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 أ 

 د الرښود استاد نظر

))په لره پښتونخوا کې پښتو لنډه کیسه(( د هغې علمي ـ څېړنیـزې پـروژې رسلیـ  
علومو اکاډمۍ، د ژبو او ادبیاتو مرکز پښتو انستیتوت، د ادبیـاتو دی چې د افغانستان د 

او متنپوهنې څانګې علمي غړې آغلې غوټۍ خاورې د څېړنوالۍ علمي پوړ ته د لوړاوي 
( ډېرو باوري رسچینو څخـه پـه اسـتفاده ۹۹( مخونو کې له )۱۵۹لپاره په کمپوز شویو )

ه چــې پکـې د موضـوم اهمیــت، بشـپړه کـړې ده، پـروژه د څېړونکــې پـر رسیـزې رسبېـر 
مربمیت او د تررسه شوې څېړنې څېړندود)میتود( او څرنګوالی بیان شوی، اووه څپرکي، 
پایله، وړاندیزونه او په پای کې د اخځلیکونو لیکلړ لري، زه یې د الرښود استاد په حیـث 
 م:د بشپړېدو د څرنګوايل په اړه خپل ګزارش په دې الندې رشحه او تفصیل وړاندې کو 

څرنګه چې په پښـتونخوا کـې د پښـتو لنـډې کیسـې د پرمختیـایي بهیـر څېړنـه لـه 
مخکې نه د ژبو او ادبیاتو مرکـز د پښـتو ژبـې او ادبیـاتو انسـتیتوت د څېړنیـزو چـارو پـه 
کړنالره کې شامله وه، نو هغه یې د مخه د ښاغيل څېړنپوه عبدالله بختاين خدمتګار پـه 

ېړنـدوی علمـي رتبـې څخـه د څېړنـوال علمـي رتبـې تـه د الرښوونه د پشپړولو لپاره د څ
ترفیع لپاره آغلې څېړندوی غوټۍ خاورې ته سپارلې وه. څېړونکې هامغه مهال د علومـو 
اکاډمۍ د عايل شورا له تائید او تصویب وروسته د موضوم په څېړنې الس په کـار شـوې 

لزوم دیـد لـه مخـې د  وه. د څېړنې د یوې برخې له بشپړولو وروسته څېړونکې د دولت د
وخت د جاللتامب ولسمرش د فرمان په اساس په اکاډمۍ کې د علمي کادر د حقوقو په 

موضوم تفصیل څېړونکـې  خوندیتوب رسه یوې بلې دولتي دندې ته ګومارل شوې وه )د 
په خپله رسیزه کې راوړی دی( او چې کله یې په هغه بله اداره کې د دندې او مکلفیـت 

دو وروسـته د جاللـتامب ولسمرشـ پـه فرمـان د علومـو اکـاډمۍ د ژبـو او تر پای ته رسـې
ادبیاتو مرکز پښتو انستیتوت کې په علمي غړیتوب رسه بیا خپل امتیازات ترالسـه کـړل، 
دا چې څېړونکې په دغه تېره موده کې د خپلې څېړنیزې پروژې شپېته سلنه کـار بشـپړ 

د علومو اکاډمۍ د علمي شورا په تايید او سلنې کار د بشپړولو لپاره  ۹۵کړی و، د پاتې 
تصویب د وروستي ځل لپاره نیمه دوره متدید ورکړل شو، خو دا مهال څېړنپـوه عبداللـه 
بختاين خدمتګار له دندې تقاعد شوی و او د وجود د کمزورۍ له امله یې د دې علمـي 



 ب 

ادبیــاتو څېړنیـزې پــروژې د الرښـوونيزو چــارو د رستــه رسـولو معــذرت وغوښـت، د پښــتو 
انستیتوت په وړاندیز او د علومو اکاډمۍ د علمي شورا په تايید او تصویب د دې علمي ـ 
څېړنیزې پروژې د الرښوونې چارې رسامً ماته راوسـپارل شـوې، څېړونکـې خپـل د مخـه 
تررسه کړی کار د کتنې لپاره راوسـپاره او د نـور پـاتې کـار د بشـپړولو لپـاره یـې مټـې را 

هغه یې د متدید پـه مـوده کـې د ټـاکلو مفرداتـو لـه مخـې زمـا پـه  ونغښتې چې دا دی
 الرښوونه په دې ډول بشپړه او دفام ته چمتو کړې ده:

تر رسیزې وروسته چې پکې د موضوم اهمیت، مربمیت او د څېړنیـزو چـارو د تـررسه 
کېدو څرنګوالی بیان شوی، په لومړي څپرکي کې د موضوم شـالید بیـانوي، د موضـوم 

دمخه شوي کارونه د تحلیيل کره کتنې په ترڅ کې ارزوي او د خپـل تـررسه کـړي په اړه 
 کار بشپړوالی او کره والی زباتوي.

