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Abstract  

Landey is a unique poetical genre in Pashto folklore. In Pashto folklore, since 

time immemorial, Landey exist with unknown creators. It is a rich genre, particularly 

in terms of culture it reflects every implicit aspect of Pashtun Culture. This article 

will explore only a few aspects of Pashtun Culture as reflected in the Pashto 

folkloric genre of Landey. 

 

   لنډیز

ره برخه لنډۍ د پښتو ژبې د ولس ي ادب یو منظوم ژانر دی، چې د تاریخ په اوږدو کې بېالبېلو وګړو ويلې دي او د پښتني ټولنې د ټولنیز ژوندانه ه

او کلتور د ېوې ټولنې د وګړو د نږدې ټولو کړو ټولګه ګڼل کېږي. له يوه اړخه کلتور يو پراخ   ې، خو ار ويونکي يې نه دي څرګندپکې منعکس شوووووو 

و بحث دی او له بل اړخه پښووووتني کلتور د پښووووینو د وړښلوي  وړلوووون له امله د نړۍ د نورو ولوووووونو د کلتورونو په پرتله هېر تني دی، نو په پښووووت

 د ټول پښتني کلتور د انعکاس څېړل هېر ګران وي، موږ به په دې ليکنه کې په پښتو لنډيو کې د پښتني کلتور ځينې برخې وڅېړو. لنډيو کې به

 سریزه

لنډۍ، چې په پښووووووتو ادب کې د ټۍې، ټکس او موووووووووووووووووووووووووورې په نوم هو یادې شوووووووي، دالوووووو ې رولکلوري منظوم رورم دی چې د ب ې له پلوه هېر 

لرتونی دی، يعنې څومره چې پښوووتو ژاه او پښوووتون وام لرتونی دی، هومره ورډوووره لنډۍ لرتونې دي. په مو وووونډ  دام هو لنډۍ دومره 

ژواک نږدې ټول ټولنیز اړخونه پکې په عجيب خوند او انداز په طړښعډ هول منعکس شووووووووووووي پښووووووووووووینو د ژوند هر اړخیزې او متنوع دي، چې د 

ا دي. په ټولیز هول د وګړو د ژاو د ولسووووو ي او لښکني ادب په ګډون د انوووووواني ژوند نږدې ټول مادي او معنوي اړخونه د کلتور، یبارن،    یب ي

ولنې د وګړو خياالت، تولتنې، ارمانونه، انګېرنې، دودونه، کړه وړه او نورې هېرې برخې د هغې ررهنګ په دایره کې شامل دي. د هرې بشري ټ

ټولنې په منظومو او منثورو ادبي ژانرونو کې په يوه نه يوه بڼه انځور شوووووي وي، خو پښووووتني ررهنګ د پښووووتو ژبې د ولسوووو ي شووووعري رورمونو له 

دی. دا مو وووووووووع يوې هر اړخیزې څېړنې او شووووووووننې ته اړتيا لري او هېرڅه پرې ليکل کېدای  هلې په لنډيو کې په هېر نا اشوووووووونا انداز انځور شوووووووووی 
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دې مبالې په اهانه کې به موږ د پښووووووووتني کلتور پرځينو اوڅارو برخو بحث وکړو او که ژوند با ډ و، دا مو وووووووووع به و  وو او يا به  شوووووووو ي، خو د

 نور ليکوال او پوهان په دې برخه کې خپله هڅه وکړي.

 ېړنې اهميت او مبرميتد څ

ولسوووووووووووو ي ادب د يوې ټولنې د وګړو د ولسوووووووووووو ي ژوند د کړو وړو هنداره ګڼل کېږي، چې د اړوندو ټولنو ټولنیز کلتوري ارزلووووووووووووتونه پکې انځور 

ونه، شوووي وي. په ټولنپوهنیز  دام د نړۍ د ولوووونو د ژاو د ولسوو ي ادبياتو د منځپانلې څېړل او شوونل د هناتو ټولنو د وګړو کلتوري راز 

کوهونه او ارزلووووووووووتونه رابرډووووووووووېره کوي. هندته ټکي ته په کتو پکار ده، چې د پښووووووووووتو ژبې د ولسوووووووووو ي ادب د هرې برخې د منځپانلې هر اړخیزه 

څېړنه او شوووووووينه وشووووووو ي، چې نويو څېړونکو او د پښوووووووتو ادب او کلتور مينه والو ته د پراخو څېړنو لپاره نوي څېړنیز مو وووووووو ات او مواد په 

دې څېړنې اهنين په دې کې دی، چې په پښتو لنډيو کې ال د پښینو د کلتوري مو و اتو انعکاس د يوې مبرمې مو وع په  الس ورش ي، د

توګه نه دی څېړل شووووووی، نو اړينه ده چې په پيل کې په دې برخه کې لومړني او بيا هر اړخیز څېړنیز  ل ي او  نلډ هامونه واخشووووووتل شووووو ي، 

 رولانه ش ي.چې دا برخه ورډره په له توګه 

 د څېړنې موخه

 د دې څېړنې موخه دا ده، چې په پښتو لنډيو کې د پښتني کلتور د ځينو مهنو برخو انعکاس څرګند ش ي.

 د څېړنې پوښتنې

 لنډۍ څه هول ژانر دی؟. ۱

 کلتور څه ته وايي او د انواني ژوند کومې برخې رانغاړي؟. ۲

 هول شوی دی؟ په پښتو لنډيو کې د پښتني کلتور انعکاس په څه. ۳

 د څېړنې ميتود

په دې څېړنه کې د پښووووینو ځينې کلتوري ارزلووووتونه يشووووراړ شوووووي او د اړتيا له م،ې شوووونل شوووووي هو دي، يعنې د دې ليکنې منځپانګه په 

 يشوريحډ او تحليلډ څېړندود ډره بشپړه شوې ده.

 اصلي متن

کي يې نه دي معلوم، خو د ټول پښوووتون ولس شوووریکه پانګه او ګډ لنډۍ د پښوووتو ژبې هېر لرتونی ولسووو ي ادبي ژانر دی، چې څرګند ویون  

کلتوري او ادبي میراث دی؛ لنډۍ ملډ او پرګنیز رنګ لري، چې د هندته اهنښن له امله د ټولو شفاهډ ادبښاتو په پښل کې ځای لري. لنډۍ 

ن لري، چې د ولووووووووووونو له زړونو  ې ميشوووووووووا چې په پښوووووووووتو ادبي متونو کې ټپه، ټکس او مووووووووووره هو بلل شووووووووووې د ب ې له م،ې ځانګړی  وړلووووووووو

اخیوتې ده. په پښتو لنډیو کې هر هول مطالب ویل کېدای ش ي او څه هو چې پکې ويل شوي، خورا هېر ولوووووووووس ي، ډاده، روان، خوندور او 

انونه او د زړه رالوووووکونکي دي. د انوووووواني ا وووووواس دالووووو ې منظومه ډوووووندره ده، چې خورا هېر ژور انوووووواني ا وووووواډوووووات، دردونه، هيلې، ارم

زړونو له تل څخه راټوکېدلډ  واطف بښانوي. دال ې ډندره ده، چې د نړۍ د يوه دردېدلډ انوان د زړه ټپونه، دردونه، خوشدالۍ، تنونه، 
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انګېرنې او هوډووونه په خورا طړيعډ هول څرګندوي. د انوووانانو د ننګ، بې ننلس،  ګړې، نفرت، مښنې،  لو، بېلتون او مرس کشسوو ې کوي. 

ن ډوووووووتايي، ډووووووویندونه، ځنللونه، ګالن، درې، ترونه، ورادې، بارانونه، دلوووووووتې، هودرونه، ورۍې، شوووووووۍې، ترږمس، ډوووووووپوږمس، ډوووووووهار، طړښعښ

نه مازیګر، بېلتون، د تورو شپو مزلونه، مایول ۍ، هښلې، بریالښتواونه، ناکامس، د ژوندانه ډړې تودې، تورې، مېړانې او د ټۍي زړونو ارمانو 

 یادوي. 

