارويتي د روسيييي وويييې چيستوشيييکي او د اسيييپانوي وويييې (کييياتی
جاندو يياتره ويې منميرې اوايونيه دي .پيه دې اوايونيو کيې د انسيان
په تېره ويا د عاشي او رټل شوي انسيان اوايونيه راغتيرګ شيوي دي.
په دې شعرونو کې د منمرې او تصوير جوړوليو ليور تيه ډ يره پاملرنيه
نه کې يم د هغو لپاره نه واران شته نه ژليۍ نيه سيره غرميهم نيه شيي
سحرم نه غرونه او نه وياوانونه.
ګارسيالوديکا - :د اسپانوي ووې (کاتي جوندو په وياب واييي(( :پيه
داسې حال کيې چيې يميوژ د ټياپو وژميې ييياتره اوايونيه ددې قيدر
لري چې هغه منمرې موژ ته په يړه کړي چيې دغيه اوايونيه پيه هغيوی
کې ويل کې ي.
خو ينې نور ويا (کاتي جاندو لرغوني اهنګونه وولي.
خيو لنيډۍ لکيه کياتي جانيدو ويييا مطليي ويې منميرې اوايونيه نييه ديم
ولکې کله کله د انسان په خترولو کې له يتيعيت او د هغيه ليه ښيکلو
ممييياهرو څخيييه مرسيييته غيييواړي او دی د هميييدې مقصيييود لپييياره د
منميرې پيه جوړوليو الس پييورې کيوي .مګير پيه دې منميير کيې نيه حييل
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کې ي او هغيه د انسيان د ويايني غوښيتنو او نننييو شيخړو د افهيا د
وشييپړه تييوب لپيياره اسييتعمالوي او شييکل منييونکی تجسييد دومييره نييه
راورسييېره کييوي چييې د لنييډۍ ا ييلي مو ييو (انسييان او د هغييه د
احساسياتو وييان د شيکلونو او منميرو تير تجسيد جيار کيړي او فرعييي
مو ييو د ا ييلي مضييمون ييای ونيسييي .پييه لنييډيو کييې ډ يير څييه
يييياد ي .دا ګيييرد سيييره د انسيييان د مينيييې او محتيييت د احسييياس د ال
يياتولو او ال څرګندولو خدمت ته راکاژي .پيه لنيډۍ کيې دغيه شيکل
منييونکي مييادي واقعيتونييه داسييې تتيياري نييه شييي کييوالی چييې خپييل
مخاي

د شعر له ا لي مو و واړوي.

ستا وه ويا کډې وار ي
د دښت ګېن وه ستا لمنه وويوينه
پييه پييورتنۍ لنييډۍ کييې د ک يډو وار ييدلم پيير ګلييو وانييدې د کييوچۍ د
اوژدې لمنييې لګېييدلم د پييراب وياوييان او اوژدو الرو تصييويرم د وي ي
پسرلیم عشيم يتيعت او د عاميانه مينيې

يداقت او معصيوميت

او د مينييې لېونتييوب او هيجييان ډ يير ښيکلي افيياده شييوي دي .لييه دې
وحث څخه داسيې نتيجيه اخيسيتل کېي يم کيه څيه هيد لنيډۍ د نيورو
ملتونو د مماثلو حماسي شيعرونو پيه څېير يان د انسيان او د هغيه د
احساساتو ویان ته وقفويم خو مطلي وې منميرې اواي نيه دیم ولکيې
له تصوير او يتيعي تجسيد څخيه هيد کيار اخليي او هميدا د لنيډۍ او
اسپانوي کاتي کانيدو او نيورو ملتونيو د فلکليوري شيعرونو د تيوپير
پوله ده او له همدې کتله موژ خپلې لنډۍ د شعري تخنيک په لحياډ
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پر منمره لرونکو منميره ييي لنيډيو وانيدې و شيېی شيو او واييد ييې
وو شو.
جاپياني هييايکو هييد د نييړۍ پييه ډ ييرو لنييډو شييعرونو کييې را يييم ټييولې
درې مسرې او (

څپې لري.

