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 نظمونه  مثلث(درې مسرییز)
 لومړۍ برخه

 
په نورو پښتني کلتوري حوزو   نظمونه سته چي  سیمو کي ځیني درې مسرییز)مثلث(  او د کندهار په ښار او شاوخوا 

یېپه نورو ګاونډیو ژبو  حوزې مال دی. د دغه راز نظمونو مثال   کي  کلتوري  مثال نه لیده کیږي او یوازي د دغي 
کي لیدلی   دا نظمونه د جاپان د هایکو په  یاما نه په فارسي  او نه مي په عربي کي تر سترګو سوی دی.  اورېدلی دی 

ح  داسي  په  لري؛  شکل  یوازي یو  هایکو  د  جاپان  البته  جوړ دي،  څخه  دریو مسریو  د  د ډول  کندهار  د  چي  ال کي 

کلتوري حوزې درې مسرییز نظمونه، بیل بیل ډولونه او د ویل کیدلو بیل ځایونه او مراسم لري. بابوالله، د اتڼ نارې، 
د ځینو فوکلوري نکلونو ناري د درې مسرییزو)مثلثو( نظمونو په په تاریخي پیښو پوري تړلي او نشرحې او د پښتنو 

سینه   فوکلور له نورو چوکاټ کي ویل سوي او  کلتوري حوزې منظوم  توګه د دې  او په دې  پر سینه نقل سوي دي؛ 
 پښتني کلتوري حوزو څخه بیلوي.

راز د  او دغه  د میرویس نیکه له وفات څخه وروسته، د ایرانیانو او پښتنو او بیا وروسته د نادرافشار او شاه حسین 

جنګونو په باره کي ځ  خان ناصر د  سیدال  هللا هوتک د » نادرافشار او  ما د امان  نظمونه را پاته دي چي  مثلث  یني 
دا نظمونه نه  مثلث نظمونه نه وه لیدلي.  بل ځای مي دغه  لمرڅرک« له کتاب څخه را اخیستي دي ځکه چي  خپلواکۍ 

وړ او بې ساري دي بلکه د ځینو مهمو تاریخي پیښو د یادولو له مخي هم   شکل له مخي د اهمیت  یوازي د خپل مثلث 
یې خ  نه دی او هغه  ته متوجه سوی  شکل  نظمونو مثلث  هللا هوتک د دې  البته امان  لري.  پل خاص تاریخي ارزښت 

په اکثرو کي یې لومړی نیم بیتی یا مصراع   اخیستي دي؛ چي  سېالبه او دوهمه مصراع   ۱۲ټول د یوه بیت په شکل 

 یې شل سېالبه کیږي:
 

سو  شاه اشرف ویل ماته جوړ له دغه غم 

ډېر کم سواوس به  ولی زما خپل پښتني عسکر   کله نادر مات سي 
 

لومړۍ یې   چي  ولیکل سي  په دریو مصراعو کي  نارې باید  راز  ناره او نوري دغه  دا  حال کي چي  ،  ۱۲په داسي 

یې   یې بیرته    ۸دوهمه  دریمه  کاله   ۱۲او  باندي دوه نیم سوه  څه  چي  نظمونو کي،  په فوکلوري  البته  سېالبه کیږي. 
ډېر یات تغییرات  ننه  سینه پر سی نو د سېالبونو د شمېر او کلماتو په برخه کي  او تر موږ پوري راغلي دي  قل سوي 

بېساري ارژښت لري: خو د خپل بشپړ تاریخي له مخي  راغلي دي.   پکښي 
 

سو  شاه اشرف ویل ماته جوړ له دغه غم 

 اوس به کله نادرمات سي
سو ډېر کم   ولي زما خپل پښتني عسکر 

 اه اشرف د جنګ زمری دیکه زمری دی ش 
 اشرف خان ته کام رانغی

 د نادر پر اشرف خان ځکه بری دی
 

دا وضع داسي   کي  فولکوری  نو په پښتني  نیسي  اصفهان ورڅخه  ته ماته ورکوي او  نادرافشار شاه اشرف  چي  کله 
 انعکاس کوي:

 

 که څاڅي تر شنه زړه مي ویني څاڅي
 اصفهان پرون زموږ وو

ناڅينن نادر ته نر او ښځي    پکښي 
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او   ۱۷۳۷کله چي نادرافشار په  کال کي کندهار محاصره کړ او دې ښار تقریباً یو کال د نادر د توپچي قواوو د حملو 
کاوه نو په  ه اوږه پر اوږه مقاومت  هم د غازیانو سر  پښتو ښځو  جګړه کي  په دغه  مقاومت وکړ؛  ډزو به مقابل کي 

د ستایل سوی دی:یوه ناره کي د پښتني ښځو غیرت او مقاومت   اسي 
 

حوري  که حوري د هوتکو ښځي 
والړي  په منځ میدان 

وهي توري سره په کلکه   له دښمن 
 پښتنو د غره پر سر وهلې توري

اندړ کړه ناري  احمدخان 
 وروڼو مه ګوری هم توري دي هم حوري

 که اور دی د زینو په غره کي اور دی

 پښتانه په غره کي تیت دي
له نارنجه   جنګ ته سپور دیشاه حسین 

توري چټي  که چټي شاه حسین 
 ایرانیان ځیني پر شا سول

 د سورکی په حد یې جوړي د مړو کوټي
 

ستایل سوې ده: د شاه حسین هوتک د خور بی بی زینبي ونډه داسي   او د کندهار د دې اوږده مقاومت په ترڅ کي 
 

 که زوره د خالق له لویه زوره
 چا لیدلې زینبو وه

 وزي ټپیانو ته سرتورهاوس تر ښار 
 په شاه برج کي زینبو ګړندۍ ښوري

 له خپل قوم سره ملګرې  

ورباندي اوري  او له هري خوا ګولۍ 
ګولۍ غورځي  که غورزي په قیتول کي 

 شاه ګل پروت کاږه برېتونه

 زینبه یې له پښو تر سره ګرځي
 

هللا هوتک زیار، له   الحاج امان  پر تاریخ باندي یې فوکلوري  د هوتکو د تاریخ په برخه کي د مرحوم  چي  دغه امله، 
روایتونه اضافه کړي دي، د خاصي ستایني وړ دی. او دا یې ال بله ښېګڼه ده چي موږ ته په هغه وخت کي د فوکلوري  

 مثلثو نظمونو څرک راکوي.
 

 بابوالله:
پښتو   نارې د  نکلونو  ځینو فوکلوري  پښتنو د  او د  نشرې(  نارې، نشرحې)  نظمونو سره بابوالله، د اتڼ  د ټولو  ژبي 

توپیر لري چي   هم  ځکه  شکل،  اپه دریو مصردا  نظم طبیعي  د  حال کي چي  په داسي  میسریو( کي ویل کیږي.  عو) 
نکلونو د  نارو، نشرحو او د ځینو فوکلوریکو  وي. د بابواللي، د اتڼ د  بیت، یا دوه بیتي او یا د بیتونو او قافیې دوام 

څخه سړی اټکل کوالی سي چي دا ټول نظمونه په یوه    نارو تر منځ دغه ورته والي او په دریو میسریو کي جوړښت 
باید   هم  هغه  چي  پښتنو  سیمه  کندهار  د  سیمه،  د  لري چي  اړه  حوزو    دوي ځکه  فوکلورنورو کلتوري  درې په  کي 

 نظمونه نه لیده کیږي.یا مثلث  میسرییز  

په دری زیاتره وختونه یې درې واړه بابوالله تقر یبا کټ مټ د جاپان د هایکو په شکل  و میسریو کي ویل کیږي، چي 
میسری اته سیالبونه لري او ډیر لږ داسي پیښیږي چي دوهمه میسری اوه سیالبونه ولري، خو چی سړی یې سیالبونه 

 ونه شمیري نو کومي سکته ګی ته نه متوجه کیږي؛ او اصالً سکته ګي لري هم نه.
، نارو او لنډیو ترمنځ، د شکل د توپیر ترڅنګ، په مضمون کي هم یو عمده توپیر د بابواللي او نورو فوکلوري سندرو

