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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 ۰۲/۲۲/۲۰۲۲         شهسوار سنګروال

 

 بهیرونه او پېرونه شعر پښتو د
 

 کړې غوټه ېک پلو په زمانې د بېلګې ډېرې شعر لیکلي او شعر ولسي د کې پېرونو بېالبېلو په شعر ژبې هرې د نړۍ د ښایي
 .کوي ګوته په زمان ټاکلی بهیر هر د اوس چې وي

 

 نیولي پښه وسا ته رنګینیو یې وال مینه ډېر چې روزلي ګلبوټي داسې ډېر کې ګلبڼ په ادب لیکلي او ادب ولسي د هم ژبې پښتو
 .دي

 

 سندرې کلیوالې کې خلکو په زمونږ نه زمانې لرغونې ډېرې له چې شو ویلی نو وڅېړو، شعر او نظم ولسي ژبې پښتو د مونږ که
 والییاد توګه په ساري د بېلګې نورې لسګونو په او نارې اتڼ د غړانګې، کاکړۍ، سروکي، لنډۍ، مونږ چې وې دود بدلې او

 .شو
 

 نګړیځا پښه هره او سیمه هره پښتنو د چې داده خو خبره وړ پام د لري، څپرکي بېالبېل اړه په سکالو هرې د ادب ولسي پښتو
 ټولو د شتمنۍ لویه ادب اولسي د کې ټوله په ولې جوړېږي، ترې شتمنۍ فرهنګي ګډه یوه سیمو ټولو د بیا چې لري ادب ولسي
 ډولونه ېلبېالب نظمونو د او سندرې میندو او ماشومانو د لوبې، نکلونه، سندرې، کلیوالې شمېر یو خو ده ګډه لپاره وګړو پښتنو

  .لري نه بڼه او ریتم ورته کې سیمو نورو په پښتنو د ولې وي، دود کې سیمه یوه په
 شمېر ډېر او لنډۍ ګڼې مونږ چې کېږي، ګڼل مال ګډ پښتنو ټولو د بېلګې ډېرې ادب پلکوریک او ولسي د کې مجموع په خو

 .شو یادوالی توګه په بېلګې د سروکي
 

 لېږدوي، رهس ځان له بېلګې نثر او شعر د توګه په هنر ژبني یوې د او کېږي ګڼل روح وګړو نالوستو د ادب وګړنی ټولنې هرې د
 نسل بل هن نسل یوه له سره ښېګڼو ټولو له ځانګړنو ټولو په توګه بشپړه او مټ کټ هرومرو نو وي نه لوست او لیک چې دا ولې

 .لېږدېدالی نشي ته
 

 روو لمن ادب ولسي د اړولی، مخ ته ادب لیکلي یې بیا او دی، شوی ډېر شمېر وګړو لوستو د چې کې سیمو هغو په پښتنو د
 .ده  کې حال په ټولېدو ورو
 دي، لليت منځه له بېلګې شمېر یو ادب ولسي د هرومرو کې هېوادونو ټولو په بلکې وي، ستونزه ژبې یوې د یوازې نه دا ښایي

 یې نه انونوزی ډول هر له توپان د ګلوبالیزیشن د او ګوري سترګه درنه په ته تېرو بلکې پالي نوی یوازې نه ولسونه هوښیار خو
 .ژغوري

 

 ادب ولسي او ورپلکل سوچه د څخه بانډو او کلو خیلونو، او زیو بېالبېلو له پښتنو د او سیمو بېالبېلو له پښتنو د مونږ چېرې که
 .شي جوړېدلی سمندر نه ادب وګړني او ولسي له پښتو د نو کړو، ټولې را بېلګې وړې او غټې

 

 چې لري کې سینه په بېلګې ډېرې ادب ولسي او وګړني د زمونږ ښځې سرې سپین او ږیري سپین بانډو او کلو د دستي اوس دا
 پانګه ویهل ډېره ادب ولسي د ښایي نشي راټوله شتمنۍ ولسي توکیزه او مانیزه دغه چېرې که نو دی، نه خبر هېڅ ترې نسل ځوان

 .ووځي السه له زمونږ
 

 هزرګون چې بېلګې ډېرې فرهنګ لرغوني خپل د شو، یادوالی یونان لرغونی کې لړ دغه په مونږ چې هېوادونو ډېرو نړۍ د
 نزما د اثار لسګوني څېر په اودیسی د نکلونه، وګړني سندرې، ولسي ډرامې، ولسي راواخله دي کړي خوندي لري عمر کاله