دا شعرونه منمره يي هيد دي او ويې تصيويره هيد .پيه جاپياني وويه کيې
ډ رې مشهورې دي .له پوتو لنډيو سره سيالي کوالی شييم خيو کيد
خونييد او اهنييګ چييې د وين او اهنييګ لييه مخييې پييه پوييتو لنييډيو کييې
شته د نړۍ په نورو ووو کې يې ساری نه ليدل کې ي.

40

څلور څپرکی
د لنډيو په هکله ليکل شوي اثار
د لنډيو په ورخه کې ډ ير اثيار ليکيل شيويم خيو کيو اثيار چيې چيا
شوي او ماته معلو ديم د هغو يوه لنډه يادونه کوو.
د يييادولو وړ وولييو چييې ينييې فلکلييوري کيسييې چييې د

ييرور

پييه

وخت کې په کې لنيډۍ راوړل شيوي دي او ویيا د کتياب پيه وڼيه چيا
شويم هغه هد په دغو يادو شويو کتاوونو کې راوړل شوی دي.

 -۱پوتني سندرېم لومړی ټو
مهتمد :محمد دي ووا
خپرونکی :پوتو ټولنه
د چا

نېټهم ( ۱۳۴۴ل کال يمری د کاول عمومي مطتعه.

مو و د پوتو ولسي ادب :لنډۍم وياوواللېم د اتيڼ نيارېم د شيي
خالۍ نارې او د کاکړو غاړې په کې راغلي ديم چې د لنيډيو شيمېر
يييې تيير اتييو يرو څخييه اوړيم دا د پوييتو ادوييياتو د شييفاهي ادب يييوه
لويه مجموعه ده.

 -۲د پوتونخوا د شعر هارووهار
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ټولونکی :ډارمسنر فرانسوي
خپرونکی :د پاري

ختيځ ټولنه.

د خپر دو کال ( ۱۸۸۸د پاري

سرکاري مطتعه.

مو و  :په دې اثر کيې د پويتو لنيډۍم غزليېم چيارويتېم متلونيهم
کيسېم سندرې او نور راټول شوي دي.

 -۳د خلکو سندرې
ليکو ل :حتي

اهلل رفيع

خپروونکی :د افغانستان علومو اکاډمي او ادب ټولنه
د خپر دو کال (  ۱۳۴۹ل دولتي مطتعه.
مو ييو  :د پوييتو د ولسييي ادب د مينييدو سييندرېم د وړو شيياعريم
کيسييې د لويييانو سييندرېم محلييي پييارچې د اتييڼ نييارېم ويياوواللېم
لنډۍم خالونيهم سيروکيم منميو متلونيهم د هوتکيو نيارېم کياکړۍ
سيياندېم غ ونييهم د مروتييو کسييرونهم مقامونييهم چييارويتېم وييدلېم
وګتۍم داستانونه او مشاعرې له پېژندګلوۍ او نومونو سره پيه کيې
راغلي دي او د ولسي ادب د څېړونکو مرستندوی دي.

 -۴ملي سندرې
ليکو ل :محمدګل نوري
خپروونکی :پوتو ټولنه
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د خپر دو کال ( ۱۳۲۳ل دولتي مطتعه
مو و  :پوتو لنډۍم واوواللې او اتڼ نارېم د اسيتاد نيوري ليه خيوا
راټولې شوې دي د لنډيو شيمېر ييې ( ۳۰۰۰او د اتيڼ د نيارو شيمېر
يې ( ۱۰۳او د واوواللو يې ( ۱۱۲ته رسې يم وروسيته ددې کتياب
پير ونسييل د پوييتني سييندرې لييومړی ټييو د يييياترو مخونيو او يييياتو
شمېر لنيډيو پيه لرليو سيره خپيور شيو (وګيورئ پويتني لنيډۍ ليومړی
ټو

 -۵پړونی
مولفه او راټولونکې :مستوره شال
مهتمد :نېک محمد پکتيانی
د خپر دو کال ۱۳۳۳( :دوه يره ټوکه
مو ييو  :د پوتونسييتان د ملييي مو ييو پييه ويياب څييو وينيياوې او د
مسيييتورې او څييييو نيييورو پوييييتنو مېرمنييييوم لکيييه حليميييييم يينتييييې
مومنييدېم هيياجرېم شييعرونهم سييندرې او يييو شييمېر لنييډۍ پييه کييې
راغونډې شوي دي.

