
 
 

 

 10تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
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http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۳۰/۰۶/۲۰۲۲                 دوی آصف بهاند نپوه
               

 

 « لنډۍ »
 

 په باب د محمدگل خان نوري په زړپورې بحث(  د لنډیو )
 

 او د ده د »لنډۍ« له رسالې نه یو څو منتخبې لنډۍ 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه پنځوسیوسلو
 

 
 

د دې مقالې د بحث وړ موضوع د »لنډۍ« په نامه یوه رساله ده چې د لنډیو په باب د محمدگل خان نوري د یوې  
مقالې پر اساس برابره شوې ده. د دې رسالې »ورد« کاپي ما ته دانشمند دوست فضل الرحمن فاضل د خپل فرهنگي  

 مننه وکړم. لورینې نه فرهنگي او علمي دې  اړینه گڼم چې د ښاغلي فاضل له  یې  دلتهخلوص له مخې راولېـږله. 
 

کله چې ښاغلي فاضل په قاهره کې د افغانستان سفیر و، د خپلې فرهنگي مینې له مخې یې گـڼـشمېـر کتابونه چاپ او  
 خپاره کړل چې یو په کې د افغانستان د مشهور فولکلوریست محمدگل خان نوري »لنډۍ« نومې رساله وه.  

 

اله له نظره تېره کړه، له ښاغلي فاضل سره مې ژمنه وکړه چې د لنډیو د تېرو بحثونو  او د لنډیو کله چې ما یاده رس
د ټولگو د معرفي په سلسله کې به د ښاغلي محمدگل خان نوري پر دې رساله هم په لنډ ډول غږېـږم، خو مخکې له 

 وې:  دې د لنډیو د هغو ټولگو او مأخذونو یادونه کوم چې پخوا ما معرفي کړې
 

مې د لنډیو   ما چې کله په اروپا کې د نویو لنډیو د راټولولو کار پیل کړ، د لنډیو په باب د نورو بحثونو په څنگ کې
د چاپ شوو ټولگو د پیدا کولو او درنو لوستونکو ته یې د ورپېژندلو اړتیا حس کړه. ډېر وخت مې څېـړنه وکړه او  
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 10تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

( ټولگې  ۱۷کړې. ما د خپلو څېـړنو په لړ کې هغه وخت د لنډیو اوه لس )د لنډیو یو شمېر ټولگې مې پیدا او معرفي  
یا هغه کتابونه معرفي کړي وو چې د نورو ادبي ـ تخلیقي موضوعاتو تر څنگه یې پر لنډیو هم بحث کړی و او یو 

ا د  »د لنډیو چاپ شوې ټولگې« سرلیک ټاکلی و، هلته مشمېـر لنډۍ یې هم خوندي کړې وې. هغه بحث ته ما   
 په نښه کړي وو، په دې ډول:  مأخذونه ( ټولگې او۱۷موضوع د روښانتیا په پار د لنډیو اوه لس )

 

  له مخې چې زموږ په واک کې دي،   الس لرلو موادو  اوسنیو  د   ږي، ېـنه چې لنډۍ را اخیستل ک  مآخذونو  له کومو»
ځینې   له خوا او   نو  علمي ــ رسمي مرکزو  ځینې یې دچاپ شوې دي، چې    هغه مجموعې دي چې په سم یا نا سم ډول، 

 په مستقل ډول خپرې شوې دي. یې بیا 
 

 دي:  هغه دا  یا اوریدلې دي، نن پورې ما لیدلي او لنډیو هغه مجموعې چې تر د
 

 ــ پښتني سندرې: ۱
 
محمد دین ژواک په    د   ،کال  لمریز  ۱۳۳۴په    ټولنې له خوا،  پښتو  لنډیو دا ټولګه د  د

په  اوس یې    خو  لوستلې ده،   مجموعه ما په کابل کې لیدلې او ا  د   اهتمام خپره شوې ده. 
 واک کې نه لرم. 

 

 : ــ پښتولنډۍ۲
 

 (ل کال. ۱۳۸۷:دویم چاپ ل،  ۱۳۳۷لومړی چاپ: عبدالروف بینوا په زیار، استاد د)
 

انګلیسي    دري او  لنډیو سره د  )نقاشي(  دې مجموعې لومړی چاپ له رنګه انځورونو  د
ژباړه هم    انګلیسي ژباړې سره اردو  په دویم چاپ کې له دري او  ژباړه هم درلوده. 
اوس یې دویم  لوستلې وه او   دا ټولګه ما په کابل کې لیدلې او لنډیو  د  ورزیاته شوې ده.

