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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 
 

 ۷۰1۱۱11۱۰۲         شهسوار سنګروال
 

 موسیقي ناوې ده او شعر یې ګاڼه
 

 .دی ډول یو هنر لوړ د شعر او دی، هنر ښکلونکی زړه او پورې زړه یو موسیقي
 په یوازې نه چې دی هنر خوندور او وسیله خوږه هغه لپاره پارولو د احساس رنګین او ښکلي د ټولنې د موسیقي
 اغېزه هم یو څارو او مرغانو ګلبوټو، په موسیقي چې ده کړې ګوته په پوهې اوسنۍ بلکې کوي، اغېزه انسانانو
 .شي کوالی

 د ټولنې د شاعر او دي شوي بدل او کلماتو ورېښمینو له یې جامې چې دی انځور ښکلی ښکال، تلپاتې یوې د شعر
 .لري کې الس په ښه واګې عاطفي او احساس پوهې د وګړو بېالبېلو د ټولنې د پرتله په غړي هر بل
 اند په بلخي امیرخسرو د او دي بشپړوونکي وجود بل او یوه د موسیقي او شعر چې داده، موخه څخه یادونو دغو له

 .ګاڼه شعر او ده ناوې موسیقي: دی مشهور نوم په طوطي هنر د چې
 په هند د خو ځکه نو وه، کړې اغېزه ډېره باندې ور عرفان او موسیقي هند د او و استوګن هندوستان د چې نوموړی

 :کاږي اړه
 «دی پورې زړه په نه هېوادونو له کندهار او خراسان عراق، یا روم د هېواد هندوستان د»

 چې ځکه. وي موسیقي خوږه هند د کې، لړ په ښېګڼو نورو د هندوستان د موخه نه څرګندونې دغې له ده د ښایې
 .درلوده مینه ډېره سره شعر او موسیقۍ له بلخي
 او ساز په طرز سازیانو شمېر یو د چې لیدل ومې الړم، ته مزار خسرو امیر د( سنګروال) زه چې کله هم اوس
 .کېده بدرګه مزار ده د سره، موسیقي قوالي په آواز،
 شمېر یو. وچېږي نو شي، بېل نه موسیقۍ له شعر چېرې که او بېلوالی شو نه نه موسیقۍ له شعر موږ چې هم رښتیا

 -لري، رنګ او خوند هم نه شعر له پرته او ده زېږېدلې مخه د نه شعر له موسیقي چې انګیري هم څه که څېړونکي
 .ي و نه یا او وي همداسې ښایې

 چې مانا دې په. ده بښلې مانا ته اوازونو مانا بې موسیقۍ د غږونو موزونو شعر د چې ده وړ پام د خبره یوه خو
 خپله کې پرده په موسیقۍ د بیا شعر او ګوري خوند او رنګ خپل کې کلماتو راښکونکو زړه په شعر د موسیقي
 .انځوروي څېره رنګینه

 دومره هم حالت اروایي په ټولنې د یې همدارنګه ده، راغلې منځته ځای یو سره ټولنې له موسیقي چې څرنګه لکه
 موسیقۍ له چې پېژنو، ټولنې ډېرې هم اوس. ده نمانخلې بڼه په مذهب د آن ټولنو شمېر یو نړۍ د چې ده کړې اغېزه
 .کوي نمانځنه او عبادت تعالی څښتن د ځای یو سره
 .دی کړی څرګند ارزښت خپل کې بهیرونو او پېرونو بېالبېلو په ځای یو سره ټولنې انساني له هم شعر
 شمېر یو چې دې تر ان. دی کړی السه تر درناوی وړ پام د یې کې پړاونو بېالبېلو په چې پېژنو، شاعران ډېر مونږ

 .دي سر په ژبو د وګړو د کرښه کاڼي د لکه یې شعرونه
 شعر غنایي یو نومېده( اریون) چې شاعر تن یو اوسیدونکی جزیرې د بوس لس د مخه د کاله زره شپږ نه زېږد له
 . کړ بدرګه چکچکو په یې ملګرو لوست، و ته ملګرو خپلو یې بیا او ولیکه توګه ناڅاپي په