لنډۍ د ولووووونو د یهنین، کلتور او تندن هنداره ده او د هغو د یهني او خارشډ شووورایطو، ت،ووووراتو،  "عتند  نتي وايي:محند اکبر م

ا تنانډ روابطو او هر هول ګډو خ،وصښاتو انعکاس دی. لنډۍ د ولس خورا لویه شتنني او پانګه ده، د بووووشري ارکارو او توراو زارمه 

ه یر عه راټوله شووووې، له نېکه مرته په والاي او خوږو الفا و کې خوندي ډووواتل شووووې ده. د ولس رکر، چې په زرهونو کلونو کې د لنډیو پ

هولښاري، ملډ تاریخ، ا تنانډ  وړلن، ژوند، نړۍ ليد، کړه وړه او  ادتونه په ډندرو او لنډیو کې په لکاره او ووي هول څرګند شوي 

ده، د لنډیو برخه يې خورا تني او بډایه ده، دته لنډۍ زیات اوووووووووووووام لري، لکه په دي. پښوووووووووووتو ژاه چې له باریکښو او  اشوووووووووووعارو څخه هکه 

  (۱) "وزرونو باندې له یوې پېړۍ څخه بلې او له یوه نول څخه بل ته الوۍډ او له یوې خولې څخه بلې ته ۍډ.

تو په اړه هېر څه لښکل کېدای شووو ي او  ووو ې د لنډۍ د پېژندنې،  وړلووون او په لنډيو کې د پرتو پښوووتني رکرونو، نظریاتو، رلووووفو او ت یرا

 هېرې خوندورې خبرې او څېړنې پرې کېدای ش ي، خو له مو وع ډره په تړاو به د لنډۍ په اړه هندومره خبرې کافډ وي، چې وشوې.

 کلتور 

د شووووووووووووواملو ا زاوو د  (، یبارن،    یب، مدنشن او هڅوب د لغن له م،ې د بېالبېلو ژاو کل ې دي، خو په دتو کلنو کېCultureکلتور) 

بريدونو د يعريف پرايووووووووور کله مکرادفې، کله هننعنا او کله هو په معنا کې ډووووووووره نږدې کل ې ګڼل شوووووووووې دي، چې د ملتونو د ولسوووووووو ي ژوند 

ول ( کوار Culture( او یبوارون توه )Civilizationموادي او معنوي اړخونوه څېړي. پوه انګرازي کې د  ربي ژبې   و يوب او تنودن دواړو کلنو توه )

کېږي، خو په ځينو واموډووونو کې د    يب لپاره هو د کر ر کلنه کارول شوووې ده. له دې امله چې دواړه کل ې له انووواني ژوند ډووره اړيکه 

لري،  الکول يې ګران دي. په    یب او یبارن کې شامل ا زا ډره نږدې او ورته دي، چې د ارتباء په لومړنيو پړاوونو کې وي، یبارن بلل 

 په پرمختللې بڼه کې پر    يب بدلېږي.  کېږي او

م هب، د ولسووووووووووووو ي ژوند نظام، تندن،  "موالنا  ړدالبادر د کر ر او یبارن په ډوووووووووووووکرې تاری،ډ مونو ه کې دا ا زا شوووووووووووووامل ګڼلډ دي:

نه، له مړي    یب، دود دډوووووتور او رډوووووو و رواا، روایات او ژاه، رډووووول او رډوووووایل، هر وووووووو ادارې، ولسووووو ي تنظښنونه، خپلولډ، واده کوژد

ژوندي ډوووره متعلو دود دډوووتورونه، کیسووو ې او روایتونه، دم درود،  ادو، اوت،وووادي ادارې او تنظښنونه، يعلښو او تراین، اداب، وانون، 

رلووووووفه، اخالوښات،  لوم او رنون، ادب موډوووووښبي، نباشووووو ي، لوبې او لنډه دا چې د ولسووووو ي ژوند له هر اړخ ډوووووره متعلو  نل چې د تاری،ډ 

   (۲)"تدا څخه راپدې خوا روان دی، د کلتور یا یبارن په دایره  کې شنارلی ش ي.دور له اب

د کلتور د پېژند او په کلتور کې د شووووووووواملو برخو په اړه د پورتيښو څرګندونو په ریا کې ویالی شوووووووووو، چې ټول د انوووووووووواني ټولنو ټول مادي او 

د کلتور یو  زء دی، خو لووه دتو ټولو خبرو ډوووووووووووووره ډوووووووووووووره د کلتور او  معنوي مواد او آیووار د کلتور برخووه دي، چې پووه دې کې رولکلور هو

کلتور د یوې ټولنې  نومي کړه وړه، ا نال، مهارتونه، "رولکلور تر منځ چې ګڼ شریک ټکي لري، تر یوه بریده پکې د  الوالډ پولې هو شته.

او له کلتور ډوووره په اړیکه کې دی، دالووو ې هو ویل شووووي،  بښدې او ډووولوک را ېاپېروي او رولکلور د یوې ټولنې د کلتور تکاملډ پروډوووه ده 

  (۳)"چې کلتور د انواني ټولنې د ژوند  نومي اړخونه رانغاړي او رولکلور د ژوند یوه پراخه برخه. 
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ه او د کووه خبره رالنووډه کړو، نو کلتور د کوول او رولکلور پکې د  زء مثووال لري، رولکلوري پووديوودې د يوې ټولنې د کلتوري میرایونو زاږنوود

او کلتور  زء وي او یو له بل ډووووره نه شوووولېدونکې اړيکې لري. کلتور د یوه بڼ ټولو ونو بوټو ته ورته وي او رولکلور په بڼ کې د ځانګړو ونو 

په ځانګړو ګالنو او بوټو ننداره وي. لنډۍ د پښووتو ژبې د ولسوو ي یا رولکلوري ادبښاتو دالوو ې ژانر دی، چې له پښووتون وام او پښووتو ژبې ډووره 

ه تاری،ډ هول هام په هام تر ننه رارډووووووووېدلی او د تاریخ په ټولو پړاوونو کې پکې د پښووووووووتني ټولنې د ټولو اړخونو ا هار شوووووووووی، خوله په خوله پ

ټول پښتون وام کې خپور شوی او خوندي شوی دی. د لنډيو په تخلښو کې ټول پښتانه برخه لري او د پښتني ولس ګډه پانګه ده، خو تر 

پکې د مېرمنو ونډه هېره ده. وړاندې یادونه وشووووووووووووووه چې په پښوووووووووووووتو لنډیو کې د پښوووووووووووووتني ټولنې د ټولنیز ژوندانه هرې برخې انعکاس  نرينه وو 

موندلی، خو په دې لښکنه کې زموږ موخه یوازې دا ده، چې په پښووووتو لنډیو کې د پښووووتني کلتور د ځښنو برخو  انعکاس وڅېړو،  د دې خبرې 

ې ټول کلتوري موایل ګټور، له او مثبن نه وي، بلکې ځينې منفي، بې ګټې او ناخوله موایل او پديدې هو د یوه یادونه هو اړينه ده، چ

 ولس د کلتور برخه ګرۍډ، نو په دې لښکنه کې لايي ځښنې مثړتې او منفي  کلتوري برخې تر څېړنې الندې ونښول ش ي.