 په واک کې لرم. ( ۱۳۸۷چاپ )
 

   (کال۱۳۸۷، دانش خپرندویه ټولنه استادعبدالروف بینوا په زیار، د لنډۍ، پښتو)
 

 : ــ پښتولنډۍ۳
 

فولکلور دیپارتمنت ګډه    شفاهي ادب او   علومواکادیمۍ د  افغانستان د   دا ټولګه د   لنډیو  د
ل کال  ۱۳۶۴له خوا په    مرکز   ادبیاتو  او  ژبو  علومواکاډیمۍ د  افغانستان د  د  پروژه ده او

په باب څیړنه   لنډیو  د  ډیرې لنډۍ او  ټولګو  هغو  ټولو  دا ټولګه تر  لنډیو  د  چاپ شوې ده.
سوه    په دې ټولګه ګې راټولې شوې لنډۍ څلور  لیدلي دي.اوسه ما    سره رانغاړي چې تر

څیړنې هم راغلي    رسره ګټورې مقدمې اوو  کې خوندي شوي دي او   نوي مخونو  څلور
 په واک کې لرم.زه اوس یې  دي.

 

 (کال ۱۳۶۳، پښتوټولنه اکاډیمي، علومو افغانستان د د پښتولنډۍ،)
 

 ک:لومړی ټو ــ روهي سندرې،۴
 

پښتواکادیمۍ له لوري خپره   یونیورستي د  پیښور  د  م کال تدوین او۱۹۸۴په     سلما شاهین په همتلنډلو دا ټولگه د    د
 شوې ده.

 

 :دویم ټوک ــ روهي سندرې، ۵
 

پښتواکادیمۍ له لوري    یونیورستي د  پیښور  د  م کال تدوین او۱۹۹۴په      سلما شاهین په همت  د لنډلو دا ټولگه هم    د
 ده.خپره شوې 

 

  (مخ۶ګڼې، ۸-۷  کال،۱۳۸۶علومواکاډیمۍ خپرونه، دافغانستان د کابل)مجله(،)
 

 نه یې په اختیارکې لرم.  نه مې لوستلي او وروستۍ مجموعې مې نه لیدلي،  ېدو دا
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 10تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 :کې  ټوکونو په دریو ــ ګل ټپې، ۶
 

 .لوري خپرې شوې دياکادیمۍ له  کوټې د د ګل محمد نومي راټولې کړې دي اولنډلو دا ټولگې  د
 

 مخونه( ۳ــ   ۱ګڼې، ۸-۷  کال،۱۳۸۶علومواکاډیمۍ خپرونه، دافغانستان د کابل)مجله(،)
 

 : ــ سپوږمیه کړنګ وهه راخیژه۷
 

  متلونو   او  لنډیو  پښتو  ( دJens Enevoldsen)  ډانمارکي محقق ینس اِنه فولدسین 
سل   یوه مقدمه،په دغې ټولګې کې    جونګ،له انګلیسي ژباړې سره خپورکړ.  یو

فهرست راوړل شوی    یو  نومونو  په پای کې د  انځورونه او   شپږ  سل متلونه،  لنډۍ،
کال  ۲۰۱۲کله مې چې د  ټولګه مې په بل ځای کې له نظره نه وه تیره شوې،  دا  دی.

مې ژر فوتوکاپي کړه    نو  لومړي ځل له پاره ولیدله،  په اوږدوکې په ډنمارک کې د 
لومړی ځل په    ه ټولګه دوه ځلې چاپ شوې ده.دغ  او اوس مې په واک کې ده.