دويم څپرکی چې ))د لنډې کیسـې د پیدایښـت څرنګـوالی(( موضـوم تـه ځـانګړی 
شوی، د لنډې کیسې د هر اړخیزې پېژندنې تر څنګ لومړی پـه نړیـوال ادب او بیـا پـه 

 ښتو لنډې کیسې د پیل او دوام په بېال بېلو پړاوونو کې څېړي. پښتونخوا کې د پ
درېيم څپرکی یې د لنډې کیسې ځانګړنې موضوم ته بېل کړی چې هم یې فني او 
هم جوړښتي ځانګړنې تر بېال بېلو رسلیکونو الندې ښوويل، له نورو نرثي او اديب ژانرونو 

ې د لنډې کیسې معیارونه په ګوتـه رسه یې توپیرونه او د بحثونو په وروستۍ برخه کې ی
کړي او دا یې هم ارزويل چې د پښتونخوا پښتو  لنډې کیسې تر کومې کچـې د کیسـو 

 په منلو معیارونو پوره دي. 
په څلورم څپرکي کې د پښتونخوا د لنډې کیسې لیکنې ځینې وتيل او منلې څېرې 

لیکوالو او د هغو له آثـارو رسه راپېژين او لوستونکي په بېال بېلو پړاوونو کې د غوره کیسه 
 اشنا کوي. 

پنځم څپرکی چې ))په پښتو لنډو کیسو کې سمبولونه(( موضوم ته ځانګړی شـوی، 
په پښتونخوا کې د سمبولیکو لنډو کیسو بهیر هم بیـانوي، د دغـه ډول کیسـو نومیـايل 
یيل لیکوال هم راپېژين. په غوره سمبولیکو کیسو کـې د سـمبولونو پـر موضـوم ژور تحلـ

 بحثونه هم کوي. 
په شپږم څپرکي کې په پښتونخوا کې د لنډو کیسـو د ژبـاړې بهیـر ترشـیی شـوی او 
نورو ژبو ته د پښتو ژباړل شویو لنډو کیسو او له نورو ژبو څخـه پښـتو تـه د را ژبـاړل شـوو 
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لنډو کیسو په څرنګوايل او څومره وايل په زړه پورې څېړنه او سپړنه د تحلیيل څرګندونو 
 ترڅ کې شوې ده. په 

په وروستي )اووم( څپرکي کې )د پښتو لنـډو کیسـو تحلیـل او څېړنـه( تـررسه شـوې 
چې په جال جال بحثونو کې یې په پښتو لنډو کیسو کې ارواپوهنه، سیاست، طنز، مینه، 
د ښځو څېره، بېال بېل ټولنیز او فولکلوري مسایل د لنډو کیسو په ډېرو غوره او زړه پورې 

حلیل شوي دي. څېړونکې خپله څېړنه د پایلې، وړاندیزونو او د اخځلیکونو د بېلګو کې ت
 لیکلړ په را وړلو رسه پای ته رسولې ده. 

په لومړیو کې، هغه مهال چې د دې څېړنیزې پروژې الرښوونه رسامً را سپارل کېده، 
د موضوم پراخـوايل، هـر اړخیـزوايل ترڅنـګ یـې لـه مسـلکي او علمـي دنـدې څخـه د 
څېړونکې دلیرې پاتې کیدو او د متدید د مودې کمښت ماته دا اندېښنه را والړوله چـې 

علمي ـ څېړنیزې چارې په بشپړولو کې لږ ډېـر  ښایی زما په الرښوونه څېړونکې ته د دې
ځنډونه او ستونزې را مخې ته يش، خو د څېړونکې دمخه تررسه کړي کار په کتنـه چـې 
د هغوی د پراخې مطالعې او په څېړنـه کـې د ښـه اسـتعداد او ت ربـې اسـتازیتوب یـې 

دې چــې  کــاوه، زمــا ټولــه اندېښــنه پــه ډاډ بدلــه کــړه او د هغــې پایلــه دا شــوه، رسه لــه
څېړونکې د علمي مکلفیت له مخې د متدید په موده کې د یوې داسې پراخې موضـوم 
سپړنه ور تر غاړې وه چې د مخه یې په پښتو ژبې او ادب کـې د هـر اړخیـزې څېړنـې او 
سپړنې لپاره پـه تیـوریکي او عمـيل لحـا ونو ډېـرې پـوره او کـره د قناعـت وړ څېړنـې او 

ورې لیکنې او څېړنې د مقالو او ټولګو په بڼه موجودې  لیکنې نه دي شوي، لږ او خورې
وي چې هغو په هېڅ شان نه د موضوم څېړنیز حق ادا کولی شو او نه یـې هـم د ادب د 
زده کوونکــو، څېړونکــو او عــامو مینــه والــو تنــده خړوبــولی شــوه، خــو آغلــې څېړونکــې د 

ه پـه الرس  رسه د موضوم پـه اړه د پراخـې مطـالعې، بـاوري رسچینـو او اديب آثـارو تـ
پښتونخوا د لنډې کیسې د ودې د بهیر او نورو اړونـدو موضـوعاتو  پـه څېړنـه کـې ور نـه 
مناسبه ګټه واخیسته، مـا پـه دې لـږه مـوده کـې چـې د دې علمـي ـ څېړنیـزې پـروژې 
الرښــوونه مــې کولــه، دا احســاس کــړه چــې څېړونکــې د موضــوم پــه اړه د رسچینــو او 