 پښتو او پښتونولي 

ایو )پښوووووووتونولډ( نو معنا  ې دا شووووووووه، چې د پښوووووووتون د کل ې ټول هغه محتویات، معنویات او پښوووووووتون د وام او ملن نوم دی، خو که وو 

په څېر یوازې د صووووووفات چې یو شووووووخص ورااندې مت،ووووووف شوووووو ي، پښووووووتونولډ يې بولډ؛ د پښووووووینو وعنې ارغانانو وومښن د نړۍ د نورو وامونو 

نوب ډلوله  پښتون ته ورډوي، تر هغې به پښتون نه ش ي، چې  نوب ډلوله نه، بلکې د اخالوو  ابطه هو ده. که څوک هر څومره خپله د

پښتو د پښتون د ملډ ژوند،  زت، شرارن، لوړوالډ،  "د پښتونولۍ په صفاتو او اخالوو مزین نه ش ي. اروالاد وښام الدین خادم په دې اړه وايي:

تو کې د ننګ، مېړانې، شوووووووووجا ن، مېلنوووووووووویښا، انتبام، تیرت او هنن یو دالووووووووو ې معښار دی، چې پښوووووووووتون په دته تله تلل کېږي. د پښوووووووووتون په پښووووووووو

سوووخاوت،  فوې، اډوووتبالل، ارادې، پن، ملګرتښا، دوډوووتۍ، ډوووادهس، صوووا  هويس،  و ویل، بې پروايس، ایثار، وراانس، ډوووښالۍ او دالووو ې نور هېر 

لولو وروډته هو د پښتون پښتو واینه صفات شته. د پښتون پښتو له اډالم مخکې هو د پښتون وام د ژوند یوه  ابطه ده او د اډالم له وړ

  (۴ده. )

تاریخ په اوږدو  له هندته امله په پښتو لنډیو کې په پښتون او پښتونولۍ پورې د اړوندو ارزلتونو او کوهونو بار بار یادونه شوې او د

 کې دته ارزلتونه د پښتون وام د کلتور برخه ګرځېدلډ، لکه: 

 نښان به تل اوېن په  هان وینه پښتون په پن باندې پښتون دی / د پن

 پښتون په توره کې پيدا  دی / په  توره لوی دی هو به  مړ په توره شینه

 پښتون د  نګ په هګر مړ دی / پښتنې نوونې يې په وینو ږدي خالونه

وینو  هګر، پښووتني نوونې، د نګ  په پورتيښو لنډیو کې د پښووتون، پن، د پن نښووان، توره، په توره لوی، توره کې پښدا، په توره کې مړ، د

خالونه د پښوووتون او د پښوووتونولۍ د هغو ارزلوووتونو او کوهونو له هلې څخه ځينې دي، چې پښوووتو او پښوووتونولډ  ې ال تر ننه پورې د پښوووتون 

روېش درانی وام په وړښلوي او ټولنیز  وړلن کې نه یوازې ژوندۍ ډاتلې، بلکې د پښتون وام د کلتور نه بېلېدونکې برخې ګڼل شوې دي. د

د هغو ارزلوووووتونو ن،ووووواب دی، چې هر پښوووووتون  ې له ماشوووووومتواه زده کول پښل کوي. د دته ن،ووووواب زده  "پښوووووتونوالډ ته په دې نظر هوري:

کړه چې په کومو ادارو کې کېږي، هغه د مور تېږ، د کور د نغري تاړه، د کلډ حجره او  ومات او بښا د ټولنې هر هوټ او د ژوند هر هګر 

ېرته چې د دغې ټولنې لږ یا هېر وګړي ډووووووره  مخامخېږي یا ډووووووره یوځای کېږي، هلته د دتو ارزلووووووتونو زده  کړه او لوووووووونه روانه  وي. ېرته
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وي، هر پښووووووووتون هو لوووووووووونکی او هو زده کوونکی وي، هره مووو د زده کړې او لوووووووووونې مووو وي. تو وي که لووووووووادي، واده وي که  نازه، 

د ډوووداګرو د راکړې ورکړې ډووا ه وي که د کروندګرو د کر کرونده هر ځای دته زده کړه او لوووونه  د نګ مښدان وي، که د لواو هګر،

   (۵)"روانه وي.

 عشق، محبت او عاشقي 

 شو، محړن او  اشبي له انوان او انواني ټولنې ډره  تړلډ موایل دي، په ځښنو انواني ټولنو کې يې ا هار او  نل هېڅ هول ننګ، 

ل کېږي، خو په ځښنو نورو انووووووووووووواني ټولنو کې ننګ،  ار، شوووووووووووورم او پېغور ګڼل کېږي. پښووووووووووووتني ټولنه چې ډوووووووووووول ډوووووووووووولنه شوووووووووووورم او  ار نه ګڼ

مولنانان دي، نو په هېرو کلتوري موایلو کې اډالمي ا کام او ارشادات ځښنې کلتوري موایل نفې کوي، خو پر  کس په هېرو ځایونو 

مي ارشوواداتو خال   نل کوي، چې دتو ټولو خبرو پښووتني کلتور  وړ کړی او اډووالم د کې پښووتانه ډووره  له دې چې مووولنانان دي. د اډووال 

دې کلتور خورا مهنه برخه  وړوي. د پښووووینو پېغلو او زهو له نظره  شووووو په مطلو هول د مایولوووو ۍ او محرومښن مونو ه ده، ځکه چې 

له امله يې پېغلې او زهي دا  و نه لري، چې له یو بل ډوووووووووووره د پښوووووووووووتون وطن په بېالبېلو کليو او بانډو کې اوس هو ځښنې دودونه شوووووووووووته چې 

وویني او مښنه ډوووره ولري؛ هېر وختونه د دوی لښده کاته د مرس او تلپايې دلوووننيو او شوووخړو المل ګرۍډ. نه یوازې مښنه او مښيتوب نه منل 

اده له یو بل ډره وویني. الړته نن ډړا د پښتني کیږي او نه منل کېده، بلکې که ډره کوژدن شوي هو وي د دې  و نه لري، چې مخکې له و 

ټولنې په ځينو برخو کې دته دود څه ناڅه بدل شوی، خو په کلښو او بانډو کې ال هو پر خپل  ال پايې دی؛ دته کلتوري  الن او پېښو 

 په پښتو لنډیو کې دته هول انعکاس موندلی دی:

 نه کوينهڅوک چې  اشو ش ي مالمن ش ي /  د مالمتو مرډتې هېڅوک 

 څوک چې رلیيني  اشبان وي / خلک ال پراږده اډنان کین ورډره کړينه

 خاونده ژر تر ژر اخکر کړې / چې د  اشبو ډره وش ي دیدنونه

 زه په  اشو ډړي پوهېږم / يا  ې رنګ زاړ وي يا يې شونډې وچې وينه

دا هغه اډوورې او ناامېدۍ دي چې پښووینو زهښانو او نوونو په لنډيو کې د خپلې مښنې او محړن لپاره ويلې دي. زهښانو به د خپل نه لښدلو 

محرومښن د له منځه وړلو کولوووووووووووووپ کاوه او په پټه به  ې په خوارۍ او کړاو ځان پېغلې ته رډووووووووووووواوه او پېغلې به هو له دته هول لښدو کتو 

 ې، نو ځکه په ځينو پښتو لنډیو کې دته هول  التونه په بېالبېلو بڼو انځور شوي دي، لکه: ډره هنغږې و 

 ټوخی ونه کړې یاره ېپ شه / ډتا په ټوخډ به مې مور ويښه ش ي َمښنه

 او یا په  یرانیښا د خپل زهي بېړاکس ته اشاره کوي او وايي :

 ېېرې دې ډاتنهڅنګه په ډپینه ډپوږمس راتلې /  تر ېنار لوړه اشنا 

 ډپوږمس ډالم به درته  وکړم /  انان مې مه رډوا کوه ماته راځينه
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 ننګ 

پښووووووووووووتانه ملډ  ګړو ته ننګ وايي او اډووووووووووووالم ورته د تزا نوم ورکړی، پښووووووووووووتانه د ننګ په هګر کې زهو ته توریالډ او په ننګ کې مړو ته اتل  

