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 د الرښود استاد نظر
دې ټولو مېشتو قومونو د  افغانستان د ټولو قومونو ګډ کور او " افغان" د

 رشيک نوم په توګه منل شوی دی.
لت کې مېشت قومونه او مداچې د هر ملت د جوړښت بنسټيز توکي په 

چې هر يو يې معموالً پخپل منځ کې يوه ژبه، توکم او ځينې نور  ولسونه دي
يووايل او له نورو رسه له دغو اړخونو جال وايل لري، خو د قومونو، ژبو، 

دوی د بېلتون لپاره نه، بلکې د يو بڼ رنګا  توکمونو او مذهب دغه بېلوالی د
پاره وي او انځور، تناسب، ښکال او ځال ل د رنګو ګلونو په شان د رنګونو

ټول په ګډه د ملت په ترکيب او ترتيب کې د يوې ښکلې او رنګينې ګل 
 ګيډۍ بڼه غوره کوي.

له زمانو  چې افغانستان هم يو له هغو لرغونو او تاريخي ملتونو څخه دی
راهيسې د پېړيو په پوړيو کې بېال بېل قومونه د آسيا د لويې وچې په دې 

افيوي خطه او قلمرو کې مېشت او د همدغو بېال بېلو ژبو ويونکو وروڼو جغر 
 قومونو په ګډه افغان ملت جوړ کړی دی.

د افغانستان  چې زموږ د هيواد له دغو قومونو څخه يو هم " ګَور" دی
په ختيځه برخه کونړ واليت په ناړۍ او د هغه په ګاونډ د پښتونخوا د 

دوی د ګَوري په نامه ځانګړې ژبه او د چرتال په سيمه کې استوګن دي. 
ليکلو او ويلو )شفاهي او تحريري( ادبياتو بډايه پانګه لري. د علومو 
اکاډمۍ د ژبو او ادبياتو مرکز، د ورونو قومونو د انستيتوت غړي ښاغيل 
رشيف الله سانېن ته د خپلې نامزد څېړنيارۍ دورې د رفع کولو لپاره د 

و شکل او منځپانګې تحلييل څېړنې موضوع ګَوري ژبې د ولسـي ادبيات
څېړنيزې پروژې په توګه يې زما تر  -د يو کلنې علمي چې وسپارله

 الرښوونې الندې تررسه کړي.



 وليس ادبیاتري ژبې د ګوَ 
 

  ب
 

په دې الندې دريو څپرکو   هنوموړي موضوع له ټاکليو مفرداتو رسه سم
و کې د باورې ( د کمپيوټر ليکل شويو مخون۹۰۰سايز کاغذ په )  A4کې د

 ترتيب بشپړه کړې ده: ېنو څخه په داخځليکو 
په هغې کې يې له مقدمايت  چې د اثر پيالمه د څېړونکي په رسيزه شوې

بېلو څپرکو خربو وروسته خپله څېړنيزه پروژه په لنډيز رسه راپېژندلې، د بېال 
په څېړندود، د موضوع په اهميت او مربميت او  ده ېمنځپانګه يې معريف کړ 

 چول شوې ده.اړتيا هم الزمه رڼا ا
د څېړنې شاليد ته ځانګړې شوې، ليکوال  چې په لومړي څپرکي کې

لومړی د موضوع پر شاليد رڼا اچولې، د مخه تررسه شوې چارې يې له نظره 
پر اړونده  چې کړي، پر هغوی يې کره کتنه کړې او دايې جوته کړې ېتري 

و ڼرو څېړنې ته اړتيا وه، نو ځکه د و موضوع يوې اکاډميکې ليکنې او 
 قومونو انستيتوت هغه ده ته وسپارله.