ســه کولــو کــې څــومره ســتونزې او کړاوونــه وګالــل، دوی تــه د معلومــام منــابعو پــه ترال 
پښتونخوا د پښتو  لنډې کیسې په سل کلـن پرمختیـایي بهیر)چـې د افغانسـتان پښـتو 
لنډې کیسې په پرتله څو برابره زیات دی( هر اړخیـزه څېړنـه او سـپړنه ور ترغـاړې وه، د 



 د 

و بېلګـو څخـه د خپلـې هغې هر اړخیزه مطالعـه او د لنـډې کیسـې لـه سـلګونو ټولګـو ا
څېړنې د اړوندو موضـوعاتو پـه اړه د بېلګـو را خوښـول او تحلیـل څـه اسـانه کـار نـه و او 
خامخا به یې ډېرې ستونزې او کړاوونه غوښتل، خو څېړونکې هغه پـر ځـان مـنيل او پـه 
پوره حوصله مندۍ يې زغمل چې له برکته یې خپله څېړنیزه چاره په بري تررسه کړې او 

 وس یې د دفام تر درشله هم را رسولې ده.دا دی ا
زه د الرښود استاد په توګه دا تايید او تصدیق کوم چې څېړونکې د څېړنیـزې چـارې 
د رسته رسولو لپاره ګام پر ګام زما په الرښوونو او سپارښتنو عمل کړی، کـوم بدلونونـه او 

پوره غور یې پـه سمونونه چې هر ځل د کتنې پر مهال په نښه کړي او ورښوديل دي، په 
پام کې نیويل او تر سمون او بدلون وروسته یې یو ځل بیا زما له نظره تېر کړي دي چې 
زه یې په دې الر او چار کې د زغم، حوصلې، زیارګالنې مننه او سـتاینه کـوم. د الرښـود 
استاد پـه توګـه د دې علمـي ـ څېړنیـزې پـروژې د منځپـانګې او بڼـې ځينـې ځـانګړنې 

 کوم: داسې په ګوته
ـــ څېړونکې د څېړنې د اکاډمیکو اصولو له مخې دا پراخه موضـوم پـه لویـو، منځنیـو او 
څنګزنو رسلیکونو باندې په داسې مناسبه توګـه وېشـلې چـې د هـرې برخـې د اړونـدې 
موضوم په پېژندنې، شننې او الزمو توضیحاتو په ورکولو یې د هغې څېړنیز حق پـوره ادا 

 کړی دی.
پورې د اړوندو مسایلو د وړاندې کولو په چاره کـې بریـالۍ، اسـتداللونه او ــــ په موضوم 

 څرګندونې یې مسلکي او علمي دي، ښه منطقي تسلسل لري.
ــــ له معارصو څېړنیزو او اکاډمیکو اصولو رسه سم یې د نویو او باوري رسچينو څخـه پـه 

 استفادې رسه خپله څېړنه بشپړه کړې ده.
لومام رسچینې یې لومړی په ملنلیکونو او بیا په ټولیز ډول د کتاب ــــ اخځلیکونه او مع

 په پای کې د مأخذ ښودنې له اصل رسه سم راوړې دي.
ــــ د موضوعاتو پـه څېړنـه او سـپړنه کـې يـې زیـاتره لـه ترشـیحي میتـود څخـه کـار 
اخیستی، خو کله کله یـې د اړتیـا لـه مخـې د موضـوعاتو پـه تحلیلولـو کـې کـره کتنیـز 

 نتقادي( میتود هم کارولی دی.)ا
ــــــ د لیکنــې ســب  یــې روان، ســاده او د عامــه پوهــاوي  وړ دی، لفظــي او معنــوي 

 کړکېچونه نه لري.
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د دې پورته یادونو په پایله کې زه د الرښود استاد په حیث د آغلې غوټۍ خاورې دغه 
څېړنـدوی علمـي رتبـې څېړنیزه پروژه په علمي او مسلکي لحاظ پوره او مثبته ارزوم، لـه 

څخه د څېړنوال پوړ ته د لوړاوي مستحقه یې بومل او د لوی څښنت تعالی جل جالله په 
دربار کې ورته د ال زیاتو علمي او فرهنګي پرمختیاوو هیله کوم، د دې لپاره چې لـه دې 
اثره معنوي ګټه اخیستنه عامه يش، د علومو اکـاډمۍ، د ژبـو او ادبیـاتو مرکـز تـه یـې د 

 او خپراوي سپارښتنه کوم. چاپ
 په درنښت

 څېړنپـوه دوکتور سید محی الدین هاشمي
 د افغانستان علومو اکاډمي، د دایرةاملعارف مرکز

 ملریز کال، د لړم شلمه ۹۳۱۱
 



 و 

 تقريظ

ګڼه ليـ  پـه ملتيـا د دغـه  ۹۱۹/۹۱۹نېټې د  ۱/۹۵/۹۱۱۱د ژبو او ادبياتو مرکز د 
 -مرکز د پښتو ژبې او ادبياتو د انستيتوت د علمي غړې څېړندويې غوټۍ خـاورې علمـي
څېړنيز اثر ))په پښتونخوا کې پښتو لنـډه کيسـه(( ماتـه د تقـريظ ليکلـو لپـاره راسـپارل 