 دواړه ځلې په پیښورکې چاپ شوې ده.  م کال.  ۲۰۰۰م کال او دویم ځل په  ۱۹۶۹
 

 .(م کال  ۲۰۰۰ور،ښپی سپوږمیه کړنګ وهه راخیژه، ینس اِنه فولدسن،)
 

 ټولونکی محمدا جان غلجی: ټپې( ناکراره کلونو ــ نننۍ لنډۍ )د ۸
 
  د  چاپ شوې ده. ښاغلي محمداجان غلجي په زیار ټوله شوې او ټولګه د دا  لنډیو د

 دي   په باب ویلي  مآخذونو  دې ټولګې د  دې ټولګې په سریزه کې ښاغلی غلجي د
   :چې

د  لنډۍ  کړې  راټولې  خپلې  سره  امانتدارئ  ډیرې  په  لویو  ده  دوو    لنډیو 
د د  مجموعو)پښتولنډۍ  دعلومواکاډیمۍ  چاپ،  ۱۳۶۴افغانستان  روهي    او  کال 

  په خپله ټولګه چاڼ وروسته، دویم ټوک( سره له مقایسې او لومړی، )ټپې( سندرې
کې نه   )ننۍ لنډۍ( کې یې یوازې هغه لنډۍ خوندي کړي دي چې په یادوو ټولګو 

 دي راغلي. 
  د   م کال، ۲۰۰۲ټپې(،  ناکراره کلونو  )د  نننۍ لنډۍ  )ټولونکی(،  غلجی محمداجان )

 (مقدمې ز مخ
 ما نه پا تې شوې وطنه له 

 که چنارونه دې لونګ شي څه بې کړمه
 

 کمپه اور واخلې هریپور د
 نه مې سیوری ولیدنه نه درکې ونه،

 

 ټولګه(، جهادي لنډیو )د روغ توپانونه ــ ویښې جذبې،۹
 

 : ټولونکی:عوض الدین صدیقي لومړی ټوک،
 

 (۱۳۷۰ټوک، ۱لنډیوټولګه(جهادي  )د روغ توپانونه ویښې جذبې صدیقي عوض الدین،)
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 10تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 : لنډیو یوه ټولګه او په دوو کتابونو کې پر لنډیو بحث دــ ۱۰
 

برخه کې پر دریو کتابونو لنډ بحث کوم چې یو کتاب یې د لنډیو ټولګه ده او دوه نور کتابونه داسې دي چې  په دې  
 )ضمني( بحث کړی دی.  اصل موضوع یې بل څه ده، خو په لنډیو باندې یې هم څنګځنی 

 هغه درې کتابونه دا دي: 
 

 صادق هللا صادق ټولونه،د لنډیو ټولګه(،  )د مینې ټپې ــ د
 

 د اسماعیل یوه اثر،  پښتو شعر هندسي جوړښت، ــ د
 

 ــ ادبي هڅې، د پښتون آقا شیرزاد اثر، 
 

 ــ د مینې ټپې)د لنډیو ټولګه(:۱۱
 

په دې کتاب کې هم پر لنډیو او د لنډیو پر جوښته خبرې شوې دي او بېلگې هم    شعر هندسي جوړښت:  پښتو  ــ د ۱۲
 په کې راوړل شوي دي 

 

 ــ ادبي هڅې،پښتون آقا شیرزاد:  ۱۳
 

 د لنډیو نوې ټولګه(: )  پښتو لنډۍ، مصرۍ، ټپېــ  ۱۴
 

 
 

 )د لنډیو په باب بحث او د لنډیو ټولګه(: پښتني سندرې ــ ۱۵
 

 سندرې« د استاد ګل پاچا الفت: ــ »پښتو ۱۶
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 10تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 « د »لنډۍ ها« ټولګه او پوهاند رحیم الهامــ ۱۷
 

 
 

 محمد گل خان نوري د »لنډۍ« نومې رسالې په باب: او اوس د 
 

هـ ل کال په کلنۍ کې چاپ شوې ده. محمد گل   ۱۳۱۹د دې رسالې تومنه د محمد گل خان نوري هغه مقاله ده چې د  
« په نامه د  ملي سندرې او لنډۍمقاله وروسته نوره هم غني کړه، د کتاب بڼه یې ورکړه او د »خان نوري خپله دا  

 پښتو ټولنې له خوا چاپ او خپور شو.
 