 -۶ګل ټپې لومړی ټو
ټولوونکی :ګل محمد خان کاکړ
د خپر دو کال ( ۱۹۶۱اسېميه پر

کويټه

43

مو و له (الف څخه تر (ی په ترتي

سيره يرګونيه پويتو لنيډۍ پيه

کې راغونډې شوي او خوندور اثر دی.

 -۷ګل ټپيم دويد ټو
ټولوونکی :ګل محمدخان کاکړ
د خپر دو کالم نه لري
مو ييو دا هييد د پوييتو لنييډيو يييوه مجموعييه ده چييې ويييا هييد پييه دوو
ورخييو کييې د الفتييې پييه ترتي ي

شييرو شييوي او دا ورخييه يييې لييه يييوې

ميمې سره په يوه ټو کې راغلې ده.

 -۸ګل ټپې در يد ټو
ټولوونکی :ګل محمدخان کاکړ
د خپر دو کال :نه لري
خپروونکی :اسېميه پر

کويټه

مو و  :د ولسي شاعرۍ د چارويتوم غزليوم لوويوم لنيډيوم روياعي
ګييانو او د ولسييي شيياعرۍ نييورو رنګارنييګ شييعرونو مجموعييه ده .د
در يد ټو مو و هد لکه چې يادونه وشوهم ولسيي شياعري ده .دا
هد د پوتو لنډيو در يمه ورخه دهم چې وې له رديفيه پير دوو کوچنييو
وېېوېلو ورخو کې راټولې شوې دي.

 -۹لېونی
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مصنف :اکمال خان لېونی
خپرونکی :عوامي کتاب خانهم پېوور
د خپر دو ای :منمور عا پر

م پېوور

مو و  :د ولسي شاعرۍ ينې نمونې

 -۱۰اله دي چراغ
تصنيف :عزيزالرحم
خپروونکی :قديمي کتاب خانهم پېوور
د خپر دو ای منمور عا پر

م پېوور

مو ييو د الييه دييي چييراغ د مشييهورې فلکلييوري کيسييې منمومييه
پوييتو ترجمييه ده او د کيسييې د رنګينييۍ لپيياره ييای پر ييای لنييډۍم
لووې او نور ولسي شعرونه په کې راغلي دي.

 -۱۱ټپې
ټولونکی :سيداکتر

اور

خپروونکی :رحمان ايندکمياني وک سليري
د خپر دو ای :حميديه پر

م پېوور

مو ييو  :د پييتم وي ي م جانييانم يلفييوم پېييزوانم وېلتييونم سييترګوم
سييالوم ګييودرم اختييرم غييدم غمييايم يتي ي م پسييرلیم ملتييانم چمن يی
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خييانم منګييیم شييونډو او نييورو عنيياوينو النييدې د لنييډيو انتخيياب او
چاڼ دی.

 -۱۲چمنی خان
مصنف :عتدالوهاب دستي
خپرونکی :رحمان ګل اينډ کمپني وک سليري
د خپر دو کال :نه لري
خپر دو ای :سرحد الکټريک پر

م پېوور

مو ييو  :د انګر زانييو او نييورو پر ييد د نييامتو ملييي مجاهييد (چمنييي
خان د متاريو داستان دیم چې د ولسي اشعارو پيه ييري پيه لنيډيوم
لوووم غزلو او نورو کې په خواژه ډول ليکل شوي دي.