 ندوم: شوی و چې په اړه يې داسې نظر څرګ
تر کومه ځایه چې ماته څرګنده ده، څېړنپوه نورمحمد سهيم په شپېتمو کلونو کې د 
پښتو لنډو کيسو په اړه دوه اثره ))په پښتو لنـډو کيسـو کـې رياليسـتي افکـار(( او ))پـه 
افغانستان کې پښتو لنډه کيسه(( کښيل دي، لومړی اثر عام دی، یعنې د لـرې او بـرې 

کې رانغاړي او دويم اثر يواځې د هغو پښتو لنډو کيسو څېړنې پښتونخوا کيسې په ځان 
ته ځانګړی شوی چې په افغانستان کې ليکل شوي دي، خو بايد ووايم چې د پښتونخوا 

څېړنيزې پروژې په توګه نـه وې  -لنډې کيسې ال تر اوسه په هېواد کې د ځانګړې علمي
تيتوت لـه خـوا څېړنـدویې څېړل شوې، له نېکه مرغه د دغې برخې څېړنـه د پښـتو انسـ

غوټۍ خاورې ته وسپارل شوه چې دا دی د څېړنپوه دکتور سيد محی الدين هاشمي تر 
 نظر الندې يې بشپړه او مثر ته ورسوله.

دغه اثر پر رسيزې رسبېره اووه څپرکي، پايله، وړانديزونه او د مأخذونو فهرست لـري. 
 خـربو وروسـته د خپـل کـار پـر په رسيزه کې له معمول رسه سم، ليکـوالې لـه مقـدمام

څېړندود، د موضوم پر مربميت او هدف خربې کړي او د اثـر د لنـډې پېژنـدنې پـه تـرڅ 
کې يې د هغو خنډونو، ځنډونو او بوختياوو لنډه یادونه کـړې چـې د دې اثـر د کښـلو او 

 بشپړولو پر مهال وررسه مخامخ شوې وه.
د باندې له لنـډ بحـث نـه وروسـته د دې اثر په لومړي څپرکي کې د موضوم په شالي

( اثره چې په دې څېړنه کې ترې ډېره استفاده شوې او ليکوالې ته مهم ښکاره ۹۱هغه )
 شوي، لنډ لنډ معريف کړي او د اړتيا پر مهال کره کتنه هم ورباندې شوې ده.

په دويم څپرکي کې د لنډې کيسې د پیدايښت او پايښت په څرنګوايل خربې شوي 
ې يې د لنډې کيسـې پـر پېژندنـه رسبېـره، پـه نړيـوال ادب کـې د لنـډې چې په ترڅ ک

کيسې د رامنځ ته کېدو او نورو موضوعاتو له څېړنې وروسته باالخره پښتونخوا تـه د اردو 
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ادب له الرې د لنډې کيسې د راتګ موضوم په تفصيل رسه څېړل شوې او ليکواله دې 
کال استاد ۹۱۹۱))کونډه ن لۍ(( په  پايلې ته رسېدلې چې د پښتو لومړنۍ لنډه کيسه

راحت زاخېيل ليکلې ده، د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا د ليکوالو د وېش یا ډلبنـدۍ 
 پر بنسټ د لنډو کيسو په درې ګونو پړاوونو هم الزم بحثونه شوي دي.

د دې اثر په درېيم څپرکي کې د لنـډې کيسـې پـر ځـانګړنو خـربې شـوې او پـردې 
عارصو نرثي اديب ژانرونو، لکه: طنـز، اديب ټوټـه، نـاول او نـورو رسه يـې رسبېره له نورو م

 توپريونه او اړيکې ښودل شوې دي.
څلورم څپرکـی پـه لـره پښـتونخوا کـې د پښـتو لنـډو کيسـو د ځينـو نوميـاليو څېـرو 
پېژندنې ته ځانګړی شوی دی. په دې څپرکي کې د پښتونخوا د لنډو کيسـو د درېـواړو 

عريف او د کيسو بېلګې يې راوړل شوې او اړيـن بحثونـه وربانـدې شـوې پړاوونو ليکوال م
 دي.

د رسالې پنځم څپرکی ))پـه لنـډو کيسـو سـمبولونه(( موضـوم څېړنـې تـه ځـانګړی 
شوې ده، لومړی سمبول په هر اړخيزه توګه څېړل شوی او دا خربه څرګنـده شـوې چـې 

مفهوم کارول کېږي، ليکوالې  په ادبياتو او په ځانګړې توګه په کيسو کې سمبول په کوم
د خپلې څېړنې په ترڅ کې د څو بېالبېلو ليکوالـو سـمبوليکې کيسـې هـم د بېلګـې پـه 

 توګه راوړې او تحليل کړې دي.
په شپږم څپرکي کې چې رسلي  يې دی: ))له پښتو څخه نورو او له نورو ژبـو څخـه 

پـه اهميـت او ډولونـو پښتو ته ژباړل شوې کيسې(( ليکوالې لـومړی پـه ژبـاړه، د ژبـاړې 
مفصلې خربې کړي، بيا يې د کيسـو ځينـې ژبـاړونکي معـريف کـړي او د هغـو د ژبـاړلو 
کيسو بېلګې يې هـم راوړې دي کـه چېـرې د دې ژبـاړو د څـومره وايل ترڅنـګ يـې پـه 