په دوهم څپرکي کې يې لومړی په مناسب تفصيل رسه د ګَور قوم راپېژندلی، 
ع او د هغوی مېشت ځايونه يې هم ښوديل او بيا يې د ګَوري ژبې لنډه، خو جام

 رسچينو په رڼا کې کړې ده. يهر اړخيزه پېژندګلوي د باور 
ري ژبې د ولسـي ادبياتو شکل او مضمون دريم يا وروستی څپرکی د ګوَ 
کې د دغه ژبې د وليس ه ليکوال پ چې تحلييل څېړنې ته ځانګړی شوی

ادبياتو ټول شته منظوم او منثور ډولونه د هغو له بېلګو رسه راپېژين او 
بېلګې پښتو ژباړه  ترڅنګ يې د ګَوري ژبې هر منظوم او منثور اديب ژانر د

دغو ټولو منظومو او منثورو بېلګو بڼې او  د هم وړاندې کوي، په پای کې
دغې ژبې له ولسـي  منځپانګې ته تحلييل کتنه کوي او دغسې لوستونکی د

 اړخيزه توګه آشنا کوي. ادبياتو رسه په هر
د پايلې، وړانديزونو، اخځليکونو او راويانو په لنډې پېژندنې رسه دغه 

 څېړنيزه پروژه پای ته رسېږي. -علمي



 د الرښود استاد نظر
 

  ت
 

چې د ښاغيل رشيف الله سانېن په وړاندې د داسې يوې موضوع رسه له دې 
مخه څو د ګوتو په  په تيوريکي لحاظ يې د پېژندنې په اړه د چې څېړنه پرته وه
ليکنې کړي وې. معلومه خربه ده  يالو او څېړونکو ډېرې لنډې او ضمنشمېر ليکو 

ه لنډه تنګه د څېړنې په پراخ ډګر کې نوي ګامونه ږدي، پ چې د داسې چا لپاره
مخه پرې شوی کار په اکاډميک  د چې موده کې د داسې لويې موضوع څېړل

لحاظ په نشت شمېر دی، يو ډېر ستونزمن کار و، خو ځوان څېړونکي په خپل 
 پياوړي استعداد او هوډ له دې ستونزمنې چارې بريالی راووت.

 کړهموده کې د الرښود استاد په توګه دا احساس  ېکلن ېما په دغې يو 
نوموړې د مأخذونو او معلومايت رسچينو ترالسه کولو لپاره څومره  چې

ستونزې او کړاوونه وګالل، ساحې ته يې سفرونه هم وکړل او د ساحوي 
څېړنو په لړ کې يې ډېر ګټور معلومات ترالسه کړل. په پالزمېنه)کابل( کې له 

ګړو کتابونو او همدارنګه د فرهنګي ملګرو، دوستانو د ځان نوشتو کتابتونو 
و پر بنسټ يې خپله يې اړوندې معلومايت رسچينې او آثار پيداکړل او د هغ

 موده کې بشپړه کړه. پروژه په تاکيل
د پروژې ليکوال د څېړنې چارې د رسته رسولو لپاره زما په مشوره او 

زه يې د الرښود استاد په توګه په دې الره کې د  چې الرښوونو عمل کړی
 يار ګالنې ستاينه او تائيد کوم.زغم، حوصلې او ز
څېړنيزې پروژې د بڼې او منځپانګې ځينې ځانګړنې  -زه د دغه علمي
 داسې په ګوته کوم:

د څېړنې موضوع يې په لويو، منځنيو او څنګزنو رسليکونو باندې په  -
د موضوع په پېژندنه کې يې د هغې علمي  چې داسې مناسبه توګه ويشلې
 .څېړنيز حق تررسه کړی دی

په څېړنه کې يې ترشيحي او توضيحي الر او په ځينو برخو کې کره  -
 کتنيز مېتود کارولی دی.



 وليس ادبیاتري ژبې د ګوَ 
 

  ث
 

په موضوع پورې اړوندو مسايلو د وړاندې کولو په چار کې بريالی دی،  -
استداللونه او څرګندونې يې مدللې علمي او منطقي تسلسل په کې ښه 

 مراعات شوی دی.
او د ساحوي څېړنو په تنيجه کې ترالسه اخځليکونو  يله نويو او باور  -

کړيو معلوماتو څخه يې د څېړنې له معارصو اوصولو رسه سمه استفاده کړې 
په پای او بيا په مجموعي ډول د کتاب په آخر کې  څپرکي ده. هغه يې د هر 
 .يډميکو معيارونو رسه سم راخيستي دد څېړنې له اکا

معنوي او لفظي کړکيچ نه  ، روان، لهد ليکنې الر او سبک يې ساده -
 ژغورلی دی.