 -۱۳نوې کيسه د شهزاده الل او اونيلمي شهزادګۍ
مصنف :يال

ولي محمد خان

خپرونکی :رحمان ګل خان اينډ کمپني نيو اکشال
مو و  :د دوو مينانو يو فلکلوري کيسه ده چې په ولسي نميد کيې
اچول شوې او ای پر ای لووېم لنډۍ او رواعي ګانې هيد د کيسيې
د رنګينۍ په غرض په کې راغلي دي.

 -۱۴د غد ټال درستد خانم وي وي شرينې
مصنف :ميا قدر

شاه د ملنګي شريف
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خپرونکی :حاجي محمد عتدالخالي فضل مالک
د خپر دو ای :شاهي ورقي پر

م پېوور

مو و  :د دوو مينو فلکليوري کيسيه ده چيې يای پير يای روياعي
ګانې او لنډۍ هد په کې راغلي دي.

 -۱۵د فکر ټال او خوندناکې ټپې
مصنف :سيداکتر

اور

خپرونکی :مياحاجي محمدعتدالخالي فضل مالک
د خپر دو ای :نيوايګل سټار پر
مو ييو  :د نومييوړي شيياعر د ولسييي يييري شييعرونهم لکييه چييارويتېم
عزلېم لووېم رواعي ګانېم لنډۍ او نور په کې راغلي دي.

 -۱۶ناول د ماه رخي
ليکونکی :راحت ياخيلی
په فرمايش د حضر

ايف ار اي ايچ اح

مو يييو  :دا کتييياب فيييی الواقيييع يييحي قصيييه دهم د حايييل يمييياني
سرګذشييت دیم د سييترګو ليييدلی حاييل دی چييې پييه سيينه (-۱۹۰۶
 ۱۹۰۹-۱۹۰۸-۱۹۰۷کې تېره شوې ده.
په نثر ليکلی شوی نياول دی چيې يای پير يای لنيډۍ او ويتونيه هيد
لري.
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 -۱۷رويل ګلونه
مصنف :رويل خان رويل د نوښار
ناشران :حاجي عتدالمنان او محمد اجملم اسېمي کتاوخانه
د خپر دو ای :حميديه پر

م پېوور.

مو ييو  :د ولسييي شييعرونوم رويياعي ګييانوم لووييوم غزلييوم مس يرو او
نورو شعري مجموعه.

 -۱۸يخد پټۍ
مصنف :جمال شاعر
ناشر :نوراني کتاوخانه
د خپر دو ای :منمور پر

م پېوور

مو ييو  :د ييياد ولسييي شيياعر د نمييدم شييعرونوم کيسييوم چييارويتوم
لوووم لنډيو او نورو مجموعه ده.

 -۱۹الف ليلی
مصنف :ګل دراي ا يل
خپرونکی :عوامي کتاوخانه نيواکشال
مو و  :د فت واب شهزادهم فلکلوري کيسه ده چې پيه کيسيه کيې
غزلېم لووې او لنډۍ هد راغلي دي.
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 -۲۰يال

جان

مصنف :شاعر ولي
خپرونکی :عوامي کتاوخانه نيو اکشال
د خپر دو ای :شاهي ورقي پر
مو ييو  :د يال ي

م پېوور

جييان فلکلييوري کيسييه پييه کييې پييه نمييد شييوې او د

کيسې د جذاويت په غرمو لنډۍم ليووې او غزليې هيد پيه کيې راغليي
دي.

 -۲۱حکايت الجواب
تصنيف :علي حيدر جوشي
ناشران :حاجي عتدالمنان او محمد اجملم اسېمي کتاوخانه
د خپر دو ای :حميديه پر
مو ييو  :د حضيير

م پېوور

يوسييف د سييورة منمومييه ترجمييه ده او ييای پ ير

ای په کې لووېم لنډۍ او غزلې هد راغلي دي.

 -۲۲د يړه ټکور
مصنف :سليد شاه
خپرونکی :اسېمي کتاوخانهم پېوور
د خپر دو ای :منمور عا پر

م پېوور
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مو و  :د ياد ولسي شاعر د داستانونوم لوووم غزلوم رواعي ګيانو
مسرو او نورو ولسي شعرونو مجموعه ده.