 تر بحث الندې رساله »لنډۍ« دوې برخې لري:  
 

 ــ د ښاغلي فاضل سریزه،
 

 شوې ده او یاد رساله ورنه جوړه ده. ــ د رسالې اصل متن چې د محمد گل خان نوري مقاله په بشپـړه توگه رااخستل  
 

ښاغلی فاضل په خپله سریزه کې د لنډیو پر اصالت، جوړښت او تاریخ باندې په لنډ ډول غږېدلی دی او د دې رسالې  
 د چاپ اړتیا یې روښانه کړېده. دی د خپلې سریزې په یوه برخه کې داسې وایي: 

 

ډیر کم معلومات او آشنایی    ،فولکلوریک بډایه ادبیاتو څخه عربی نړۍ»زما په ګمان زمونږ د ګران هیواد دا ډول  
  کلنۍ   »هجری لمریز کال    ۱۳۱۹مقاله چی د    "  محمد ګل خان نوری" کاله په خوا د مرحوم     ۷۵لری ؛ له همدی کبله  

ی په په کابل کی چاپ شوی ، چی د پښتو د دی ډول لرغونی ادب په هکله روښنایی اچوې ، پریګړه می وکړه چ  «
قاهره کی د افغانستان سفارت د فرهنګی څانګی د نشراتو په لړۍ کی دغه مقاله د یوی کوچنۍ رسالۍ په ډول چاپ،  

 او ګرانو محصلینو او زدکوونکو ته یی وړاندی کړم... 
،   او د هغه ویښو ځوانانو څخه چی د خپلو ملی ادبیاتو سره مینه لری هیله لرم ، ترڅو دا ډول ادبیات مصری ټولنۍ

او خپلو ټولګیوالو ته وروپیژنی ، ترڅو دا ډول مهم فولکلوریک ادبیات په زیاته کچه وپیژندل شی ، که داسی وشی 
اخه توګه د ال څیړلو شاهد اوسو. د داسی ورځی  پرنو یقینا چی په نږدی راتلونکی کی د دی لنډیو د انسانی پیغام په  

 په هیله ! 
 ومن هللا التوفیق 

 

 فاضل فضل الرحمن 
 

 افغانستان د اسالمې جمهوریت سفیر   د  کې په مصر
 

 ،لمریز کال د غبرګولی اتمه  ۱۳۹۴د 
 

 ق( ۱۴۳۶) ۱۱د شعبان المعظم د میاشت  29د می م ۲۰۱۴ د
ناشر: د مصر په عربی جمهوریت کی د افغانستان د اسالمی جمهوریت سفارت فرهنګی )محمدگل خان نوري، لنډۍ،  

 مخونه(  ۱۰ـ   ۹هـ ل کال،   ۱۳۹۴څانګه، 
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 10تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

محمدگل خان نوري د خپلو فرهنگي هلوځلو په لړ کې د لنډیو په باب هم کار کړی دی.ده په تنگسه کې تریخ ژوند 
 هم راواخلم: بیوگرافي ل. دلته به یې لنډهتېـرکړ، خو خپلې ژبې او فرهنگ ته یې ډېر څه ورکړ

 

 : محمد گل نوري
 

 
 

کې د محمدگل خان نوري د ژوند او اثارو په باب اوږد بحث کړی شوی دی، خو زه یې دلته ځینې برخې    ویکیپېډیا  په
 رااخلم: 

 

د افغانستان یو  (  ۲۰ل ل کال د لیندۍ    ۱۳۵۲مړینه د    -  ږدیز لمریز کال، کندهارـلې  ۱۲۷۹محمد گل نوري )زوکړه  »
 .پښتو ژبی فولکلوریست، لیکوال او شاعر و

 

نوري هغه هېره شوې څېره ده، چې موږ یې نه پېژنو، په دې مانا چې په پوره ډول یې نه پېژنو، كه یې  محمد گل  
پېژنو، پر زیاتو كارونو او هڅو یې نه یو خبر، ځكه چې زمانې، وخت او حاالتو ډېره جفا ورسره كړې ده؛ حاالتو 

 .یې د ژوند پر الر ډېر اغزي راټوكولي او ډېر څه یې ترې اخیستي دي
 

ل ل كال په كندهار كې زېږېدلى دى. هغه مهال خو دومره د زده كړې امكانات هم هر   ۱۲۷۹محمد گل نوري پر  
چاته برابر نه وو، خو ارواښاد نوري وكړاى شول، چې د سیمه ییزو پوهانو او كورنیو مشرانو په مرسته زده كړه  

 .د چا خبره ذهین انسان وذهن كې پاتې كېدل او هغه وكړي، د خپل ځانگړي استعداد او وړتیا په بركت یې ډېر څه په 
 

همدغه د استعداد او نبوغ بركت یې و، چې په زیاتو ډگرونو كې وځلېد او ډېر خدمت یې وكړ. د هغه نه هېرېدونكي  
 اثار به زموږ د ادبیاتو ستره او غوښنه برخه وي،  

 

ل كال د امان هللا خان د پاچهۍ پر مهال د كندهار ښار په شالمار ښوونځي كې د پښتو د ښوونكي    ۱۳۰۰استاد نوري په  
 په توگه وټاكل شو، چې د هېواد بچیو ته یې پښتو ژبه تدریسوله. 