د دې پورته يادونو په پايله کې زه د الرښود استاد په توګه د ښاغيل 
څېړنيزه پروژه په علمي او مسلکي  -رشيف الله سانېن تررسه کړي علمي

لحاظ پوره او مثبته ګڼم. له نامزد څېړنيارۍ څخه يې د څېړنيارۍ علمې رتبې 
وړي ته د نورو غوره علمي، فرهنګي خدمتونو او ته د لوړيدو وړ بومل. نوم

لوړو علمي پړاوونو په بريالۍ توګه د تررسه کولو هيله کوم، د علومو اکاډمۍ 
له دې اثر څخه استفاده عامه يش،  چې د ژبو او ادبياتو مرکز ته، د دې لپاره
 دچاپ او خپراوي سپارښتنه کوم.

 په درنښت
 څېړنپوه سيد محی الدين هاشمي

 او ادبياتو مرکز د ژبو
 د پښتو فولکلور او شفاهي ادبياتو څانګه

 ملريز کال، د چنګاښ شلمه ۹۳۱۰



  ج
 

 د ايډيټور نظر

د ګوري ژبې د وليس ادبياتو شکل او مضمون اثر په دريو څپرکو کې 
لیکل شوی دی، په لومړي څپرکي کې د هغو بهرنيو او کورنيو پوهانو يادونه 

ړی ځل معريف کړي، ورپسې يو په يو شوې چې ګوري ژبه او ټرب يې لوم
ټول هغه آثار او منابع را پېژين چې د ياد قوم او ژبې په اړه يادونه کوي، يا پر 
همدې ژبه ليکل شوي او يا هم ګوري ژبې ته ژباړل شوي دي او د يادو 
آثارو پر محتوا يې هم لنډه کره کتنيزه تبرصه کړې ده، دويم څپرکی د ګور 

ژندنې ته ځانګړی شوی، د دې څپرکي بحث د ګور قوم او ګوري ژبې پې
قوم پر پېژندنه، مېشت ځايونو او د ګوري ژبې د پېژندنې پر محور څرخي، د 
اثر درېيم څپرکی چې د اصيل موضوع فرضيه ده، د ګوري ژبې د وليس 
ادبياتو د شکل او مضمون پېژندنه په خپله ملن کې را نغاړي، د اثر ليکوال 

يس ادبيات د لنډې پېژندنې تر عمومي رسليک الندې، په دې څپرکي کې ول
فولکلور، د فولکلور لغوي او صطالحي معناوې، د فولکلوري موضوعاتو 
تصنيف بندي، ځانګړنې او وليس ادبيات را پېژين چې دا په حقيقت کې په 
عام ډول د فولکلور او په ځانګړې ډول د وليس ادبياتو تيوري ده، ورپسې په 

د ګوري ژبې منظوم او منثور وليس اصناف  ترشيح  همدې څپرکي کې
پښتو ژباړې رسه  هلکوي او د هر شکيل او محتوايي ژانر بېلګې په ګوري ژبه 

څو بېلګې يې -را وړي، چې د ګوري ژبې د وليس ادبياتو د هرې برخې څو
خوندي کړي دي. په پای کې د وليس ادبياتو د منظومو او منثورو ژانرونو 

 ، ور پسې نتيجه، وړانديزونه او مأخذونه راغيل دي.جاج اخيستل شوی
ليکوال دغه علمي اثر د کتابتوين او ساحوي څېړنې په لړ کې د تاريخي 
او ترشيحي مېتودونو په رڼا کې بشپړ کړی دی او کلـه کلـه يـې لـه انتقـادي 
مېتود څخه هم ګټـه اخيسـتې ده، د څېړنيـار سـانېن يـاد اثـر د پښـتو ژبـې او 
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(ګڼه ليک په ملتيا د نظر،  ۰۷\۹۰۲نېټې د )  ۹۳۱۱/ ۸/ ۰يتوت د   ادبياتو انست
ايډيت او اهتامم په موخه را سپارل شوی دی چې ما له خپل توان رسه سـم، 
د پښتو منت ژبنی ايډيټ تر رسه کړ او د منځپانګې له مخې مې د پښتو ژباړو 
ي الزمې سمونې کړي، معرتضه جملې او  زايد عبارتونه مې ترې حذف کـړ 