په پښووتني ېاپیریال کې د پښووتونولۍ د کوه یو خورا مهو ارزلوون دی، ځکه خو وايي، خو اډووالم ژوندي ته تازي او مړ ته شووهښد وايي. ننګ 

د ملډ  ګړو ننګښالډ په پښوووووووووووینو کې د خورا ډوووووووووووکر  زت او برم خاوندان دي او بې ننګه وګړي په پښوووووووووووتني ټولنه کې منفور او د ټولنې م زوي 

ونواله کې په  يس او شوووووخص پورې ځانګړې نه ده، بلکې وګړي وي او په ټولنه کې ېندان ځای نه لري. د ننګ مووووووهله په پښوووووینو او پښوووووت

هر پښوووتون نرینه او نووو ينه ته ننګ د پښوووتني کلتور باارزلوووته کوه لوووکاري او د ژوند تر وروډوووتۍ ډوووللس هر پښوووتون نرینه او نووو ه هڅه 

ابا، خوشووووودال خان خټک، کوي، چې په خپله ټولنه کې د باننلو انووووووانانو په نوم یاد شووووو ي. شوووووېرشووووواه ډووووووري، میرو س نښکه، ا ندشووووواه ب

بايزيد رولوووووان، ايۍي ربیر، عجب خان ارریدی، باېاخان، تازي امان   خان او د ازادۍ د الرې نور پښاوړي مشوووووران او ډووووورتېري، چې پر 

، مالله خپل وطن، ناموس او خاورې يې ننګ کړی، د پښووووووووووووینو په تاریخ کې خورا د ډووووووووووووکر نامه خاوندان دي. هندا راز، نازو انا، زرتونه انا

مښوندۍ،  ښنو او نورې پښوووووووووووووتنې مېرمنې د خپلو ننګښالښو کارنامو له امله د پښوووووووووووووینو د تاریخ ویاړلې څېرې دي، نو له هندته امله ننګ د 

 پښتني کلتور نه بېلېدونکې برخه ګرځېدلې او په پښتو لنډیو کې يې یکر په دې هول شوی دی:

 دی بې ننلي نه وړلومه یو خوا ته ننګ بل خوا ته مرس دی / مرس مې وړول 

 ډر مې له تن څخه  ال کړئ / که مې پګړۍ د بې ننلس تړلې وینه

 بې ننلي تا وکړه  انانه / د ټول  الو پېغور دې ماته راوډینه

 ټوټې ټوټې په تورو راش ې / د بې ننلس اواز دې رامه شه مينه

  انان مې  نګ کې مايې وکړه / په بېلانس ورکړې خوله پښېنانه شومه

 اېايي تخن مې پکار نه دی /  انان دې لو کړي زه به وږي ټولومهپ

 خاونده ډل ځله ژوند راکړې / چې د وطن په مښنه ډل ځله مړه شنه

  انان مې  نګ کې ډر ورکړی / ځکه هنزولو کې ډرلوړې ناډته ینه

تندلې، مرس يې وړول کړی خو بې ننلي نه.  په پورتيښو لنډیو کې هو نرینه وو او هو نوووو ينه وو ا ووووواډوووواتو ننګ ډووووتایلی او بې ننلي يې

پښووووتنې مېرمنې د خپلو خاوندانو په بې ننلس شوووورمېږي، ان د  ګړې په هګر کې د هغوی په مرس خو وووو ې وي، خو بې ننلي نه شوووو ي زتنلی. د 

مېرمن يې پووه   بې ننلس پووه  ووالوون کې پووه ورکړې خولووه پښوووووووووووووېنووانووه وي او چې خوواونوود پر هېواد، نوواموس، وطن او خوواورې ننووګ کړی وي، نو

 هنزولو کې په خورا ډرلوړۍ ژوند کوي.

 کوچی، کوچیتوب او کوچیان 

هس ې خو د ټول انواني ژوند د ابتدا یوه دوره کوېښتوب وي او د تاریخ په اوږدو کې انوانان د ګڼو دالیلو له امله د نړۍ له یوې ډښ ې   

د تور ډووونندر له څنډو د اریايي وړایلو منځنۍ اډوووښا، بری او بښا هند او  څخه بلې او له بلې ډوووښ ې څخه بلې ته کوېېدلډ، چې لوووه بېلګه يې

ایران ته کوچ او مېشوووویېدل دي او ال هو په نړۍ کې هېرې دالوووو ې انووووواني ټولنې او وړایل شووووته چې کوېښانی ژوند لري، چې له هغې هلې ځينې 
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مله په یوه ځای کې مېشوووووون ژوند نه لري، په اوړي کې په ډووووووړو او پښووووووتني وړښلې او خېلونه دي چې د خپلو څارويو، رمو او پادو د پاللو له ا

په ژمي کې په تودو ډوووووښنو کې په ټوله پښوووووتونخوا کې ګرۍډ راګرۍډ. په پښوووووتني ټولنه کې کوچډ پښوووووتني وړيلو او وګړو د پښوووووینو د ررهنګ او 

، د نووووووووووووو ينه وو هايې او نور توکي د اصووووووووووووولډ کلتور اصووووووووووووولډ کوهونه او برخې ال هو خوندي کړي دي.  رګه مرکه، ژوند ژواک، د  امو هول 

پښووووووتني کلتور اډووووووتازولډ کوالی شوووووو ي؛ له هندته امله کوچی، کوېښتوب او کوېښاني ژوند د پښووووووتو ژبې د ولسوووووو ي ادب په هره برخه کې خپل 

 ځای ډاتلی او په ځانګړي هول په پښتو لنډیو کې  ې یادونه خورا هېره شوې ده، لکه:

 چې تورپېکی مې د هلنند شنال وهښنه بابا کوېښانو ته مې ورکړه /

 د ېلو ډر په بیړه هک کړه / د اولو لړ تر میرام شا تېر شو َمښنه

 کډې دې والړې کېږدۍ بار شوې / په لویه الره به دې څرک باډو َمښنه

 مورې کوچډ ته مې ور نه کړې  /  زه به  اولان ډاتو که  ځان به  وړومه

 بنګښ ې ډکرهې تورې کړي مينه نه به نيازي په کورمه راش ي/ نه به

 پت 

په پښووووینه ټولنه کې پن،  زت او ابرو خورا هېر مهو کلتوري ارزلووووتونه دي. پښووووتني کلتور د پن،  زت او ابرو پر ډوووواتلو باندې سووووخن  

تل پر ټشنلار کوي، لکه څنګه چې یو انوووووووان د خپل پن،  زت او ابرو ډوووووواتلو کولووووووپ کوي، هندته هول د نورو د  زت، ابرو او پن ډووووووا

ځان الزم ګ ي. دا خبره ان کله کله دې برید ته ورلووو ي، چې لوووايي یو کار د بل انووووان په  و کې  لو،  فا، تېری او زیايی وي، خو د پښوووتني 

ېاپیریال او پښوووووتني کلتور د ارزلوووووینونو له امله یو پښوووووینون یا يوه پښوووووینه مېرمن هرڅه په زړه تېروي، خو د پښوووووتونوالډ د پن ډووووواتلو لپاره 

 څ هو نه وايي، پن په پښتو لنډیو کې په بېالبېلو بڼو څرګند شوی، چې یوه بڼه يې په دې الندې لنډۍ کې ده: هې

 د پښینوالډ درنه پته / زما په خوله دې الس نښوه هونګه دې کړمه

په دې لنډۍ کې د )پن( معنا دا ده چې نوووو ه به د خپلو  شووووبي او  اطفي  الیبو هېڅ راز څرګندونه نه کوي، ا ړاري ازدواا ته به تن ږدي  "

ندې او د خپل ځان په خرڅالنه کې به د پالر، ورور او د کورنس د مشر ازادۍ ته يولښنیږي، د هندې تیر انواني او  الو پن د زتنلو تر رشار ال 

 نه نوو ه رریادي شوووه او وايي چې ای د پښووتونوالې زوروره او  ابره دودهخ زما خوله دې راپټه کړې ده، ېښغو ته مې نه پراږدې او هونګه کړې پښووی

   (۶)"دې یو ګنې ما به  هېرې ېښغې وهلې وای او  الو به مې په خپلو نارو هک کړی و.