 څرنګوايل هم بحث کړی وای، دا څېړنه به ال پسې غني شوې وای.
رسليــ  دی: ))د څــو پښــتو لنــډو کيســو د دې اثــر د وروســتي یعنــې اووم څپرکــي 

تحلييل څېړنه(( په دې څپرکي کې لومړی د کيسو موضوعي وېش باندې خربې شـوي 
او ور پسې د بېالبېلو موضوعګانو، لکه: رواين، سيا ، طنزيه، مينـې، ټـولنيزو مسـايلو، 
و فولکلور، اصطالحاتو او نورو په اړه د ليکـل شـوو کيسـو بېلګـې راوړل شـوې او د معتـرب 
آثارو په مرسته په تفصيل رسه څېړل شوې او خپل تحليـل يـې هـم وررسه ملګـری کـړی 

 دی.



 ح 

دغه اثر په پايلې او وړانديزونو پای ته رسـېدلی او پـه پـای کـې يـې د هغـو مأخـذونو 
 ليکلړ راغلی چې د دې اثر په بشپړولو کې ورڅخه استفاده شوې ده.

ه، لومړی يې د هر څپرکي نچوړ او پايلـه ليکوالې د اثر پايله په دوو برخو بېله کړې د
 وړاندې کړې او په پای کې يې یوه عمومي نتی ه تر السه کړې ده.

د پورتنيو او دې ته ورته نورو ښېګڼو د یادونې په پايله کـې پـه ډېـر لنـډيز رسه خپـل 
 نظر داسې څرګندوم:

 د اثر د ليکنې ژبه روانه ده او پېچلتيا په کې نه ليدل کېږي.  -
کوالې هڅه کړې چې تر ډېره بريده د له ې له قيـده ځـان خـالو او اديب ژبـه لي -

 وکاروي.
د لي  نخښو په کارولو او مراعاتولو کې چې ډېر دقت ته اړتيا لري، تر ډېـره بريـده  -

 بريالۍ برېښي.
بېالبېلـو  ۹۹( مخونـو کـې کښـل شـوی دی او لـه A1) ۱۵۹دغه اثر چې ټول پـه   -

اخيستل شوې ده، حتی آغلې ليکواله تر دې بريـده مأخـذونو  مأخذونو څخه په کې ګټه
او منابعو ته په اهميت قايله ده چې ټولې خربې يې د مأخـذونو پـر بنسـټ والړې دي او 

 بې مأخذه خربه يې نه خوښېږي.
د دې اثر د څېړنې ميتود ترشيحي دی، خـو د اړتيـا پـر مهـال پکـې لـه تحلـييل او  -

ه اخيستل شوې ده چې د انتقاد ښه بېلګه يې د دې اثـر انتقادي ميتودونو څخه هم ګټ
 په وړانديزونو کې ليدل کېږي.

په دې اثـر کـې کـه څـه هـم ليکـوالې د څېړنـې د اړتيـا لـه مخـې لـه مسـتقيمو او  -
نامستقيمو نقل قولونو څخه زياته استفاده کړې ده، خو غـوره خـربه دا ده چـې پـه دواړو 

له پامه نه دي غورځويل، زه دا یوه اړتيا ګڼم، نـه د  حالتونو کې يې د مأخذ ښودنې آرونه
 اثر نيمګړتيا.

په رساله کې اماليي او انشايي تېروتنې نه تر سرتګو کېږي او د موضوعاتو په څېړنه  -
کې منطقي تسلسل له پامه نه دی غورځول شوی، نورې خپلې خربې نه اوږدوم او خپل 

 وروستی نظر داسې څرګندوم:
د علمي ترفيع نور اړوند رشطونـه بشـپړ کـړي وي نـو د پورتنيـو او  که چېرې ليکوالې

دې ته ورته ښېګڼو په لرلو رسه زه د څېړندويې غـوټۍ خـاورې دغـه علمـي ـ څېړنيـز اثـر 



 تقريظ 

 ط 

مثبت ارزوم او د څېړندوی له علمي رتبې څخه يې د څېړنوالۍ علمي رتبې ته د لوړېـدو 
څېړنيـزو او  -درباره ورته په نـورو علمـيوړانديز کوم او د سرت څښنت تعالی جل جالله له 
 فرهنګي چارو کې د ال زياتو برياليتوبونو هيله لرم.
 په درنښت

 څېړنپوه نرصالله نارص
 د پښتو ژبې او ادبياتو انستيتوت غړی

۱/۹۹/۹۱۱۱ 



 ي 

 تقريظ

 ))په لره پښتونخوا کې پښتو لنډه کيسه د نظر په پلوشو کې(( 
نېټـې  ۹۱۱۱/ ۹۵/ ۱/ ۹۱۰د افغانستان د علومو اکاډمي، د ژبـو او ادبيـاتو مرکـز د 

 مکتوب په ځواب کې:
څېړنېـزې پـروژې نـوم دی  -))په لره پښتونخوا کې پښتو لنډه کيسه(( د هغې علمي

چې د آغلې څېړندوی غوټۍ خاورې له خوا د څېړنوالۍ علمي رتبې ته د لوړېدو په هيله 
اووه څپرکو او پرميانه څنګيزو رس ليکونو کې ټوله منځپانګه د لـرې  کښل شوې ده او په