 .وو سندرغاړی نامتو یو پوهېده، هم موسیقۍ په بلکې و شاعر یو یوازې نه اریون
 جوړ لپاره موسیقۍ د هم کمپوز پورې زړه په یو یې دارنګه ولیکه، توګه ناڅاپي په یې شعر چې څنګه لکه لومړی

 کې پردو وړونکو زړه په موسیقۍ د یې شعر وو، راتاو ترې یې ملګري بنډار د چې کې محفل هماغه په یې بیا کړ،
 کړ بدرګه توګه پرلپسې په هغې تر اودرېدل، وال مینه هنر د او چیان بنډار بیا نو شوه، پیل سندره چې کله. راونغاړه

 شعر چې کوله خبره همدا مینه ډېره په والو مینه او چیانو بنډار ملګرو ده د. ورسېد ته پای موزیک او شعر چې
 .روح جسم د موسیقي او دی جسم

 سیمو آریایي ټولو په موسیقي آریایي هم څه که کېدل، زمزمه ځای یو سره موسیقي او شعر له هم سرودونه آریایي
 .یوړه ته پارس او هند سره ځان له وګړو آریایي چې وه مشهوره دومره موسیقي باختري ولې وه، دود کې
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 5تر ۷ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

 توګه ییزه ډله په مخې له کمپوزونو او ریتم ځانګړي د ځای یو سره سرودونو او شعرونو مذهبي له موسیقي دغه
 .شو یادوالی توګه په بېلګې د سرودونه ستایي او او ویدي موږ چې کېده، زمزمه

 په مخې له جوړښتونو ژبنیو د ریتم کې سرودونو لرغونو په چې دا او دی توکی بنسټیز رغنده یو کې شعر په ریتم
 په واکمنۍ د پاچا یاما د ځای یو سره موسیقي له لپاره ځل لومړي د هم کې سرودونو ویدي په دارنګه و، کې پام

 .راغی منځته مهال
 پکې ستاینه موسم هر د چې ول شعرونه داسې کېدل غږول کې پرده په آالتو موسیقي د وخت د چې سرودونه دغه

 د پاڼې رنګینې او ژېړې مني د مېدانونه، رنګارنګ اوړي د ډاګونه، غوړېدلي پسرلي د توګه په ساري د. وه موجوده
 .شو یادوالی نندارې جوړې نورې ښکال له طبیعت د او واورې سپینې موسم د ژمي

 کې عربۍ ډول ځانګړي په شاعرۍ ختیځه په ولې راځي، کې مانا یوه په بحر او وزن ریتم، چې انګېري لویدیځوال
 .لري توپیر مخې له اصطالحاتو د

 کېدل، زمزمه توګه ییزه ډله په چې ول دود سره موسیقي دودیږي له سرودونه هم مهال په زرتشت د حال هر په
 کې موسیقۍ په بلکې شعرونو په یوازې نه ول، پرمختللې څه یو موسیقي او شعرونه پرتله پر سرودونو ویدي د ولې
 .و راغلی بدلون هم
 ته ډګر موسیقۍ د نوې هم الې او وسیلې موزیک د کې موسیقۍ په او مخې له جوړښت ژبني د کې شعرونو په

 .راووتې
 او وتال – تول موسیقۍ د( Rhythm=Metre) ریتم شعرونو د( وتال – تول) وزن به کې بدلون دغه په چې ښایې

 .وي شوي نوي هم راګونه
 د آلې شمېر یو موزیک د مهال هغه د ټولنپوهانو ډانمارکي کې لړ پدې او څېړونکي شمېر یو نړۍ لویدیځې د

 تر وسیلې داسې موزیک د کې کندنو په نورستان د ډول ځانګړي په او دي کړي نښه په کې رڼا په لرغونپوهنې
 .دی وړ پرتلې د سره ګیتار اوسني له یې جوړښت چې دي کړي السه