 او یا دا  چې:

 بې پتو د  هان  وي تومتونهپن ګر په ډرو وینو کې خوښ یو /  تل په 

 ولور 

د پښوووووووووووووتنې ټولنې په هېرو برخو کې د خور لور د ورکړې په برخه کې پالر یا ورویه پر خوینودو او لویو ولور یا پیسووووووووووووو ې اخلډ، چې دا کار د  

کېږي او دا زړه بدوالی بښا  اډوووووالم د ډووووولېڅلډ دين له نظره ناروا دی او د دته ولور له امله هېر وختونه د دوو کورنښو تر منځ الن ې هو پيدا

د مېړه په کور کې له ناوې ډوووره په بد ېلند تنامېږي، ځکه په ټولیز هول د پښوووینو د پيداوار و پشووووو پيداکولو ډووورېينې يا بې،ې لږې وي او 
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د  نر هېره برخه په پردیو  که وي هو نو د ژوند د ټولو لګښووتونو لپاره کافډ نه وي، ځکه د کوزدې يا واده لپاره د ولور له امله پښووتانه زهي

 وطنونو کې په خوارۍ او مزدورۍ تېروي ، هندته سخن مال ماتوونکی کړاو د يو پښتون زهي په دې لنډۍ کې دال ې بښان شوی دی:   

 زه  به دې مور ته  زارۍ وکړم / پالر دې  الو دی د ولور تنه کوینه

ن شوی دی،  خو که ټولنه ولور ميووخ کړي، نولۍ په خپل واک د ژوند شريک په دې لنډۍ کې په لکاره د پالر اډیړداد او د ولور بښا

وټاکي، نو بيا دا پورتنۍ لنډۍ خپل مفهوم له الډووووووووووه ورکوي او هغه نووووووووووول چې د ولور له موووووووووووهلو وزهار شوووووووووووی وي بيا د دته هول لنډۍ په 

 اورادو نه  ېرانېږي او نه به ډندرو کې دته هول ناخوالې منعکس ې ش ي.

 ستي 

ه اریايي وړایلو کې د ډوووووتي کېدو دود پر نووووو و باندې د نرینه د  بر او تادا په تاریخ کې تر ټولو ډوووووکره انوووووواني  ووووود کړنه ده. پخوا به د پ 

ډووتي دود له اصووولو ډووره ډووو هره کونډه نوو ه د خاوند له مړي ډووره یو ځای ژوندۍ اور ته اېول کېده، په ځښنو لرتونو م هړونو کې د 

ای د نخولو  نعنه دود وه، هغوی به ن ه له خاوند ډره ژوندۍ نخوله، دته دود په هندي اریايي وړایلو کې تر مړي د ډوځولو پر ځ

هېر وخن پورې و. د پښتو ژبې په ولس ي شعرونو په ځانګړي هول په لنډيو کې د ډتي کلنه هېره کارول شوې ده، نو له دې لکاري چې يو 

 ه لرتونو زمانو کې به پښتنې لدې هو ډتي شوې وي، لکه په دې لنډۍ کې چې راتلډ دي:وخن لايي په پښینو کې هو دته دود و او پ

 ورک ش ې بېلتونه تو زرتونه / ډوي داتونه راکوې ډتي دې کړمه

 ډتا په یارۍ کې تومتي شوم / په اور ډتي شوم څوک مې خوا له نه راځينه

 هودر دې ونښو تومتي شوم / په اور ډتي وای تومتي مه وای مښنه

 بدل 

بدل د پښووووتونولۍ په اصووووولو کې مهو ځای لري، که یوه کورنس بلې کورنس، یو خېل بل خېل او یوه وړښله بلې وړښلې ته ځاني او مالډ تاوان 

ورډوووووي یا شوووورم او ډووووپکه ور واړوي، نو کور، خېل او وړښله له مبابل لوري څخه خپل بدل اخلډ. پښووووتانه پوهېږي، چې پښووووتانه یو له بل 

خلډ، نو دوی د پښوووتونولۍ د کوه د بدل له وارې په اډوووانه پر یو بل تېری نه شووو ي کوالی. که له یوه اړخه د بدل وارې په پښوووتني څخه بدل ا

وړښلوي ټولنه کې د دې کار د مخنيوي يو هول واره رامنځته کړې، خو له بل اړخه د بدل اخیووووووووووتو هېرې پښوووووووووتني کورنس، خېلونه او وړيلې 

کړي دي، ځکه دال ې ویل کېږي، پښتون چې ډل کاله وروډته هو خپل بدل واخلډ، وايي تلوار مې کړی دی. بدل په تلپايې دلننښو اخته 

 چې د پښتني ټولنې د کلتور برخه  ګرځېدلی، نو په پښتو لنډیو کې یادونه دال ې شوې ده : 

 د شهښدانو بدل واخله / بښا مې کوه د ډښنې تخن باندې خواونه

د بوودل نووه اخیووووووووووووووتو پووه  ووالوون کې د کورنس نرینووه تړو تووه د کور کلډ او نورو وګړو لووه خوا  پېغور ورکول کېږي او د بې ننګووه پووه نوم يې 

 یادوي، تر هغې چې روته  وړه نه وي شوې، بدل اخیوتونکی  په بدیدار پس ې ګرۍډ چې خپل بدل ورڅخه واخلډ. 

 کونډتون  
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اث له نيکه، پالر يا مېړه څخه د نووووووووووو و پر ځای نرینه اوالد ته تکښه کوي، له نرینه ډوووووووووووره د کورنس نوم په پښوووووووووووتني ټولنه کې د کورنس میر  

ژوندی او میراث خوندي وي، ځکه په نرینه د کور لووودې راتونډې وي، نو کونډه یوازې نرینه زوی ته کونډتون کوي. د يوې پښوووتنې مېرمنې 

ړ کار دی، ځکه که له یوې خوا د خپل ورات شوووووووي مېړه پن او ابرو ډووووووايي، نو له بلې کونډتون د پښووووووتونولۍ د اصووووووولو له م،ې د درناوي و 

خوا له مړ شووووووووي پالر څخه د راپايې ماشووووووووم او د هغه د  ایداد ډووووووورپرډوووووووتي کوي، خو د اډوووووووالمي شووووووور عن له م،ې کونډه د خپل اختښار 

 لنډیو کې دال ې منعکس شوې ده:خاونده ده، چې کونډتون کوي که له بل ېا ډره واده. هندا مو وع په  پښتو 

 کونډې کونډتون دې مړارک شه / زوی دې زهی شو په براتو وهډ الډونه

نه که په یوه کور کې نرینه اوالد پايې نه شوووووووووووو ي، نو د مړ پالر مال او  ایداد د ورویو، تره زامنو او نورو نږدې خپلوانو میراث ګرۍډ. د نری

کورنی میراث بلې کورنس ته ۍډ، چې دا ېاره په پښووووووووووتني ټولنه کې د مېرمنو پر ژوند هېره بده اتېزه  اوالد د نشووووووووووتوالډ له امله کورنس ختنېږي،

 کوي. 