 پښتونخوا لنډې کيسې پېژندنې، ارزونې او د ښکالييزو اړخونو ښودنې ته وقف کړې ده.
د کتاب محتوياتو ته په کتنه داسې برېښي چې که څه هم په اړونده موضوم کې نه 

ادونې وړ ډېـر بنسـټيز کارونـه تـر رسه يواځې په بره، بلکې په لره پښتونخوا کـې هـم د يـ
شوي، لکه د ګل افضل خان اثر )د افسـانې افسـانه، يـوه تـاريخي، تنقيـدي او تکنيکـي 
مطالعه( چې عمده موضوم يـې افسـانه او د افسـانې ارتقـا او د افسـانو د سـرتو ليکوالـو 

ې عمده پېژندنه ده، د پروفيسور محمداعظم اعظم اثر )پښتو افسانه تحقيق او تنقيد( چ
موضوم يې د وليس کيسو پر پېژندنې رسبېره د پاکستان له آزادۍ نه وروسته پښتو لنډو 
کيسو د څرنګوايل څېړنه ده، د پروفيسور جهانزيب نياز او پروفيسور محمدافضل رضا لـه 
خوا په ګډه تدوين شوی اثر )د پښتو افسـانې انتخـاب( دی چـې د پېښـور پوهنتـون، د 

دورې د زده کړياالنو د تدريس په موخه د پښتو لنډو کيسـو يـو پښتو څانګې د ماسټرۍ 
غورچاڼ دی، د عظمت هام اثر )اردو اور پشتو کې مناينده افسانې تقـابيل جـايزه( چـې 
پکې په اردو ژبه د پښتو لنډې کيسې له اردو لنډو کيسو رسه پرتله شوي دي، دغه راز د 

فسانوي ادب کې د ښځې اوليس مقام ډاکټرې انيتا اعظم د دوکتورا تېزس )د پښتو په ا
او کردار( چې پکې په وليس کيسو کې د ښځو د مقام او ځای ځايګي په څېړلو رسبېـره 
په لره پښتونخوا کې د پښتو لنډو کيسو پر دويم او درېيم دور باندې هـم مفصـله څېړنـه 

ن بهري له پښتو افسانې سل کل لري او تر ټولو اهم د پروفيسور اسري منګل ليکلی اثر د ) 
م پورې( چې په ابتدا کې په اردو ژبه ليکل شـوی، وروسـته بيـا  ۱۵۹۱م څخه تر ۹۱۹۱



 تقريظ 

 ك 

کې د دانش خپرندويې ټولنې له خـوا خپـور شـوی  ۱۵۹۱په پښتو ژبه ژباړل شوی او په 
 دی او داسې نور.

په همدې ډول په بره پښتونخوا کې هم نه يواځې د افغاين پښتو لنډو کيسو په اړوند 
يوري  او انتقادي آثار اي اد شوي، بلکې د لـرې پښـتونخوا پـر داسـتاين ادب پـه زيات ت

تېره بيا لنډو کيسو باندې ځينې د ګوتو په شامر مفصلې څېړنې هم تر رسه شـوي، لکـه 
د زرين انځور )پښتو معارص داستاين ادبيات( چې پکې د لـرې او بـرې پښـتونخوا لنـډو 

 ده. کيسو ته تاريخي او انتقادي کتنه شوې
په همدې ډول )د پښتونخوا داستاين ادبيات( چې د رسحدونو چارو وزارت د خپرونو 

ملريز کال د پښتونخوا پر داستاين ادبياتو باندې د جوړ شـوي  ۹۱۱۹رياست له خوا په 
څېړنيز سيمينار يوه ښکلې ټولګه ده چې په کې نـه يـواځې د لـرې پښـتونخوا د  -علمي

يکــدود بانــدې ښــکلې خــربې لــري، بلکــې د همــدغې داســتاين ادبيــاتو پــر ســب  او ل
جغرافيــې اړونــد د اوســني داســتاين ادب پــر څرنګــوايل، رواين مســايلو، طنــزي خــواوو، 
موضوعي ځانګړنو، د پښتونخوا د داستاين ادبياتو پر بهرنيو ژبـاړو، د خـدايي خـدمتګارو 

ې مقـالې غورځنګ په خپرونو کې د پښتو کيسه ليکنـې د څرنګـوايل پـه اړونـد خونـدور 
 راغلې دي.

په همدې ډول د دې کرښو ليکوال هم )په پښتو لنډو کسو کې رياليستي افکار( تـر 
تحققي اثر ليکلـی او د کابـل درنـې م لـې لـه  -کې يو علمي ۹۱۹۰رس لي  الندې په 

الرې يې خپور کړی دی چې پکې د لرې او برې پښتونخوا د داستاين ادبياتو په تېره بيا 
و تـه تـاريخي او انتقـادي نظـر شـوی دی او پـه دې رسبېـره د لنـډې اوسنيو لنـډو کيسـ

کيسې ځانګړنې، معيارونه او تکنيکونه يې هـم لـه پامـه نـه دي غورځـويل او د لـر او بـر 
پښتو اوسنيو لنډو کيسو يو زيات شمېر بېلګې يې د کره کتنې په هنداره کـې ارزولـې او 