 

هغه مهال چې په كندهار كې پښتو ادبي انجمن جوړ شو، استاد محمد گل نوري یې لومړنى غړى و. څو كاله وروسته 
ږدول شو نو هلته یې نوم په پښتو ټولنې  ـلومړي وزیر سردار محمد هاشم خان په امر دغه انجمن كابل ته ولېچې د  
 .واوښت

 

استاد نوري بیا په كابل كې د تالیف او ژباړې په څانگه كې د لغاتو او سیمه ییزو ژبو د څانگې د امر په توگه په دنده 
او زیار په برکت ډېر مواد سره راټول كړل، هورې یې د ځینو   وگومارل شو، چې په دې موده كې یې د خپل كار

 .ړنې، فولكلور څېړنې او كلتورپوهنې په برخه كې ډېرې ښې تجربې ترالسه كړېـمخكښو څېرو په مرسته د څې
 

كله چې یې مېرمن او زامن مړه شول، دى په خپله خوښه بېرته كندهار ته راغى او د كندهار په دولتي چاپخونه كې 
  ..رتبې په ساتنې سره )څلورمه رتبه یې وه(، د مامور په توگه وټاكل شو.د 
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 10تر 7 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

محمد گل نوري به چې د خپلې دندې له مخې كله كله نورو ولسوالیو، لیریو پرتو سیمو او كلیو ته ورته، نو هورې به  
مواد او نوره ولسي    یې له خلكو څخه متلونه، سندرې او لغات راټولول، چې په زرگونو متلونه، سندرې، فولكلوري

پانگه یې راټوله كړه. دغه راز یې له لیریو پرتو سیمو څخه یوولس ټوكه دېوانونه راټول كړل او پر هغه مهال یې په 
 ... وړیا توگه انجمن ته وړاندې كړل

 

خدای بښلي نوري په پښتو فولكلور كې دومره اساسي كارونه كړي، چې پښتو متلونه، پښتو اصطالحات، محاورې، 
سندرې، لوبې، نومونې او نكلونه یې ټول په جال جال اثارو كې راټول كړي دي. همدغه اثار یې په شوروي اتحاد، 
المان، انگلستان، هند، فرانسه، جاپان، چین او نورو هېوادونو كې د پوهنیزو او څېړنیزو موسسو تر كار الندې راغلي  

 .او د معتبرو سرچینو په توگه كارول شوي دي
 

ږم مخ كې له  ـزمري میاشت د گڼې په شپ  ۱۴۳ل ل کال د كندهار مجلې په پرله پسې    ۱۳۵۱ مړوند د  رحمت هللا
   ... ارواښاد محمد گل نوري سره یوه مركه كړې او په دغه مرکه کې زموږ دغه لیکوال د خپل زړگي ټول بړاس ایستلى

 

په   اثار داسې    ۱۳۵۱استاد محمد گل نوري  ناچاپ  یانې تر خپلې مړینې یو كال وړاندې خپل چاپ او  ل ل كال، 
 :راپېژني

 

 :چاپ شوي آثار
 

ل   ۱۳۱۷لیك ښوونكى، دوه ټوكه، لومړۍ برخه یې د انشاء اصول او دویمه برخه یې د لیك لېږلو په اړه ده، چې په 
 .كال چاپ شوی دی

 

شوي، درېیم دا یې د كندهار په دولتي چاپخونه كې د احمدشاه بابا د    ملي هنداره، درې ټوكه، دوه ټوكه بېل بېل چاپ 
 .كتاب چاپولو موسسې له خوا چاپ شوى دى

 