 ننواتې  

کووه یو پښوووووووووووووتون خپلووه مور، خور یووا مېرمن د ننوايې لپوواره د بوودل اخیووووووووووووووتونکي کور تووه ولېږي، د ننوايې پووه خوواطر بوودل اخیووووووووووووووتونکي د 

پښووتونولۍ په اډوواس له بدل څخه تېرېږي او د ننوايې له امله له پېغوره هو خالصووېږي، ځکه په پښووتونولۍ کې ننوايې لېږل د يووولښنېدو په 

ني ټولنه کې د پښووووتونولۍ د کوه له م،ې د نوووو و ننوايې د شووووخړو د هوارولو لووووه الر او د پښووووینو تر منځ د شووووخړو د معنا يعړیرېږي. په پښووووت

 هوارولو اډال ي وډښله ده. پښتو لنډۍ ده چې: 

 ډر مې ډرتور ورآن په تېږ کې/ د مرور یار ننوايې له ورځنه

 بې لوظي )بې لفظي( 

معنا چې پښوووتون یو ځل له ېا ډوووره خبره وکړي، که بښا يې په دته خبره او لوم کې زیان هو وي له پښوووتانه وايي: د پښوووتون یوه خبره وي. په دې 

کې خپلې خبرې نه ګرۍډ. کله کله ځښنې خلک بې لو ي کوي، په دې  الن کې ورته د پېغور او شووورم په توګه دالووو ې ویل کېږي: ته پښوووتون يې، په تا 

  ي د پښتني کلتور مهنه برخه ګرځېدلې او پښتو لنډیو ته يې هو الر موندلې، لکه: پښتونولډ شته ؟ له هندته امله لوم او بې لو 

 دا په پښتو ژاه کې نشته / چې بې لو ي له خپل اشنا ډره کوینه

اوس هو په ځينو پښوووووووووووتني وړښلو کې د ډووووووووووووداګرۍ، پور، د ځنکې د خرڅالو، د خور لور ورکړه شوووووووووووفاهډ یا د ژبې په اډوووووووووووواس کیږي. د ځنکو د 

و ووالې او نکاح خطونه نشوووووووته، د پښوووووووتونولۍ له م،ې په ژاه والړ ډوووووووړی ډوووووووتایل کیږی او خلک په هغه  ا تناد کوي او که  څوک بې لو ي خرڅال 

 وکړي، نو بښا له دتو دریو  التونو ډره مخامخېږي:

که یو ډووووړی له ېا ډووووره د خور، لور د ورکړې ژاه وکړي یا ورته ځنکه ورکړي او دته ډووووړی خپله ژاه ماته کړي، د پښووووتونولۍ له م،ې . ۱

 ژاه ماتېدونکی له مرس ژوالې ډره مخامخېږي. 

 که  څوک د ېا په پور منکر ش ي او یا په ډوداګرۍ کې بې لو ي وکړي، له هغه څخه برمته کیږي.. ۲
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ه بل ډووووووووووره د  يس یا نغدي مرډووووووووووتې ژاه وکړي او خپله ژمنه پوره نه کړي، هغه درو جن ګڼل کېږي او ا تړار يې هو ختنېږي. د . که څوک ل۳

 وړښلوي ژوند د اړتښا له امله په ژاه درادل د خلکو ا تنانډ اړيکې پښاوړې کوي او لوم ماتول د ګډوهۍ المل ګرۍډ.

 پېغور 

ه ووې په توګه د پښووووینو په اوت،ووووادي، ډووووښالوووو ي او ا تنانډ ژوند لوی تاییر لري. د وړښلوي شوووورایطو له پېغور د پښووووتونولۍ د کوه د ډوووواتندوی" 

م،ې د پېغور په و ه ررد، کورنس، خېل او وړښله نشوووووووو ي کوالی چې د پښووووووووتونوالډ دکوه پر  وووووووود  نل وکړي. د بدل د نه اخیوووووووووتو، له مورېل نه د 

کورنس نارینه وو ته په  ګړو کې د نوو و درناوی نه کول، په ملډ  ګړو کې د برخې نه اخیوووتو د تېښوویېدو، د نوو و په  يسوو ي ارتړاي او ټيدېدو، د 

وم لوم نه ډوواتلو، د پګړۍ د مبام  ښثین نه ډوواتلو، د مېلنه د شووړلو په و ه پېغور کېږي او مرتکب يې د بې ننګه، ټګ، کورشوورمی او هارن په  ن

   (۷)"بلل کیږی 

ل کېږي، چې یو  نل يې کړی وي، بلکې د هغه کورنس، راتلونکی نووول او وړښله هو د هغه د کړنې له امله پېغور یوازې هغه ېاته نه ورکو 

له پېغور ډوووووووره مخامخېږي. پېغور د  نومي رايې په توګه د پښوووووووتونولۍ د کوه د ماتولو مخنښوی کوي، د پښوووووووتونولۍ په  ووووووود په منفي  نل 

د ډوواري په توګه که یوه ډووړي ته د بدل د نه اخیوووتو په و ه پېغور کېږي، هغه زیار  بندیزونه للوي او پښووتانه په پښووتونولۍ ټشنګ ډووايي.

بالوووووو ي چې د خپلو بدو بدل واخلډ او له پېغور څخه ځان خال  کړي. په پښووووووینو کې پېغور د زتو وړ خبره نه ده، ځکه د پېغور په و ه د 

 و سختوالی په الندې لنډیو کې اندازه کوالی ش ئ: یو ررد کورنس، خېل او وړيلې  ښثین له منځه ۍډ، نو د پېغور شدت ا

 هر څه چې تېر ش ي هغه هېر ش ي /  کله هېرېږي د تلښو بد پېغورونه

 د هولۍ زخو ژر  وړاږي /  د پېغور زخو تر وښامته پورې وینه

 د تورې وار راباندې وکړه /  راته را نه کړې د بې پتو پېغورنه

 کونډې کېنول  زاړه ته د پېغلې ورکول یا ماشوم ته د

 د وړښلوي  وړلوووووون او تراګنښو له امله او یا دا کله چې ځينې پښووووووتانه پیسوووووو ې پيدا کړي نو لومړی کار يې دا وي، چې هېرې لوووووودې کوي او په هېرو 

ورکوي او یا پښتني ډښنو کې د تران او ربر له امله هېر خلک خپلې کوېنۍ يا پېغلې لويې او خویندې د پشوو په مبابل کې د پاخه  نر وګړو ته 

د پښوووووووووووتني وړښلوي دود له م،ې کونډې ته د مېړه له مړینې وروډوووووووووووته دا واک نه ورکوي، چې په خپله خولووووووووووووه مېړه وکړي او په لوی الس  ې دې ته 

کلتور  موړوروي، چې د مېړه په کور یوه ماشووووم ته کېنې، خو بل ېېرته مېړه ونه کړي. د اډوووالمي شووور عن له م،ې دا کار ډوووو نه دی، خو د پښوووتني

او دود برخه ګرځېدلی دی. په  نر پاخه ډوووووړي ته د پېغلو نوونو ورکړه، که څه هو نن ډوووووړا کنه شووووووې، خو ال هو دالووووو ې ډوووووښ ې شوووووته چې دته 

 ناروا پکې روانه ده، نو په پښتو لنډیو کې پښتني نوونو د دتو نارواوو په اړه د خپلو زړونو دردونه په لنډیو کې دال ې بښان کړي دي:

 نه ژاړم  اهه / چې زوړ ډړی مې د پالنګ تنه کوینهولې به 

 زما په برخه دې کنکی کړ / زه چې کنکی یار لویوم زړه به شنه

 پالره  کال دې هدیره شه / چې ترانه وۍډ په ژړا ماللې نوونه
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 صورت مې خپل واک يې د بل دی / صورته خاورې ش ې چې نور دې واک کوینه