 -۲۳د فرهاد او شرينۍ کيسه
مصنف :ولي محمد افغان
خپرونکی :يمان ګل عوامي کتاوخانه
د خپر دو ای :شاهي پر

م پېوور

مو و  :د شرينۍ او فرهاد تاريخي کيسهم د پويتو د مشيهور يياد
ولسي شاعر له خوا ولسي سندرو او داسيتان پيه چوکياې کيې ليکيل
شييوېم او ييای پر ييای د کيسييې د رنګينييۍ لپيياره لييووېم سييندرېم
لنډۍ او غزلې په کې راغلي دي.

 -۲۴ډ ر غد
ليکونکی :جمال د ګنداب شاعر
خپروکييی :حييياجي عتيييدالمنان محمييد اجميييل د اسيييېمي کتاوخيييانې
مالکان
د خپر دو کال :نه لري
مو و  :د موم خان او شرينۍ د ناکامې مينې مليي کيسيه ييې پيه
ولسي نمد او لنډيو کې اچولې او په ( ۱۶ورخو کې يې ترتيي

کيړې

ده.
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اح

 -۲۵قصه د لوی وان
مصنف :عزيزاهلل پرد

خپرونکی :حاجي محمد عتدالخالي فضل مالک
م پېوور

د خپر دو ای :منمور عا پر

مو ييو  :د لووييوم مقييامونو او لنييډيو مجموعييه دهم چييې پييه پييورتني
نامه يوه کيسه په کې راغلې ده.

 -۲۶علي واوا چال
مصنف :يال

چور

محمد ولي محمد

خپرونکی :حاجي عتدالخالي فضل مالک
د خپر دو ای :شاهي ورقي پر

م پېوور

مو ييو  :د علييي واوييا او څلو وييتو غلييو کيسييه دهم چييې پييه مثنييوي
قال

کې نمد شوېم او يای يای لنيډۍ او ولسيي چيارويتې هيد پيه

کې راغلي دي.

 -۲۷د ټکرو شکور
تصنيف :کندرخټک
ناشر :حاجي فضل احمد
د چا

ای :منمور عا پر

م پېوور
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مو ييييو  :د پوييييتو ولسييييي ادب پييييه يړه پييييورې لييييووېم کيسييييېم
چييارويتېم نيمکييۍم غزلييېم ټپييېم حمدونييهم لنييډۍم نصيييحتونه او
نعتونه په کې راغلي دي.

 -۲۸قصه د عثمان شهزاده
مصنف :اميرحيدر
ناشر :عوامي کتاوخانهم نيو اکشال
مو ييو  :يييوه فلکلييوري کيسييه دهم چييې د نمييد پييه تييرڅ کييې پييه کييې
لووېم لنډۍ او غزلې هد راغلي دي.

 -۲۹قصه د شهزاده اورنګ او ښاپېرۍ تاجترو
مصنف :نورمحمد
ناشر :اسېمي کتاوخانه
مو و  :يوه فلکلوري کيسه ده چيې د ييوه ولسيي شياعر ليه خيوا پيه
ولسي شعرونو او لنډيو ليکل شوې ده.
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اخځونه
 -۱پوتو لنډۍم سليمان اليي او مجاور احمد ييارم ۱۳۶۳ل کال.
 -۲پوتني لنډۍم وېېوېل چاپونه
 -۳د ادب تيوري اساسونهم دوست شينواریم  ۱۳۶۵ل کال.
 -۴د پوتو شفاهي ادويا م غوټۍ خاورېم  ۱۳۶۶ل کال.
 -۵پوتو پانګهم لومړی ټو م حتي
 -۶پوتو پانګهم دويد ټو م حتي

اهلل رفيعم ۱۳۵۴ل کال.
اهلل رفيعم  ۱۳۵۶ل کال.

 -۷پويييتني سيييندرېم ليييومړی ټيييو م محميييد دييي ووا م  ۱۳۳۴ل
کال.
 -۸د لنډيو نومونهم د ووو او ادوياتو پوهنځي لکچرنوټونه
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