 دي.
ې کـه کېـدای يش د کتـاب ښتنه هم کوم  چار سپ څېړونکي ته دايل اغښ

ادبیـاتو شـکل او  يسـمشـوره ) د ګـوري ژبـې د ولـنوم د الرښود اسـتاد پـه 
، يلون او سمون وموممضمون( څخه )د ګوري ژبې وليس ادبیات( باندې بد 

 وي. نو دا به غوره
په پای کې په لنډه توګه ويلی شم چې؛ دغه اثر د څېړنيار رشيف الله 

ع لپاره د ټاکلو مفرداتو په رڼا کې لیکل یسانېن له خوا د رفع نوماندۍ د ترف
شوی؛ ليکلړ يې په خپل وخت کې قانوين مراحل طی کړي او د الرښود 

چې ګَور قوم او استاد تر نظر الندې ليکل شوی، د اثر له شالید نه معلومېږي 
ګَوري ژبې په ډګر کې دا لومړۍ اکاډميکه هڅه ده، پر همدې اساس به د ياد 
 اثر چاپول د نوموړي قوم او ژبې په اړه له رسمي او علمي ادرسه ښه پيل وي.

 په درنښت
 څېړنوال دکتور عبداالحدمنګل
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ېره وليس ادبيات د هرې ټولنې او ولس د کلتور او ټولنيز ژوند ډ
ټولنې او قوم فولکلور او شفاهي )وليس( ادب  پانګه ده او د هرې منهارزښت

 د هغې د ميل فرهنګ روښانه او ځالنده هينداره بلل کېږي.
څرنګه چې د هر قوم او ژبې د ټولنيز ژوند او کلتور بېال بېل اړخونه او 

هغه تاريخ د وليس ادب په بېال بېلو فورمونو کې انځور او نغښتی دی او د 
، کړه وړه، د ولس هرني استعداد، ولس د ژوندانه مادي او معنوي اړخونه

پوهه او بېال بېل ټولنيز حاالت د تېرو پېړيو څخه تر دې دمه انتقالوي او د 
نيو تجربې او هر اړخيز ژوند څرګندوي، نو د همدې ځانګړنو په اساس پخوا

 و څېړنې پرې ويش.الزمه او اړينه ده چې فولکلوري ادبيات راټول تحليل ا
واد فرهنګ او ېو قومونو کور دی چې د هڼواد د ګڼو ورو ېزموږ ګران ه

او په دې برخه کې يې هر اړخيزه رنګا  ید یفولکلور يې بډايه او غني کړ 
 (د آريايي ژبو زانګو)واد ېرنګي او ښکال په څرګند ډول ځلېږي. زموږ په ه

دې له  چې ادبيات لري کې هر قوم ځانګړي ژبه او هره ژبه ځانګړي وليس
و قومونو ترڅنګ په ڼد خپلو نورو ورو  چې دی قوم جملې څخه يو هم ګَور

واد افغانستان کې له پخوا زمانو راهيسې مېشت او د يوې خپلواکې ېګران ه
 ( څښنت دی.gawari ري)ګوَ  آريايي ژبې
د  ژبپوهانو د يو لړ معيارونو پر بنسټد نړۍ د ژبو په ډلبندۍ کې دا ژبه 

ډلې  ه مرکزيل څانګېد داردي ژب ندو اروپايي ژبکورنۍ د آریک ژبښاخا
دا ژبه د هېواد ختيځ ته د کونړ والیت د ناړۍ ولسوالۍ ده. ژبو څخه ګڼلې 