 .یوړه سره ځان له ته چین شپېلۍ یوه نه هېواد له باختر د سیالنیانو چینایي مخه د(ز م 1۱۰۰) کاله زر یونیم زیږد له
 مذهبي وخت د چې هم مدرسه یوه آواز او ساز د کې مهال دغه په چې کېږي، ویلی هم دا ټینګار په خبرې دې د

 .وه شوې جوړه کې باختر په کېدې، ویل پکې ترانې
 ولېږدولې هم آلې شمېر یو موسیقۍ د سره ځان له دوی شول، کډه ته هند نه باختر له چې کډوال آریایي شمېر هغه
 له مهال په واکمنۍ د ساسانیانو د هغه وې، وړې ته پارس آلې کومې بیا چې آریایانو باختري خو و،(ډول) هم یو چې

 مهال په تیري د سکندر د کې افغانستان په. کېدې کارول لرله، یې بڼه ترانو ملي د چې سره، شعرونو ځآنګړو
 .وه دود سره شعرونو رزمي له موسیقي رزمي

 ورکړه، وده ته موسیقي ډراماتیکي کې افغانستان په کاله سوه دوه یې لږه تر لږ چې پورې، پای واکمنۍ د یونانیانو د
 .وموند بدلون هم نڅا او شعر سره موسیقۍ دغې له بلکې کړه، خپله بڼه بله موسیقي افغاني یوازې نه
 سره کمپوز او ریتم ځآنګړي له شعرونو د چې کېده غږول موسیقي دودیزه هماغه بیا کې سیمو غرنیو په افغانستان د

 .کېده ترسره ــ وې به بېلګې لومړنۍ اتڼ اوسني د ښایې چې ــ بڼه په ګډا لرغونې د او وه مل به
 په بېلګې ډېرې یې اوس چې ده، کړې خوندي مټ په انځورګرۍ د موسیقي مهال د یونانیانو د یوازې نه کوشانیانو

 ځانګړی موسیقۍ او شعر د مهال هغه د چې بېلګې ځني پېر بودایي د کوشانیانو بلکې شو؛ لیدلی کې توکو لرغونو
 .دي ایښی پرې میراث په ته موږ هم دی، ډول

 .کېږي ساتل کې موزیمونو په هند د ان او ټکسال پېښور، افغانستان د اوس توکي لرغوني موسیقۍ د د کوشانیانو د
 :کېده ترسره بڼو درې په موسیقي مهال د کوشانیانو د

 .غږوله سره اوازو او ساز په هنرمندانو ځانګړو به وړاندې په ټولواک د چې موسیقي درباري لومړی
 .اورول ته سوفیانو سره سندرو او ساز له یې به سرودونه بودیزم د چې ول سازیان ډله هغه دویم

 .درلودل وال مینه خپل هم دوی چې وه، سندرغاړو کلیوالو د ډله درېیمه
 ارزښت خپل سندرو کلیوالو ولې الړه، منځه له موسیقي درباري جوخت سره خپرېدو له دین سپېڅلي د اسالم د

 .وساته خوندي
 بنډارونه بزم او رزم د. شو ټکوردود ټنګ درباري بیا ځل یو مهال په غزنویانو د کې شاوخوا په پېړۍ پنځمې د

 ځانګړي په او شوه پراخه ال وه، مل سره( سورنا کله کله) شپېلۍ او ډول له چې موسیقي کلیواله خو شول، تاوده
 .کېده اخیستل ګټه څخه موسیقۍ دغې له به بیا نو کېده، برید هېواد کوم په چې به کله ډول



  

 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

 بریالی نه ولې کوم، برید هند په چې دی وار څووم دا مورې: وویل ته مور خپلې محمود سلطان چې کله کېږي، ویل
 کېږم؟

 .شې به بریالی نو وغوړوه، لمن ته مشرانو پښتنو چې: ویل ویې ورته نو وه، پښتنه چې مور ده د
 کول، اتڼونه ورته ځوانانو او کېدل غږول سورنی او ډول چې کې حال داسې په شول، مل سره ده له پښتانه چې کله