 .دي ژغورلي نه توپانونو له
 

 او دي شوي الندې خاورو هم برخې ډېرې ادب اولسي د ورسره تللی منځه له چې نسل هر زمونږ چې داده خبره خواشینۍ د
 .وي لېږدېدلي ته بل نه نسل یوه له سینه په سینه بېلګې لږې نه لږو له ښایې

 

 چې وش پوه به بیا نو وکړو، یې یادونه بېلګو منثورو څو د چېرې که. دی ډک مرغلرو منثورو او منظومو له ادب ولسي پښتو
 کیسې، اشومانوم د متلونه، پښتو حکایتونه، پښتو کیسې، پلکلوریکي او ولسي. ده یوه څخه ژبو شتمنو ډېرو له نړۍ د ژبه پښتو

 .شو یادولی توکي نور شمېر ګڼ او خبرې لویانو د کیسې، جادوګرۍ د نکلونه، او کیسې ښاپېریانو او پېریانو د
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 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 د نا یې ډول یو نه ډول یو په لري توپیر مخې له منځپانګې او بڼې د کې خپلو په چې نظمونه بېالبېل ادب ولسي د ډول همدا
 .ده بېلګه واک او ځواک د ادب ولسي د دا چې ده، کړې اغېزه هم نظم په ادب لیکلي

 

 استانونه،د کسرونه، چاربیتې، لوبې، بګتۍ، بدلې، ښادۍ د نارې، سروکي، لنډکۍ، لنډۍ،: دادي بېلګې ځینې نظم د ادب ولسي د
. ېسندر میندو د سندرې، ماشومانو د انګۍ، چغیان، فالونه، نارې، هوتکو د نارې، تاریخي نارې، نکلونو د کاکړۍ، غړانګې،
 نظمونو له شاعرانو شمېر یو د ادب لیکلي د چې نظمونه ولسي شمېر یو او کې اوزانو ملي په سندرې ملي شمېر یو همداراز

 .شو یادوالی دي ورته توپیر لږ په هم سره
 

 او ماليش افغانستان، ډول ځانګړي په څېړنه بشپړه اړه په لنډۍ د چېرې که. کړه یاده لنډۍ پښتو کې لړ په ادب وګړني د مونږ
 په شي لوپلټ سینې او خولې پښتنو د او وشي، کې هېوادونو نورو په نړۍ د او سیمو مېشتو افغان په هند د پښتونخوا، جنوبي
 .شي السه تر دي خوندي پکې تاریخ او ارزښتونه، توکیز او مانیز ټبر پښتون د چې به لنډۍ پښتو لکونو

 

 نظمونه او شعرونه شاعرانو لرغونو شمېر یو د او سندرې ولسي پښتو نورې شمېر یو سربېره( ټپې= مسرې= ټيکې) لنډۍ له
 رهس سندرو او سرودونو شمېر یو د ریګویدا د مخې له ارزښت تاریخي د نظمونه ځینې پېر ادبي لومړي د ډول ځانګړي په او
 کروړ یرام د چې دا یا دي وړ پرتلې د سره متونو شمېر یو له ریګوید د مناجات بیټني شیخ د توګه په ساري د دي، وړ پرتلې د

 .شو کولی پرتله سره سندرو ځینو ریګویدا د ان او مهریشت او زامیادیشت له اوستا د ویاړنه
 

 .شي کېدلی پرتله سره کسرونو پښتو له ادب وګړني او ولسي د پښتو د بیا پاړکي رضي شیخ او لودي نصر د
 

 سره سندرو او سرودونو له اریایانو لرغونو د چې دي بېلګې لرغونې ادب نالیکلي د ادبیاتو پښتو د دا چې ده خبره ځای په دا
 واک په زمونږ اوس برخه ډېره شتمنۍ مانیزې او توکیزې د ادب لیکلي د چې څرنګه لکه مرغه بده له ولې لري، والی نږدې

 بشپړ ادب نالیکلي او لیکلي د پښتو د چې وي وتلې السه له زمونږ هم شتمنۍ ادب پلکلوریک او وګړنیز د ښایي نشته کې
 .دي غنیمت بېلګې راغلې السته هم بیا ولې وکړي استازیتوب

 لیکنو خپلو هپ لیکوالو بهرنیو او کورنیو بېلګې نیمګړې او بشپړې ځینې ادب وګړني او ولسي د پښتو د پورې اوسه تر هم څه که
 ډېر ال اړه دې هپ چې ګڼم یې غوره ځکه نو ګڼلی، نشو یې انځور بشپړ ادب ولسي پښتو د هم بیا ولې دي کړي غبرګې بیا بیا کې
 .وشي کار