په ناړۍ، فقیرآباد، بریکوټ، دوکالم او ځينو نورو کلیو کې، د غازي آباد 
کوهستان  ولسوايل په مرکز)نیشه ګام(، د پښتونخوا په دیر کوهستان، سوات
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دې ژبې ته چې يوه رنو( او نورو کلیو کې ویل کېږي. ااو د چرتال په ارنوۍ)
څومره چې الزمه ګڼل کېږي علمي او  آريايي ژبه ده، پخوانۍ او تاریخي
الزم  هم شوی او د ليک لوست په برخه کې يې تررسه اکاډميک کار نه دی

ر او ليکنې پرې که څه هم ځينې آثا .او اړين اقدامات نه دي تررسه شوي
دې ژبې د حقوقو او اړتياوو په نظر کې نيولو رسه  دي، خو هغه هم د ېشو 

ن داچې د نشت برابري دي. د همدې المل په اساس تر ډېره اکايف نه دي او 
دې ژبې  ده. د ېد بډايه وليس ادب درلودونک چې ده ېشو  ېد وينا ژبه پات

ول کار نه دی کړی او دا د اوسه چا هيڅ ډ د وليس ادبياتو په برخه کې تر
 ته نو پر همدې بنسټ ما ،هرې ژبې ډېره مهمه او ارزښتناکه برخه ګڼل کېږي

 رسه او فرهنګ ادب، خپلې ژبېله له مخې چې  لېوالتیاځانکړې  هغههم د 
و قومونو ڼ، د افغانستان د علومواکاډمۍ د ژبو او ادبياتو مرکز د ورو لرم یې

 وليس ادبياتو شکل او مضمون" دبې "د ګَوري ژ  له لوريانستيتوت 
د ترفيع لپاره د نامزدۍ د رفع کولو ته تررسليک الندې د څېړنيار علمي رتبې 

څېړنيزه پروژه د استاد څېړنپوه سيد محی الدين هاشمي په  -يوه کلنه علمي
 .شوه و قانوين مراحلو وروسته راوسپارلعلمي ا ترالرښوونه 

د  کې څپرکي په لومړي  لري: رکيڅپڅېړنيزه پروژه درې  -دغه علمي
 کې د ګَوري ژبې څپرکي ده. په دې  ېموضوع د شاليد لنډه يادونه شو 

 .بحث شوی دیلنډ  پرېڅومره کار شوی دی په ټوليزه توګه  چې اړوند
ګَور د کې د ګَور قوم پېژندنه، د ګَوري ژبې پېژندنه او  څپرکي په دوهم 

 څپرکي . په دې ید یبحث شو  نډلقوم مېشت ځايونه تر رسليکونو الندې 
هغو قومونو  لهآريايان او  ګَوريان لرغوين چې يد ېکې دا په ډاګه شو 

 . ید یکورنۍ )آريک( څخه جال شو  د خپلې اصيل چې یدیو قوم څخه 



 رسیزه
 

9 
 

پېژندنه کې د ګَوري ژبې د وليس ادبياتو لنډه  څپرکي په درېيم 
په بېال  او مضمون د وليس ادبياتو د شکل ېبتررسليک الندې د ګَوري ژ 

کې د  څپرکي . په دې ید یمنځپانګې بحث شو  هپ وبېلو فورمونو او د هغ
عامې پېژندنې وروسته د ګَوري ژبې د وليس ادبياتو پر دوو  لهوليس ادب 

هر  هشل شوي دي، د هغو پېپه منظومو او منثورو وليس ادبياتو و  چې برخو
 .ید یبحث شو  ځایخپل  هم پهځانګړي فورم 

ده، په دې  ته ځانګړې شوې منظومو وليس ادبياتو ۍ برخه چېلومړ 
چې په  (نو(و ، متلونو او کيسيو)چيستانسندرو)و فورمونو یبرخه کې د در

بېلګو او  لهسندرو کې لومړی د لويانو سندرې او بيا د کوچنيانو سندرې 
ژباړې رسه راوړل شوي  لهژباړې رسه او ورپسې د متلونو او کيسيو بېلګې 