موجود دی؛ بابوالله یوازي د واده په مراسمو کي ویله کیږي او ټولي نارې یې هم یوازي د واده مراسمو ته ځانګړي 

ناوي ته   او  ځوانی  ښې  زوم د  د  صفتونه کیږي،  زوم  د  نارو یا میسریو کي  په دې  وي.  د سوي  ګاڼو  قیمتي  ښو  د 
ورکولو خبري کیږي او کله کله، چي د واده مراسم د زوم د خوا پر مزاج برابر نه وي، او د ناوي خوا څه بې غوري 

حال کي   کړې وي، خویښانو یا د ناوي خواته یو نیم پیغور هم ورکول کیږي. په زړه پوري خبره ال داده چي په داسي 
وا یوازي ښځي  بابواللي میسری  د  ویلو سره تقریباهیڅ اړه نه چي  د بابواللي له  او هنرمندان  او نارینه سازیان  یي، 

لري، مګر بیا هم تقریبا ټولي میسری د زوم د ستایلو لپاره وقف سوي وي او کله کله یوه نیمه میسری د ناوي د ستایلو 

 :یياو یا د هغي د زړه د پورته کولو لپاره، چي نور نو د خپل پالر د کور څخه ځي، وا
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 سیالبه(  ۸ناوي ځه په مخ دي ښه سه )    -  ۱
 (  سیالبه(  ۷چي ستا په سر کي درد سي 

 سیالبه(   ۸)       نیلی آس دي صدقه سه

 سیالبه(    ۸)      ناوې ټیټه والړیږي  -۲
 سیالبه(  ۸)     زما جان امیل ورکړی

کې نه ځاییږي  سیالبه(  ۸)    په لمن 
 سیالبه(  ۸)   اوښ والړ زنګون تړلی  -۳

 سیالبه(  ۸)   تر هغوی به یې خالص نه کو

 سیالبه(  ۸)        زما جان نه دی راغلی
مو واښه دی  -۴  سیالبه( ۸)       د داالن مخ 

زوم مو دروستلی  سیالبه(  ۸)      داسي 
 سیالبه(  ۸)    د کهاله رنګ مو په ښه دی

 سیالبه(  ۸)     نا وي پښه اخله سپریږه  -۵

 سیالبه(  ۸)     زما جان درته والړ دی
یې هوسیږه  سیالبه(  ۸)    په ځواني 

 (۸)    د سهار خونه توده ده  -۶
 (۸زما جان ځینی راوزي )

الس کې وظیفه ده )    (۸په ښي 

 (۸)   وروره الس که په کڅوړه  -۷
را باسه  (۸)    دا اصیل غمي 

 (۸)     خور دي ځي د پالر له کوره
 (۸)      وروره راسه الر یې باسه  -۸

نسته  (۷)     که الر در څخه 

 (۸د هوسۍ په ښکر یې باسه )  
 (۸)  ناوي څه شمشادي درخته  -۹

 (۸زما جان تر الندي ناست دی )

 (۸)     پاچهي کوي بې تخته
 

لپاره وقف ده،  د شپې  هم د خوښۍ  به یې بابوالله، که څه  ښایی مطلب  په یو ډول نرم او حزین وزم ویل کیږي.  خو 
شپه او موقع ده خو د ناوي او د هغې د کورنی لپاره،   دا وي چي که دا شپه د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره د خوشالی 

پردیسه کیږي او نور به د میړه په السه ورکوي، د تل لپاره ورڅخه  لور اختیار له  د تل لپاره د خپلي  کور کي    چي 

له  محیط  یوڼو او نا بلده نوي  به د خواښي،  او که  سي  ژوند به یې نیکمرغه  نه ده چي  ال هم معلومه  او دا  هستیږي 
 نویو ستونزو سره مخامخ کیږي.