 .ل كال كې چاپ شوى دى  ۱۳۲۰پښتو اصطالحات، یو ټوك، چې په 
 

 .ملي سندرې او لنډۍ، یو ټوك
 

 .متلونه، یو ټوك
 

 .دینیاتونه، یو ټوك
 

 .مدني اخالق، دوه ټوكه
 

 .معلومات، دوه ټوكهمدني 
 

زره لغات لري او استاد د خپلې لور )طیبې( په مرسته دا لغات سره ډلبندي كړي او    ۴۵پښتو قاموس )نوراللغات چې  
 .په دوو ټوكو كې چاپ شوي، چې د پښتو ټولنې له خوا بیا چاپ شول

 

 .ل کال ۱۳۴۱ه ژباړلى دى، رحمه اللعالمین، لیكوال یې محمد احمد جادالولي دى، چې استاد له عربي ژبې څخ
 

 :ناچاپه آثار
 

 .ملي لوبې، یو ټوك
 

پښتو اهنگونه، چې تر شلو زیات اهنگونه لري. استاد یادونه كوي، چې دا اهنگونه ښاغلي فرخ افندي زما په الرښوونه 
  په پیانو ږغولي او وروسته یې نوټېشن ترتیب كړى دى

 

 .ملي دودونه، یو ټوك
 

 .، چې حكایتونه او فكاهیات لريخوږ بانډار، درې ټوكه
 

 .د خوشال خان خټک حل اللغات، یو ټوك
 

 .د خوشال منتخبات، یو ټوك
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 10تر 8 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 .د عبدالقادر خان خټک منتخبات، یو ټوك
 

 .د احمد شاه درانی منتخبات، یو ټوك
 

 .پښتو یاد چې د پښتو ژبې د زده كړې طرز دى، یو ټوك
 

 .د اُحد غزاء، یو ټوك
 

 .نكلونه، یو ټوكدیارلس 
 

 .د مینو رساله، یو ټوك، چې یوه برخه یې په كابل مجله كې چاپ شوې ده
 

 .د نوري دېوان
 

 د شین خاالو نارې، یو ټوك 
 

 .سنگلېچي قاموس، یو ټوك
 

 .واخي قاموس، یو ټوك
 

 .اشكاشمي قاموس، یو ټوك
 

 .منجي قاموس، یو ټوك
 

 .افغانستان د ځینو گړدودونو )لهجو( قاموس( څخه راایستل شوي دي  وروستي پینځه سیندونه )قاموسونه( د بدخشي )د
 

 .زوړ كندهار، د كندهار د لرغونو غونډیو او ځایونو پېژندنه ده. دغه اثر جایزه هم گټلې ده
 

 : ژباړل شوي اثار
 

 .د روغتیا عمومي قوانین، یو ټوك
 

 .د روغتیا ژوندون، یو ټوك
 

 .افغان كې هم په پرله پسې ډول خپور شوى دىد صحت ساتنه، چې په طلوع 
 

 .د شین خالۍ نارې
 

 .ډیالوگونه او ډرامې ۷۲
 

گڼه كې د مرحوم محمد گل    ۱۶۴ل کال د لیندۍ میاشت، پرله پسې    ۱۳۵۲محمد ابراهیم عطایي د كندهار مجلې د  
لېږدیز لمریز کال د لیندۍ   ۱۳۵۲نوري له موږ څخه گیله من جال سو، تر سرلیك الندې د استاد نوري د مړینې نېټه د  

 .شلمه ښیي، چې پر پنځوس كلنو خدمتونو یې هم رڼا اچولې ده
 

ده ملي هنداره خورا مشهور او شهكار اثر دى، ځكه چې   دي، په تېره بیا د  د محمد گل نوري ټول اثار ملي او غوره 
نۍ، فتح خان بړېڅ، مومن خان او شیرینۍ د دا كار د بل چا د السه پوره نه وو. په دې افسانو كې د ادم خان او درخا

 ..«.نوري افسانې د ملي ادب یوه قیمتي پانگه ده
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 10تر 9 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 

هـ ل کال په کلنۍ کې خپره شوې ده، د لنډیو په باب د نوري   ۱۳۱۹د محمدگل خان نوري دا مقاله »لنډۍ« چې د  
ملي سندرې او  »صاحب د څېـړنو خاکه ده چې وروسته یې د لنډیو په باب له نورو څېـړنو سره مل، د کتاب په بڼه د  

 په نامه ترتیب او د پښتو ټولنې له خوا چاپ شو. « لنډۍ
 

مدگل خان نوري د »لنډۍ« په رساله کې د لنډیو په باب روښانه بحث کړی دی او د موضوع د رڼولو له پاره یې  مح
 دا سرلیکونه ورته ټاکلي دي: 

 

 ــ د لنډۍ تعریف او معنی یی، 
 

 ــ د لنډیو تاریخ او د دوی منبع،
 

 ــ لنډۍ څنگه زموږ د هیواد نمایندگي کوي، 
 

 معنوي ویش، ــ د لنډیو ادبی او 
 

 ــ د لنډیو اوزان.  
 