 وړاندې کړې دي.
ورې په دې بريالۍ شوې ده چې د پښتو داستاين دا دی له ښه مرغه آغلې غوټۍ خا

ادب د ال زرغونتيا په هيله ))په لره پښتونخوا کې پښتو لنډه کيسه(( تر رسليـ  النـدې 
يو بل په زړه پورې اثر وليکي او وړاندې يـې کـړي، پـه واقعيـت کـې دغـه اثـر تـه د لـرې 

بېالبېلو اړخونو باندې د  پښتونخوا پر داستاين ادبياتو په تېره بيا د پښتو لنډې کيسې پر
يو اختصايص دايرةاملعارف په شان، د يو داسې جامع کتاب نوم ورکـوالی شـو چـې نـه 



 ل 

يواځې په اړونده برخه کې په پښتونخوا کې د لنډې کيسې په باب تر رسه شوي کارونـه 
ځلوي او ويړه استفاده ترې کوي، بلکې ځينې تـازه راـاوې هـم پـرې اچـوي، ټـول تيـاره 

ې را برسېره کـوي او د لوسـتونکو او مينـه والـو تقريبـاً ټـولې پوښـتنې حلـوي، د ګوټونه ي
ساري په ډول: که چېرې کوم لوستونکی په پښتو لنډو کيسو کې د مينې له موضـوعاتو 
رسه مينه ولري، نو دغه اثر ته په مراجعه نه يواځې په خپله د مينې د تعريف او پېژندنې 

ی يش، بلکې په لنډو کيسو کې د هغې څرګندې بېلګـې په اړوند معلومات تر السه کوال 
هم مطالعه کـوالی يش، پـه همـدې ډول کـه چېـرې پـه پښـتو لنـډو کيسـو کـې څـو  
لوستونکی د ارواپوهنې )سايکالوژي(، طنز، ټولنيزو موضوعاتو، د ښځو د ژوند پـه اړونـد، 

عاتو، په لنډو د ټولنيزې همدردي، خوا خوږي، ټولنيزو پښتني دودونو، فولکلوريکو موضو 
کيسو کې د متلونو، محاورو او لنډيو د راوړلو په اړوند موضوعاتو، په لنډو کيسـو کـې لـه 
سمبولونو څخه ګټه اخيستنې، همدغه راز سيا  موضوعاتو، له پښتو څخه نورو ژبـو او 
له نورو  هغو څخه پښتو ته د را ژباړلو لنډو کيسو او په خپله د ژباړې د ښـېګڼو پـه اړونـد 

لوماتو، په لره پښتونخوا کـې د لنـډې کيسـې د ځينـو قـدميو او نويـو م ربـو ليکوالـو مع
پېژندنې او د هغو د لنډو کيسو له بشپړو بېلګو او داسې نورو موضوعاتو رسه مينه ولري، 
نو دغه کتاب تر زياته حده د دوی تنده ماتولی يش او ښايي يادونه ويش چې د دې اثـر 

و ټولـو موضـوعاتو پـه اړونـد د زيـاتو ليکوالـو د يـوې يـا دوو دغه جامعيت او په کې د دغـ
بشپړو لنډو کيسو را وړل او د مأخذونو په استناد د راوړل شـويو لنـډو کيسـو ارزول او پـه 
دې رسبېره نه يواځې په نړيواله سطی د لنډې کيسې د پيدايښت، ودې او پرمختيا او په 

ــه د دغــه خونــدور اديب ــو د  دې تــرڅ کــې پښــتو ادبيــاتو ت ډول )لنــډې کيســې( د راتل
څرنګوايل او په همدې بهري کې د زياتو پښتو ادبپوهانو او څېړونکو آثارو ته په مراجعـه د 
پښتو لومړنۍ لنډې کيسې د اي ادګر ليکوال، معلومولو اوږد او جن ايل بحث د دغه اثر 

 کچه زياته کړې ده.
شوې ده، د لنډې کيسې يـو زما په نظر لکه څنګه چې په دې اثر کې هم ورته نغوته 

عمده تعريف ))لنډون(( دی او دغه تعريف هم ځکه ورته حتمـي بلـل شـوی دی چـې د 
اوسني عرص چې د پرمختليل تخني  عرص يې بويل، د رنګا رنـګ نويـو غوښـتنو او دغـه 
راز د نړۍ د نفوسو د ورځ په ورځ زياتو او په همدې ډول د روزي پيدا کولو لپاره د خلکـو 

پراخوايل له امله د مطالعې شوقمن ته دا موقع نه ده پرېيښې چې په يو لنـډ، د هڅو د 



 تقريظ 

 م 

تنګ وخت کې له غټو داستا نونو او ناولونو څخه ګټه پورته کړي، نو ځکه د لـومړي ځـل 
م( او ۹۹۹۱ -۹۹۵۱لپاره په لوېديځ کې د نولسمې پېړۍ په نياميي کې د ادګارآلن پو )

ليکـوال پـه دې لټـه کـې شـول چـې د ځينـو م( په شان ځينـې ۹۹۰۱ -۹۹۵۱ګوګول )
تکنيکونو په وضع کولو رسه، د لنډې کيسې په نامه يو نوی ژانر بـاب کـړي. پـه واقعيـت 
کې ويالی شو چې د لنډې کيسې له اي اد څخه د يادو ليکوالو عمده هدف نه يوازې د 