 چې ورځئ سومنات په کړې، غوټه سره لمنې بورانو تر وکړ، غږ بل په یو مشرانو شول، نږدې ته سیمې سومنات د
 .شي برخه په مو بری

 ګډوله یوه او شوه ګډه سره موسیقۍ هندیانو او او افغانانو پارسیانو، هېوادونو، آسیا منځنۍ د مهال په غزنویانو د
 وکړو، برید هند په موخه په خپرولو د دین سپېڅلي د اسالم د غوریانو چې کله ولې راغله، منځته موسیقي درباري

 .راوړه منځته یې موسیقي قوالي او شوه ګډه سره موسیقۍ له هند د موسیقي کلیواله افغانستان د چې دی دلته
 کښل شعرونه داسې شاعرانو دغو کې هند په او ول، ملګري هم شاعران پښتانه شمېر ګڼ سره چارواکو غوري له

 .ستایله یې به اتلولي افغانانو د چې
 دې تر آن کېدل، زمزمه هم بڼه په اتڼ د خوا بلې له خو پارول، احساسات افغانانو د سندرو ملي دغو خوا یوې له که

 .کړه پیدا الر خپله شعرونو دغو هم کې موسیقۍ مذهبي قوالي په چې
 .ومونده پراختیا یې کې وچه نیمه په هند د او شوه ګډه سره موسیقۍ مذهبي له اتالنو د موسیقي قوالي خو ځکه نو
 برخه هم کې غزاګانو په هند د نوموړي(. و ژوندوی هـ۰۱۰)و ښکارندوي شاعر یو مهال د الدین شهاب غوري د

 :ده داسې یې نمونه شعر د ده، اخیستې

 سینګارونه کړي بیا ښکلوونکي پسرلي د

 اللونه کــې غــرونو په ولـــونــل یې بیا

 ټپي کې هند په سلطان چې کله. و مل سره الدین شهاب د هم دی چې و شاعر بل یو مهال دغه د شین غر ملکیار
 :وایه و شعر دغه کې ډګر په جګړې د شین غر نو شو،

 دی مل مو څښتن ګورئ غازیانو

 دی مل وـم څښتن تښتو هـب لهـڅ

 دی بل د هېواد دی یرغل مو اوس

 دی مل مو څښتن ګورئ غازیانو
 هم پورې دورې اوسنۍ تر ادبیاتو پښتو د آن لړۍ دا او دي شوي تېر کې هند په هم شاعران نور کې پېر دغه په

 .شو یادوالی نور او نیازی خان خلیل بهلول، سلطان بختیار، الدین قطب موږ چې ده غځېدلې
 له مهال د ګورګانیانو د هند د او تیموریانو د هرات د موسیقي اصیله افغاني چې شوه دا پایله کډوالیو ډول دا د

 .راغلې منځته هم آلې نوې موسیقۍ د کې مهال دغه په چې شوه، ګډه سره( هندي او چیني) موسیقۍ
 ول، استوګن کې کېږدیو او سیمو غرنیو کلیو، په چې وګړو هغو د ډول ځانګړي په موسیقي او شعرونه ملي پښتو د

 په یرغلګرو بهرنیو د چې و دا المل یو دې د. شوه پاتې سوچه مهاله ډېره تر
 بریدونه یرغلګر په خوا بلې له او کړي خوندي کورنۍ خپله خوا یوې له چې یوړه، پناه ته وګړوغرونو دغو وړاندې
 موسیقي او سرودونو له اریایانو لرغونو د سندرې ملي او شعرونه موسیقي، ژبه، خلکو ددې خو ځکه نو وکړي،

 .دي وړ پرتلې د سره... دایرا سورنا، شپېلۍ، ډول، لکه آلو،
 وړاندې بېلګې څو او وڅېړو ځای یو سره موسیقۍ ملي له سندرې ملي اوازونه، ملي پښتو د چې وي غوره به اوس
 .کړو

 :سندرې ملي پښتو او موسیقي
 شوې جوړې څخه( دروي) کړکو او لیندۍ ډډونو، له ونو د وسیلې لومړنۍ موسیقۍ د مهال په آریایانو لرغونو د