ناشر: د مصر په عربی جمهوریت کی د افغانستان د اسالمی جمهوریت سفارت فرهنګی )محمدگل خان نوري، لنډۍ،  
 هـ ل کال، بېالبېل مخونه( ۱۳۹۴څانګه، 

 

 محمدگل خان نوري د لنډیو د بحث په یوه برخه کې د خپلې لیکنې موخه داسې په نښه کړې ده: 
 

پښتنو د پښتو اشعار یا په بل عبارت د پښتنو ملی لنډۍ چه د لطافت او پښتنوالی او ښو مزو او جوش او حرارت »د 
څخه ډکی دی ، خود همدغه د افغانستان د سپیڅلی محیط اثر دی چه زموږ هر پښتون یی شاعر ګرځولی او پر ژبه  

 واز سره وایی. یی جاری کیږی ، او دوی یی په ډیره مزه او خوند او دجوشه ډک آ
 

 له همدی المله د دی ادبیاتو بلکه د پښتنو دعمومو ادبیاتو او د نوری دنیا د ادبیاتو ترمنیځ څه توپیر شته.
 دا به پریږدو، اوس به نو خپل مطلب او مراد ته وګرځو چه  د لنډۍ تعریف څه شی دی؟ 
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 10تر  10 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

صل منبع او اساس یی له کومه ځایه څخه دی؟ او زمونږ د لنډیو تاریخ کوم دی او د کومه وخته څخه ویلی شوی او ا
او لنډۍ زمونږ د هیواد څنګه نمایندګی کوی؟ د لنډیو اوزان کوم دی او پر کومو مضمونو ویشلی سوی او څه مضمونو 

 نه لری...« 
 

ناشر : د مصر په عربی جمهوریت کی د افغانستان د اسالمی جمهوریت سفارت فرهنګی  )محمدگل خان نوري، لنډۍ،  
 ام مخ(   ۱۵هـ ل کال،   ۱۳۹۴ګه، څان

 د یادونې وړ ده چې د استاد نوري ځینې اثار د ادبي غال په سلسله کې نورو خلکو په خپل نامه چاي کړي دي. 
 

محمدگل خان نوري خپلو خلکو، وطن او فرهنگ ته د بیسارو کارونو له ترسره کولو باوجود، د خپل ژوند وروستۍ 
 ره کړې ده.برخه په افالس او فالکت کې تې 

 

د محمدگل خان نوري د »لنډۍ« د رسالې د هر سرلیک په ترڅ کې د مثال له پاره، د هغه وخت ډېرې ښې او غوره  
 لنډۍ را اخستل شوې دي. له دې رسالې )لنډۍ( څخه څو غوره کړې لنډۍ: 

 
 د غره د سره می سهی کړې 

 پری به دې نږدم د کیږدۍ تر پیڅولونه 
 

 ټک دیخوله دی توپک خندا دې 
 د زنی خال خو دې مردک، ودې ویشتمه 

 
 ۍ ـــد سترګو باز مې درایله ک

 رونهــستا د دیدن کوترې واوښتی تر غ
 

 د کافر ګل پشان کـږی سوې 
 هــچې راسمېـږی ورځ به نیمه تیره وین

 
 چیرته چې علم حاصلېـږي 

 ه ـــاورې کمه غوښې او هډونـــهلته به خ
 

 زما د علم تاوان راکه
 ه ـشنډو دې خندل اُمي دې کړم چې په سرو

 
 هر ځای چې علم حاصلېـږي 

 ه ــــــــزه به هغه ځای ته پر سر باندی ورځم
 

 ځان به سل ځای کترې، کترې کم
 وطنه تا به له دښمن څخه ساتمه

 
 نت ور دیــــــد پیغلی خوله د ج

 د جنت وره ته هر مومن طمع لرینه
 

 دنیا له پاک د گناه  راغلم 
 ګناه پیټی پر سر خاورو له ځمه اوس د 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