 مرهي ډین ته ولوادم کته مې وړینهزه د  الو دادا له الډه / د 

 پالره  کوهله دې ایره شه / ډورکس مڼه دې په کارتانو وخوړمه

 مورې ډتي ش ې پالره ومرې / زه  د نښکه په کر کې خاورې ایرې شومه

 په ډره  دوزخ کې دې دېره شه / کور دې ایره شه زه دې اور ته ونښومه

 شه خپله پالره لور دې ینهزه دې زاړه  توايي ته ورکړم / کور دې ویران 

 خرڅه  دې کړم لاده  دې نه  کړم / شیرینه وروره ودې مه  وځه ارمانونه

  ګودر 

د هودر کلنه د پښووتو په رولکلوریک ادب کې خورا هېره تکرار شوووې، چې له اورادو ډووره   ې انوووان ته د پېغلو کتارونه، د منګيو رنګيني 

و مووووووووووووووتې څۍې او خوندونه او د پښوووووووووووووتني ټولنې د ټولنیز ژوند د يوې رنګينې هندارې انځور م،ې ته او لوووووووووووووکال، د مينو ديدنونه، د روانو اوا

راۍډ، چې  هېرې خبرې او خوندونه لري. پښوووووووووووووتنې مېرمنې ډوووووووووووووراېره پردې چې په کور کې کار کوي، پخلی او د کور نور کارونه کوي، له هودر 

هو د نوونو لپاره يوه سوووووووووووووخته ېاره ده، خو د هودر خوندونو دا هرڅه هېر کړي څخه اواه هو راوړي. له هودر څخه اواه راوړل، که څه 

 وي، د هودر په اړه خورا هېرې لنډۍ ويل شوي او هره برخه يې په پښتو لنډيو کې انځور شوې، لکه:

 که  دیدن کړې هودر ته راشه / زه به منلی په لپو ورو ورو هکومه

 لنډی وللونهد  الال هودره وران ش ې / په  ښنکو دې ډا

 اواه د کوز هودر خوږې دي / زه د  انان لپاره بر هودر ته ځنه

 اواه د هر هودر خوږې دي /  انانه ډتا لپاره کوز هودر ته ځنه

 پر هودر ډور ډالو لکاره شو / ما وې دا تورو اواو اور واخشون مينه

 خاونده ما د هودر هل کړې / چې  ينکس مې شوکوي ډر کې مې ږدينه

تنۍ لنډۍ په مو وووووونډ  دام وشووووونل شووووو ي، نو هېرې خبرې او مو وووووو ات لري، چې له هرې يوې څخه يې د پښوووووینو د ټولنیز ژوند که پور 

 بېالبېلې برخې څرګندېږي. 

 پګړۍ 

په پښوووووووتونولۍ کې پګړۍ د ناریيتوب او مېړانې ډووووووونړول وي، که د یو خېل، پښووووووو ې یا وړښلې خان مړ شووووووو ي، د هغه له مړینې وروډوووووووته وومي 

، ډووووووووپین ږیري او رو انښون راتونډېږي او د هغه زوی یا ورور ته د مشوووووووورۍ پګړۍ و ر په ډوووووووور کوي. د پښووووووووتونولۍ د کوه له م،ې د مشووووووووران

پګړۍ څښووکن د خپل ولس د دودونو او روا ونو اډووتازولډ کوي، په ولسوو ي او وامي  رهو او  ګړو کې رعاله ونډه اخلډ او د خپلې وړېلې د 
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لو له مشوورانو ډووره اړيکې ډووايي. د پګړۍ څښووکن د اوت،ووادي او ټولنیز نفوی او د کورنس او وام د  ښثشن لپاره اډووتازي په توګه د نورو وړي

او تراور او نورو مخالفانو ته د مشووورۍ د لېږد له وارې هڅه کوي د پښوووتونولۍ د ارزلوووینو خال  کار ونه کړي، دا ېاره په پښوووتو لنډيو کې 

 دال ې انځور شوې ده:

  ال کړئ /  که مې پګړۍ د بې ننلس تړلې وينهډر مې له تن څخه 

هغس ې چې پېغلو او ن و لپاره پوړونی، پټکی، ډور ډالو د لاوون او  زت نښه وه د ځلنو لپاره د پګړۍ  لوالی، ټوپک ګرځول او "

  (۸)"ته شوې دي.په ټولنیز ژوند کې د مېړانې هنن او له ځوانس نښه بلل کېده، دا ځکه په ملډ ډندرو کې هېرې زیايې اشارې ور 

 او پېغلې او پښتنې لدې تل د ځوانانو د ډتاینې په وخن کې وايي: 

 تر دا کږې پګړۍ دې  ار شو / د دلنن وینې تویوه ګرانه مښنه

 چې تا پګړۍ پر ډر کږه کړه  /  زه به ېارهل په پوزه نېغ ودرومه

 نکریزې 

کلښوالډ او کوېښاني ژوند کې ال هو لکه د پخوا په څېر شوووووته، په تېره په ودونو، نکریزې ايښوووووودل، الډوووووونه او پښووووو ې ډوووووره کول د پښوووووتني ټولنې په 

اخکرونو او د لووووادۍ په نورو ورځو کې الډووووونه او پښوووو ې ډووووره کول د نېکنرغۍ نښووووه ګڼل کیږي. که څه هو نکريزې اوښووووودل د ډووووښ ې په شوووواوخوا 

پښوووووتني کلتور د ځښنو مهنو کوهونو لکه واده، اخکر او نورو د خو ووووو ۍ  د نورو نا پښوووووینو ولووووووونو کې هو دود دي، خو په تاری،ډ  دام دا اوس د 

 مراډنو برخه  ګرځېدلډ او په پښتو لنډیو کې يې هو انعکاس موندلی دی، لکه:

 یار مې په ډرو الډو َمین دی / زه به نکریزې په خپل کور کې شنې کومه

 شنه خالونه 

کال م،وووونونډ وډووووایل نه درلودل او نه  ې هو له کرکښلې ډووووره د بوخن مله ژوند له پښووووتنې نوونو او مېرمنو لکه د نن ډووووړا په څېر د لوووو

امله هره ګړۍ د لوووووکال او ځان  وړولو لپاره وخن درلود، نو د لوووووکال لپاره به يې پر مخ، وېلډ، باړخوهانو او د زنې پر ډووووور شووووونه خالونه 

لکال د نویو شښانو له راپيدا کېدو ډره  خو نن ډړا پر شنو خالونو  وهل.  دا دود ال هو د پښتني ټولنې په هېرو برخو کې ژوندی دی او د

ډوووووراېره بال نور رنلونه د خالونو پښدا شووووووي او پښوووووتني پېغلې يې د لږ وخن لپاره ږدي. شووووونه خالونه له هغو دودونو څخه وو، چې ان اوس 

رکن بلل کېږي او په لنډیو کې هېر یاد شوووووووووووی دی، نوونې هو ال په کلښو او بانډو کې پېغلې پر تندي او زنه خالونه ږدي او د لوووووووووواوووووووووووون یو 

 خالونه د لکال او خپل مین لپاره وهډ لکه وايي، چې: 

 هلک په شنو خالو مین دی / نوونې بدرنلې کړې چې نه وهډ خالونه

 خدای به دې بښا راته محتاا کړي/ که مې په لنډه زنه ووهل خالونه

 ور په هېر کړاو وهلی ونهزما د زنې خال دې وران کړ / ماته مې م

 د ډلښنې خولې واک مې درکړی / د زنې خال مې یاره وران نه کړې مښنه
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 سترګې تورول 

ډوووووووووووکرهې تورول هو یو له هغو دودونو څخه دي چې ال تر اوډوووووووووووه زموږ په کلښوال ژوند کې په خپل اصووووووووووولډ  الن پايې دي، په تېره بښا په  

زې پېغلې او زهي ډوووووکرهې توروي، بلکې زاړه خلک هو ډوووووکرهې توروي، ان ځښنې وختونه خو زاړه لوووووادیو کې د خوشووووودالۍ د ګډون لپاره نه یوا