 .راغلې کې آلو په مهال هغه د موسیقۍ د هم ډول او شپېلۍ کړکي د وروسته چې وې،
 شوې دود نارې اتڼ د او اتڼ ځای یو سره موسیقۍ له وروسته نېټې دغې له بیا نو شوه، پیدا شپېلۍ او ډول چې کله
 .شوې رامنځته کې زیو او خېلونو پښو، بېالبېلو په ټبر پښتون د هم سندرې ولسي پښتو بېالبېلې بیا ورسره چې

 لیک کې ټولنه یوه په چې ځکه دا. کېږي ګڼل برم او روح ټولنې د ادب ولسي ولس بل هر د یا سندرې ولسي پښتو
 دغه توګه په هنر ژبني د او کېږي ساتل کې سینه په غوندې ساه د لکه سندرې ولسي به هرومرو نو وي نه لوست او

 .کېږي لېږدول خوله په خوله شتمنۍ مانیزه او توکیزه ستره
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 :شو وېشالی یې ډلو څو په او لري خوند او رنګ ځانګړی خپل موسیقي وګړنۍ او شعرونه وګړني سندرې، وګړنۍ
 اولسي ځای یو سره موسیقۍ کلیوالي له کې اوجرو او دېرو په کې کورکلي په چې دي بنډارچیان هغه ډله لومړۍ
 او وایي شعر سمدالسه او دستي اړوند په سکالو د چې راځي هم شاعران اولسي داسې کې ډله دغه په. وایي سندرې

 .کوي هم غوښتنه ځواب د نه ډلې سیالې له
 او شعر په چې راځي، هم نکلچیان کې بنډارچیانو دغو په. ده رښتني ډېره شاعري کلیوالي او موسیقي دودیزه دغه
 میندو د غاړې، ببواللې، نارې، اټن د سروکی، لکه یې بېلګې. تودوي پاڅې ناستې میلو او ښادیو غونډو باندې نثر

 . سندرې
 شاعران او ناظمان شمېر یو لکه.دي کړي ډالۍ څه ډېر یې ته ادب وګړني او اولسي چې دي بنډارچیان ډله هغه بله
 هم تن ټاکلی او زمان ټاکلی ادب وګړني د دارنګه دي، ناڅرګند کښونکي ادب ولسي شمېر یو د چې څرنګه خو

 لکه وی، څرګند یې شاعر شعر د او صنف شعر د چې شته، هم سندرې وګړنۍ داسې شمېر یو ولې دی، نامعلوم
 .شو یادوالی نور او لوبې بدلې، لنډۍ، شمېر یو بګتۍ،
 او منخنۍ د پښتو د ولې کېږي، لیدل لږ پکې څرک اولسي چې دي، شعرونه ډول هغه او سندرغاړي هغه ډله درېیمه
 غزل، چاربیته، دی، ریتم ځانګړي موسیقۍ د چې داستانونه اولسي مونږ چې دي ډېرې پکې بېلګې پېرونو اوسني
 .شو یادوالی نور او رباعي مقام،

 شان په پېر د رنسانس د لکه لري، بڼه تلپاتې سره موسیقۍ دودیزې خپلې له سندرې ولسي او ادب ولسي پښتو د
 پښتو چې پوهېږو، دې په. سندرې اتڼ د او موسیقي اتڼ د اتڼ، د لکه مني نه مرګ ولې مومي، پرمختیا او پراختیا
 نړېواله او ییزه سیمه په چې ده موسیقي منفرده ژوره دومره اتڼ او لنډۍ تېره په موسیقي وګړنۍ پښتو او ادب اولسي

 .لري ساری لږ کچه
 زمزمه ځای یو سره لنډیو له سروکي کوم چې کې اتڼ د او موسیقي اتڼ د سندرې، اتڼ، وړ غور یوازې دلته مونږ
 :راوړو توګه په بېلګې د کېږي

 :کېږي زمزمه داسې لري، کمپوز ملي خپل او وزن ملي خپل چې سندره دغه موسیقي پښتو د: سندره لومړی
 :مثال ده، دود ډېره کې تیرا په سندره دغه چې کېږی، ویل یاره شرینه مرم سروکي، دغه بیا او لنډۍ لومړی