 هند د اپښتونخو ټولې او افغانستان د بېلګې ځینې ادب ولسي پښتو د کې پای په پېړۍ( ۲۱) د( ۲۴۱۸-۲۴۸۱) ډارمسټټر جیمز
 .دي کړې خپرې کې اثر په بهار و هار شعر د پښتونخوا د یې بیا او کړي راټول نه سیمو مېشتو پښتون شمېر یو له
 

 کښمخ لومړنی کار دې د مونږ چې کړي راټولې مرغلرې ادب ولسي پښتو د هم لیکوالو سیمو پښتنو نورو د او افغانستان د
 .دي کړي خپرې بېلګې ځینې یې کې االخبار سراج په چې شو یادولی توګه په ساري د افغان الدين محی غالم ارواښاد

 

 د پښتو د یکوالول شمېر یو او اکاډمیو پښتو کې پېښور او کوټه په ټولنې، پښتو کې کابل په انجمن ادبي پښتو کندهار د وروسته
 يالس ،طاير محمدنواز ،رفيع هللا حبيب ،نوري محمدګل مونږ چې دي پاللي ګلونې ادب ددې کې ګلبڼ په ادب وګړني او اولسي

 .شو یادوالی ډول په ساري د نور او کاکړ
 

 .يد کړي ګوته په یې اړخو بېالبېل ژوند د پښتنو د چې دی پراخ او پیاوړی دومره ادب پلکلوریک پښتو د کې ټوله په
 د یې اوسیدونکی سیمې هرې د او یې ټبر هر او څوک هر دی ودان کې سیمو جغرافیوي بېالبېلو په اوس چې ولس پښتون 

 .شي لیدلی ځان کې هنداره غوړېدلې په ادب اولسي
 مثالونه او بېلګې پورې ادب اوسني تر نه ادب اولسي له
 کړي ینګېټ اړیکې هنري او ادبي څېر په پله یوه د ترمنځ وګړو نالوستو او لوستو د شعرونو او سندرو ادب ولسي د کې ټوله په

 کومې مونږ اوس چې اړه په ادب لیکلي د. کېښود بنسټ ادب لیکلي د کې رڼا په ادب ولسي همدې د شاعرانو لوستو ځکه نو دي،
 ښلیک کې وخوا شا په پېړۍ لېږدې دویمې چې دی شعر اميرکروړ د هماغه ویاړنه شوې السه تر لومړنۍ لرو کې واک په بېلګې

 .دی
 

 دبا او شعر د چې پېژنو شاعران ډېر کې پېر دغه په چې پیلوو نه شعر دغه له پېر ادبي لومړنی مخې له بنسټ همدې د مونږ
 .ده کړې رنګینه شعرونو خپلو په یې ځولۍ

 

 ري،ل توپیر مخې له منځپانګې او بڼې د دي لیکلي نظمونه او شعرونه ناظمانو او شاعرانو کومو چې کې پېر ادبي لومړني په
 ګاڼه هنري په چې شعرونه کوم ولې لري، نه ارزښت هنري او ادبي شعرونه شاعرانو ټولو د کې پېر دغه په چې مانا دې په
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 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 ېرپ ادبي لرغوني په چې دي وړ پام د بڼه په څرک نوي یوه د لپاره پېر هنري او ادبي بل یوه د شعرونه ډول دا دي شوي ښکلي
 .دي شوي کښل کې

 

 :کوو یادونه ناظمانو او شاعرانو شمېر یو د پېر ادبي لرغوني د ډول په ساري د مونږ
 

 يارملک ښکارندوي، ،(کاکړ) بړيڅ تيمن، شيخ سوري، اسعد شيخ نيکه، بيټ نصرلودي، رضي، شيخ سرواڼي، اميرکروړ،
 نيازی، انخ خليل لودي، بهلول اکبرزمينداور، هوتک، ملکيار شيخ بابا، هوتک متي، شيخ بختيار، الدين، قطب تيمني، غرشين،
 مشواڼی، عيسی شيخ نېکبخته، رابعه، کاکړه، زرغونه کاکړ، محمد دوست خان، زرغون محمدصالح، شيخ راڼيزي، کجوخان

 .نور او لودي سرور علي شيخ بړيڅ، بوستان شيخ
 ه،د حساب نشت په پکې تومنه هنري چې لولو، شعرونه شاعرانو داسې شمېر یو د کې شاعرانو شوو یادو په پېر ادبي دغه د

 مونږ چې ده کړې خپله بڼه پرمختللې یوه بهیر ادبي یې مټ په چې دي شوي تېر کې پېر دغه په هم شاعران داسې شمېر یو ولې
 ېچ شو، یادوالی اکبرزمينداور او ښکارندوي ،نيازی خان خليل ،محمدصالح شيخ ،لودي سرور علي شيخ ،سوري اسعد شيخ