 ته لنډهه پای کې يې د منظومو وليس ادبياتو شکل او منځپانګې پ .دي
 ده. ېشو  هتحلييل کتن

دوهمه برخه د منثورو وليس ادبياتو ده، په دې برخه کې د يو شمېر 
کيسو)د لويانو او کوچنيانو(، وړو کيسو او حکايتونو، منثورو  ، لکه:مونور فو 

رنو، تکيه کالمونو، ېانګ ، رواياتو، ټوکو ټکالو،(نوو چيستان)متلونو، کيسيو
ستړي ميش او مخه ښه وو، اصطالحاتو او محاورو او لوړو)قسمونو( بېلګې 

ر په څېر د منثورو ېپه پای کې يې د تي. د ېژباړې رسه راوړل شو  پښتو له
 ید یتحلييل بحث شو لنډ شکل او منځپانګې )مضمون(  هپوليس ادبياتو 

 دي. ياوې يې روښانه شو او د منځپانګې بېال بېلې موضوعي ځانګړتي
څېړنيزې پروژې د تررسه کولو اهميت او مربميت په دې  -دې علمي د

اوسه د ګَور قوم، ژبې او ادبياتو په اړه علمي او اکاډميکه  تر چې کې دی
کلنې علمي څېړنيزې پروژې په  څېړنه نه وه شوې، نو ځکه دا څېړنه د يو
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کې د ګَور قوم، ژبې او وليس  و بېال بېلو څپرکویتوګه تررسه شوه او په در
 ادبياتو د پېژندنې په اړه د ټاکلو مفرداتو په رڼا کې څېړنه تررسه شوه.

 او کلنې پروژې په بشپړولو کې له تحلييل څېړنيزې يو -دې علمي د
ستل شوی او پر کتابتوين څېړنې رسبېره د ېترشيحي مېتود څخه کار اخ

ده. همدارنګه ځينې  ېم تررسه شو موادو راټولونې لپاره سيمه ييزه څېړنه ه
رشيف څخه آ زيون له ېلوټمواد او سندرې مې د کونړ واليت د ځال راډيو 

فرهنګپال شخصيت شکيب الله د یو  . دا راډيو ټلوېزیونترالسه کړي دي
رسمي ژبو  په راډیوي خپرونو کې یې له چې یجوړ شو ي له لور  سانېن

 نې لرلې.رسبېره په ګَوري، نورستاين او ګوجري خپرو 
د ګَوري ژبې او وليس ادبياتو د موضوع د څېړلو او بيانولو چې څومره 

. په دې لړ کې زه خپل کار نيمګړی اداء کړینه وي و حق و، ښايي هومره م
ل بومل، ځکه په یبلکې پ ،ارزوم، ځکه چې په دې برخه کې دا يو بشپړ اثر نه

تلونکو ليکوالو او دای يش، خو د راېدې برخه کې په لسګونو آثار ليکل ک
 هڅه بشپړه کړي. خدای ېدغه نيمګړ  چې څېړونکو څخه هيله مند يم

هڅه درنو لوستونکو ته ګټوره او په زړه  ېدغه نيمګړ  چې دې وکړي تعالی
 مه يش.متا ېپور 

يل څېړنپوه سيد محی الدين استاد ښاغ الرښود په پای کې له خپل
وژې په اړوند يې ماته په هر دې پر  د چې ه د زړه له تله مننه کومڅخهاشمي 

آغلې څېړنوالې  له وخت کې الزمې علمي الرښوونې وکړې. همدارنګه
وخت په وخت يې را رسه  چې عاطفې نورستانۍ څخه هم مننه کوم

رنو استادانو ته د او ګټورې مشورې يې راکړي دي. دواړو د ېهمکاري کړ 
 ژوند غواړم. رسلوړي، برياليتوب او اوږد څخهګاه در  لهلوی خدای )ج( 
واد د فرهنګ د پراخې رنګارنګې ملنې د بډاينې او په ېد ګران ه

 .او ځال په هيله ، ودېځانګړي ډول د ګَوري ژبې او ادب د پرمختګ
*** 
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