 خلک رانوه د ډکرهو د دیدن د زیاتوالډ ډبب بولډ. د ډکرهو تورول په  پښتو لنډیو کې په دې هول یاد شوي دي:

 ماته نرۍ ډاليي راوړه / زه ډتا په یاد کې نرۍ ډکرهې تورومه

 زه  کړه / دا  ګډوهې ډکرهې همې توروینهډکرهې نرۍ تورې م

 کرکیله او کرونده

د پښتني ژوند هېره برخه له کرکښلې، خوارۍ مزدورۍ او زمښندارۍ ډره مله ده، نږدې اویا ډلنه پښتانه په کرکښله بوخن دي. له  دې  

له نرینه وو ډووره لوودې هو د خپلو مېړونو، ورونو امله چې د دوی ډووروکال د تریاۍ او نادارۍ له امله په ځنکو کې په کار کولو تېرېږي، نو 

او کورواالوو ډووووووووووره د پټي او کرکيلې په کارونو کې مرډووووووووووته کوي. که  نرینه یووه کوي، لوووووووووودې ورته هوهۍ او اواه برابروي او یا د کرکيلې په 

یوه نه بېلېدونکې برخه ګرځېدلې، نو  هغو کارونو کې ورډووووره مرډووووته کوي، چې مېرمنې يې کوالی شوووو ي. کرکښله او کار د پښووووتون وام د کلتور 

 ځکه په پښتني ډندرو کې د پښینو د دته ټولنیز ژوند بېالبېلو برخو یادونه دال ې شوې ده: 

 پاېايي تخن مې په کار نه دی /  انان به لو کړي زه به وږي ټولومه

  غ په  اوږه ېوکه په الس کې / زه د بېلتون یوې تړم اتزي کرمه

 واري زور ش ي / په بخنلډ هوتو به وږي ټولومهچې لو او لور ش ي خ

 د پورلډ لوونه ګډ شول / نولۍ په ډرو منلولو وږي ټولوینه

 ډتا اشنايي د اواو ورخ دی / چې ېښنارونه پکې ږدم اواه يې وړینه

 یار مې د ډرو تننو لو کا / ډپینه خوللس ډړا ناری ورته وروړمه

 خولې شبنو پرې اورومهیار مې د هاس ګرمښو وډو / زه به د ډلينې 

 مېلمه پالنه  

د مېلنه پالنې  ادت په پښوووووووینو کې هېر لرتونی دی او مېلنه پالنه هر پښوووووووتون د خپل ژوندانه  وووووووروري برخه ګ ي، څوک چې ځان پښوووووووینون ګ ي هغه  

ارغانوووووتان  په "مخ کې لښکي : ۱۹۷باید مېلنه پال وي. د پښووووینو د مېلنه پالنې په اړه نورو هو څه لښکلډ دي. مولوی  ړدا دنښد ارغاني د تاریخ اراتنه په 

تکلښف نه کې هېڅ موارر ته د الرې دخرڅ  رورت نشته، په مېلنه پاللو کې لدې د نرینه وو نه ک ې نه دي، که ډړی په کور کې نه وي مېلنه ته هو څه 

لپاره  رور د پټي په کومه رل ي.  د مېلنه پالنې ټول  روریات پخپله لدې پوره کوي. د پښینو د ملک په ځښنو برخو کې اوربش ې هېرې کېږي، خو د مېلنه 

ي برخه کې تنو کري، د ر،ووووووووول له اخیووووووووووتو وروډوووووووووته دا تنو په هېر  فا ن ډوووووووووره مېلنه ته ډوووووووووايي ان تر دې چې خپل اوالد ته يې نه ورکوي. هاک ر   ر 

 "وووووتان کې کړی و، دالوووو ې لښکي:ز کال يې په ارغان ۱۹۳۵هراس هوووووپانوي د ن ړین یونښورډووووښټي د تاریخ پروریوووووور د خپل هغه ډووووفر په  االتو کې چې په 
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به  ارغانان پښووووتانه او نور وړایل چې دلته اوډووووېږي دمېلنه په و ود هېر رخر کوي کوم وخن  ې چې ځای ته راشوووو ي نو ډووووتا د دوووودن پولووووینه کوي، درته

ی درته تښاروي. ټشنګیږي چې ترمه موږ ډوووره  وايي چې په کر یالينڅډ کېنه... ډوووتوماني اوااډوووهخ د مخ او الډوووونو د مښنځلو لپاره درته تودې اواه راوړي، ېا

ووووتان کې تېره کړه او هېر کولوووپ کوي چې شوووپه له  دوی ډوووره  پايې شووو ې. د دې طړښعډ او مخل،وووانه ا کراماتو او هانځلو نیښوه دا وي، چې ډوووړی په ارغان

 ( ۹)"زیات او  لو نه  ليدل کیږي. دال ې رکر کوي، چې په کور کې بې له ارغانوتانه بل هېڅ ځای کې د انواني ورورولۍ  س دومره

 ډتا د لاوون هلونه هېر دي / ځولۍ مې تنګه زه به کوم یو ټولومه

پښوووووتني کلتور خورا هېر بډای دی، بېالبېل اړخونه لري، د ژوندانه دالووووو ې برخه نشوووووته، چې ځښنې خبرې، ځينې ارزلوووووتونه او ځښني 

ورته په درناوي او درنښووووووون نه وي وایل. دا هېره ګرانه ده، چې د ټول  مووووووووایل يې د پښوووووووینو دکر ر برخه نه وي ګرځېدلډ او پښوووووووتانه

پښوتني کلتور ارزلوتونه وڅېړو او بښا دا رولوانه کړو، چې په پښوتو ولسو ي ډوندرو او په ځانګړي هول په پښوتو لنډیو کې دته پښوتني 

پښوووووتني ارزلوووووتونو انعکاس څېړلی، که ژوند  کلتور څه هول انعکاس موندلی دی. په دې لښکنه کې موږ په پښوووووتو لنډیو کې د هېرو لږو 

 با ډ و، په دې اړه به هر اړخیزه څېړنه وکړو او د اوس لپاره به په هندې بونه وکړو.

 پایله

لنډۍ د پښینو د ولس ي ادب دال ې شعري رورم دی، چې د پښتون وام او پښتو ژبې له پيدايښته تر ننه پورې ژوندی دی او نږدې د ژوندانه په 

کې پکې پښوووووووووینو د زړه ا هار کړی دی. هېڅ ویونکي يې نه دي څرګند، خو هر پښوووووووووتون يې مالک او خاوند دی او رکر کوي، چې د زړه  هره مووووووووووهله

خبرو يې پکې ځای موندلی دی. د کلتور د يعریف په برخه کې موږ دې پایلې ته ورډوووووووووووېدو، چې د ژوندانه ټولې مادي او معنوي خواوې د انووووووووووووواني 

نې د انوووووان ټول ژوند،  نو په دته اډوووواس د تاریخ په اوږدو کې د پښووووتني وام کلتور او د ژوند ژواک اړخونو د پښووووینو په ولسووووو ۍ کلتور برخه وي، يع

شووا رۍ کې د اهنښن وړ ځای پښداکړی او نږدې ټولې کلتوري پدیدې يې په ولسوو ي شووا رۍ کې خوندي شوووي، چې له هلې يې په پښووتو لنډیو کې هو 

انداز انعکاس موندلی او که مړالغه ونه کړو، نو د پښوووتون وام د کلتور هره برخه په پښوووتو لنډیو کې راتلې ده. د پښوووینو  پښوووتني کلتور په هېر لوووه

نو کلتور خورا تني دی او  هېرې برخې او اړخونه لري، هېره ګرانه ده چې په پښوووووتو لنډیو کې دې د ټول پښوووووتني کلتور د انعکاس څرک وللول شووووو ي، 

 ه دې لښکنه کې يوازې له ځښنو کلتوري برخو څده پرده پورته کړې ده.له هندې امله موږ پ
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