 :دي داسې یې نمونې شعرونو د
 الښونه په زرغونېږي بيا غاټول نه
 «  سوري اسعد شيخ »  ــــ  کهسار په اـــــک مسيده بيا بامي نه
 

 سينګارونه کړه بيا ښکلونکي پسرلي د
 « ښکارندوي » ـــــ  اللونه کې رونوــــــغ په لونل و يې بيا
 

 لپاسه ژاړي ورېځې، خړې
 «نيازی خان خليل» ــــــ    السه له کابېلتون ږع کويله

 

 چشمانو د شي څرخ غشي يې زړه په چې
 «محمدصالح شيخ » ـــ   وــبانــــبيـط د دارو هــــپ نشي هــــب روغ

 

 وړم نظر هــــوت مخ و ستا زه مدام چې
 « زمينداور اکبر »ــــ    وړم زبر و زېر زړه وېرې له بېلتون د
 

 دی پرمختللی پرتله په نظمونو او شعرونو نورو شمېر یو د پېر ادبي لرغوني د ارزښت هنري چې ګورو کې شعرونو دغو په
 کیزتو او مانیز نور څېر په الملونو دغو د او دغه. پرانیزي الر ته پېر ادبي نوي بل یو پرمختګ شعري دغه کې پای په چې

 .ېدوګرځ وړ پام د مخې له بڼې او منځپانګې د شعر پښتو چې شو، شروع پېر ادبي دویم ادبیاتو پښتو د چې ول ارزښتونه
 

 .دي وړ ارزښت د  کې تاریخ په ادبیاتو پښتو د بهیرونه ادبي دوه کې پېر ادبي منځني په
 

 کېږي، یپیاوړ پرتله په تېر د شعر یوازې نه کې وخت دغه په چې پیلیږي، نه مهال له روښان پېر د بهیر لومړی پېر ادبي دغه د
  .راځي منځته هم دېوانونه ګڼ شعر د بلکې

 

 نریته د شعر کې بهیر ادبي دغه په چې کېږي، شروع نه مهال له خټک خان خوشال د بهیر پرمختللی یو پېر ادبي منځني د خو
 :ااخلور توګه په بېلګې د یې نمونې څو شعر د چې شو، ګڼلی وړ نوښت او ارزښت ډېر د مخې له بڼې او منځپانګې  شعري او
 

 ناک برکت اکـــن همت چې هغه مرد
 ژواک او زيست په خوږ سره عالمه د

 کې باغ هـــپ تازه روی شګفته ګل لکه
 «خټک خان خوشال »  ـــ بلغاک رېــــــپ لوـــلبـــب ښو د همېشه

 

 شي معطر رېـــــــپ افغانانو د کشور چې
 « بابا رحمان »ـــ    کړې خوبان د زلغې مې مصرع بيت هر د
 

 کړ روپۍ کوټه عشق زما ږيري سپينې
 «بابا  حميد » ــــ   کې سودا هـپ ښکلي قبلوي نه يې هېڅ

 

 هنده هـــــــــل يوسه زر شيدا د زلــغ دا

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 «شيدا خان کاظم »ــــ    کا جواب رنګ څه وطن د يې ياران چې
 

 کا خاته ته سروي مارچې شي وخم پيچ
 « خان علي»  ــــ  وخوت وخم قدپيچ هـــپ ستا زلفو د مار

 

 شرابو په شونډو سرو د کړم مست يې چې
 « بياض محمد »  ــــ   يم ښه مشغول ښکلو د کې وصف په اوس

   

 کې راکول هـــــپ صرفه وهــک هــم ساقي
 « خان سکندر»  ــــ دی زما وار کړل تش خومونه ډک نورو

 

 وې بال هم جادوګرې سترګې یې هم
 «صدرخان »         ــــ   وې شهال هم ګرې غمزه هم فتنې هم
 

 و اثر ګــــرن ميوهسې د اقيـــــس د
 «قادرداد»  ــــ   دل زما کړ هوښيار يې کې مستۍ په
 

 اوله له وم روان الر په عشق د چې
 «کامګارخان »  ـــ  لوله دا چې راکړ جنون د کتاب عشق

 

 رنګین لبوټيګ رنګارنګ کې ګلبڼ رنګین په شعر د او راوټوکېدل کې پېر منځني په ادبیاتو پښتو د شاعران ډول دا لسګونو په
 .شول

 

 ازاد شعر، وين د بلکې ونمانځه، تخیل شاعرانه په شعر وال قافيه يوازې نه شاعرانو شمېر ګڼ کې پېر اوسني په ادبیاتو پښتو د
  .وټومبله ځال او ښکال ستورو رنګینو د یې ټټر په شعر منثور د ان او شعر سپين شعر،
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