له خوا میسری   په مقابل کي کیسۍ ورو، ښارورا، خور ښادي او د زوم له خوا د ناوي کورته د ورتلونکو ښځو یا ورا
له بابواللي سره  په یو ډول چټک میسریو جوړښت  خو د دې  د   آهنګ ویل کیږي.  توپیر نه لري؛ په حقیقت کي هغه 

یې  ویل کیږي او مضمون  هم په دریو میسریو کي  دا  ورو کي هم ویل کیدالی سي.  په کیسی  بابواللي نارې دي چي 

یوه بل کله کله خویښان  میسریو کي  په دغو  سره تړلی دی.  ورکوي. د ناوي   ټول د واده له مراسمو  ته پیغورونه هم 
لږي وي  حالت  یا ډزي نه وي او یا تر معمول  چي  خوشالی ډزي کوي او کله  کسان د  ورغلي  کورته د زوم له خوا 

پیغور ورکوي.  نو د ناوي خوا د زوم خواته داسي 
 

 (۸)    ورا دي راغله ټک یې نسته  -۱

 (۸)     د توپک دارو به درکړو
  (  ۸)    د ویشتو سړی یې نسته

 (۸)    ورا راځي پر له پنډیږي  -۲

 (۸د کیمخا کمیس یې راووړ) 
 (  ۸)   اوس پر ناوي نه جوړیږي

 (۸)  خور سهار دی زموږ تلوار دی  -۳
 (۸)  ناوکۍ مو په الس راکی

 (۸)  زموږ کور پر شاه بازار دی

 (۸)  په زوره  شیشنلآسو و  -۴
 (۸)    جلوونه را طلب کی

د لوی کوره  (۸)    زموږ د خیښي 
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 (۸)     ناوي سیوری دي په بر دی  -۵
 (  ۷)      په رنګ خو ښایسته یې

خبر دی  (۸)    په عمل دي خدای 

۶-  ( نوی سر اودلی   (۸خیښي 
جوړ کی )  (۸زما جان مو داسي 

 (۸)  لکه لمر پر غرو ختلی
وزي ننوزي  -۷  (۸)   خیښان 

 (۸)   سراو پښې یې باندي کړي

 (۸)   تر کولک یې دود راوزي
 (۸)   ناوې نه ژاړي ګیله کي  -۸

 (۸)    خپل خسر به یې ناز واخلي
 (۸)  په جوپان کي بې سپره کي

ښه وو ښه یې وکړه  -۹  (۸) خور خدای 

 (۸)   زما جان د پاسه راغی
 (۸) زما د جان کوزده مو وکړه

 (۸)  ناوی هی که بیا زګیروی که  -۱۰
درته  (۸)  ناست دي دا همزولي 

 (۸)   د همزولو زړه نری که

 (۸)  تر بالښت الندي انار دی  -۱۱
زوم مو دروستلی  (۸)    داسي 

د کندهار دی  (۸)  شاغاسي 
 (۸)  پرکور دوه زرغونه شاله  -۱۲

 (۸)  زما جان ورته والړ دی

د خیاله  (۸)  الس یې نه ورځي 
 (۸)  د کال کونه درزیږي  -۱۳

 (۸) دهدا کال موګرمه نه 

 (۸) زما د جان ناوې تیریږي
 (۸)  ناوي ژاړه شرم نسته  -۱۴

 (۷موږ ټوله سر خپل یو )
 (۸بیګانه را پکښي نسته )

ده غم یې مه کې )  -۱۵  (۸خور ښادي 

 (۸خور ښادي زما د جان ده )
په توره خوا یې مه کې )  (۸خدای 

پر منا وخوت  -۱۶  (۸)  خور سیرلی 
راضي یو څخه   (۸) موږ له خدای 
وخوت  (۸)    چي مو الس د خیښي 

 (۸خیښي مه وهه رمباړي )  -۱۷
 (۷)   که ته وهې رمباړي

کلداري  (۸)  موږ ښندلي دي 
 (۸زرغونه سې ناوکیه )  -۱۸

 (۸د اوو زامنو مور سې )

 (۸چي والړه کي کیږدیه )
 

 نور بیا

mailto:maqalat@afghan-german.de