 کړې جار عمره له کوچي د ما
 ځینه ترې دی بلیږي یې اور سهار د چې
 یاره شرینه مرم

 :کېږی ویل بڼه موزیکاله دغه په او ده تیرایي هم سندره دغه موسیقي پښتو د: سندره دویمه
 کړ جوړ کې جامو زړو یې ځان
 وینه ګلو د باغ کې کلي وران په لکه
 دی جنګ تیرا لوړه په شا
 دی جنګ تیرا لوړه په شا

 سره کمپوز ځانګړي له چې ډول دغه. دایرا لکه کېږي زمزمه سره آلو لرغونو له موسیقۍ د سندرې دوه شوې یادې
 .کېږي ادا بڼه په کوَرس د یانې توګه ییزه ډله په اواز لوړ په کېږي ورسره هم اتڼ چې

 :کېږي ویل کې پای په لنډۍ د چې: سروکي درېیم
 کړې کنډوالې یې کوټې خدایه
 شمالونه کېږدیو د یادیږي زما

 چنارونه کېنو ماته ده ګرمې کې خوست
 :لکه کېږي زمزمه وروسته لنډۍ له چې ده سندره هغه: ډول څلورم موسیقي پښتو د

 یمه مومنده خیالي زه دی شیزاد اللی
 داسې یې بېلګه چې کېږي ویل مصرع دویمه ټپې د ورپسې سروکي بیا مصرع لومړۍ ټپې د لومړی: سندره پنځمه

 :ده
 مینه ما پر... راغلم مېنو هموغو په زه

 خورینه خاورې تورې یې ځوانان وې یې مینې
 :کېږي ویل سره حرکتونو له اتڼ د کې پای په لنډۍ هرې د سندره دغه: سندره شپږمه
 واوړه را څنګ څنګ پر لونګینه
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 شینه بنګړو د شرنګ د چې راواړوه څنګ پر
 :ځای په لنډۍ د سره تال ځانګړي له ډول د: سندره اومه

 کېږده ـــ په غوټه لونګۍ
 .کېږي ویل پرېږده پرېږده کارونه دنیا د مستانې ـــــــ کښیوزه اتڼ په راځه
 ژړوینه مې یار دا ژاړم نه زه: سندره اتمه

 څڼې تورې دا دی پروت ته سر کورو د
 رالګوینه اور
 د چې سندرې اولسي نورې لسګونه په سربېره بېلګو شوو یادو له تاوېږي، لنډۍ سره سروکي هرې له البته: نوټ
 دادي ځینې چې ده شوې زرغونه پرې لمنه ادب ولسي پښتو د او کېږي ویل ځای یو سره موسیقۍ له اتڼ
 تورې دا...وړۍ باریو د څڼې تورې دا
 راولمه به تا یاره کړه ګډ مې لو که... لوګډ لونګو، د شو ګډ لو
 .وړه راې مورې دی، باه مې دلته شه، راوالړ -
 راغلی دی نه اللی څو نکړو، خالص یې به هغه تر تړلی، ځنګون والړ اوښ -
 ځنډویه یې غرمې تر نادره ده مو ناوکۍ بېلوي، ورور کوڅۍ اخلي، تاره دوه دوه -
 .ده ښایسته ډېره رنګ په ده، وړه تن په خالو شین -
 .کړم لونګین غاړې د ستا به امېل خپل راوړه، وارپتې دا دې که کړم، زرین دې به نال لکه کور پتې د -
 زوره په وهه مه دی رباب چندڼي توره ادم توره که -

 لوره په لور لګېږي اور درخومې په درباب، ستا چې هر
 رېږدې کې غېږ په زما چې ته خویشکیار -

 کېږدم پتا سربه خپل دا ترینې شا راغی، کرم د لښکر که
 معاصر سره نکل له درخانۍ او خان ادم د نکل خیکشیار د: نوټ

 
 همدومره اوس