لوستونکو د ژوند له اوږدو داستانونو څخه په يو لنډ وخت کې ګټوره استفاده وه، بلکې د 
وخت سپام هم وه او د زمانې په تېرېدو رسه ورو ورو خـربه تـر دې ځايـه را ورسـېده چـې 
ځينې کيسې تر يو پراګرافه پورې را لنډې شوې، آن تر دې چې ځينو معروفـو خلکـو بـه 
په موټر کـې د درېـدو پـه حـال کـې هـم مطالعـه کـوالی شـوای او خونـد بـه يـې ځنـې 

امله کېدای شوای د دې اثر په ليکلو کې هم د بحث يو  اخيستالی شوای، نو له همدې
څه لنډون، په پام کې نيول شوی وای، خو زمـا پـه خيـال آغلـې ليکـوالې د پښـتو لنـډو 
کيسو په اي اد کې د لومړيتوب حق ورکولو پر رس ځکه بحث اوږد کړی دی چې په دې 

ــد، د ه ــه اړون ــو ادعاګــانو پ ــو د مختلف ــو ليکوال ــد يــې د بېالبېل ــدونو د اړون غــوی د څرګن
څرنګوايل په را اخيستنه رسبېره د هغو کيسـو بشـپړې بېلګـې هـم را اخيسـتي چـې پـه 
پښتو ادب کې لومړنی اي اد بلل شوی دی او د ثقه مأخذونو په استناد يې لـه تکنيکـي 
او معياري ارزونې وروسته دا ښودلې ده چې د کوم ليکوال، کومه کيسه د نورو په نسبت 

ه او د لومړيتوب حق لري او په دې توګه يـې د دغـې مشـاجرې ملـن ټولـه په تول پوره د
 کړې ده.

په پايله کې ويالی شو چې په دې اثر کې هم، په لره او بره پښتونخوا کې د يو زيات 
شمېر نورو ليکوالو او څېړونکو په شان، پـه پښـتو داسـتاين ادب کـې د لنـډې کيسـې د 

ې پښـتونخوا درانـه ليکـوال سـيد راحـت زاخـېيل پنځولو د ډګر، د لومړيتوب وياړ د کـوز 
م( کـې د )کونـډه ۹۱۹۱م( ته ورکړی شوی دی چې لومړی پال يې په )۹۱۹۱ -۹۹۹۹)

ن لۍ( په نامه لنډه کيسه وکښله او په دې نوښت رسه يې د پښتو ادبياتو په تاريخ کـې 
ې کيسې( پېړۍ د نياميي څخه را پيل شوي، يو ډېر مهم اديب ژانر )لنډ ۹۱د لوېديځ د 

 د رواجولو او کوربه کولو وياړ تر السه کړی دی.
په دې څرګندونو رسبېره دا هم د يادولو وړ بومل چې زما د غوښتنې لـه مخـې  آغلـې 
ليکوالې د دغه اثر د ال ښکال په خاطر د دغه کتاب يو محدود شمېر اضـايف څرګنـدونې 



 ن 

ل، لـه دې واقعيـت څخـه هم لريې کړې دي چې کور ودانۍ ورته وايم، خو پـه ټـوليز ډو 
انکار نه يش کېدای چې د دې کتاب په ليکلو کې زيات زيار ګالل شوی دی او له زياتو 
ښو او معتربو مأخذونو څخه په کې استفاده شوې ده او لويـه ښـېګڼه يـې دا ده چـې پـه 
  ډېر ساده، روان او بې غوټو نرث کښل شوی او په ساده ګي کې ښکلی او خوږ راغلی دی.

ې ميتود يې تر زياته حده پورې ترشيحي دی، خو کله کله په کـې د اړتيـا لـه د ليکن
مخې موضوعاتو ته په انتقادي نظر کتل شوي دي او په ترشـيی او انتقـاد دواړو کـې پـر 

 مأخذونو تکيه لري.
پوره باور دی چې دغه اثر به نه يواځې د داسـتان او داسـتاين ادبيـاتو د عـامو مینـه 

اتو يوه لويه رسچينه وي، بلکې د ځوانو څېړونکو لپاره به هم د يو غـوره والو لپاره د معلوم
 او باوري مأخذ په توګه پاتې وي.

د پورتنيو ښېګڼو په پام کې نيولو رسه زه دغه کتاب مثبت ارزوم او د څېړندوی علمي 
رتبې څخه د څېړانوالۍ رتبې ته د لوړېدو لپاره يې بالکل کايف بـومل او آغلـې ليکوالـه د 
ترفيع مستحقه ګڼم، نه يواځې خپله موافقه څرګندوم، بلکې هغې ته مبارکي وايم او پـه 

تحقيقـي ښـو آثـارو د  –راتلونکې کې يې د لوی خـدای جـل جاللـه لـه دربـاره د علمـي 
پنځونې په ډګر کې د ال نورو زياتو برياليتوبونو هيله کـوم او لـه اړونـدو خپرنيـزو مراجعـو 

 اثر د چاپ امکانات په پام کې ونييس. څخه هم هيله کوم چې د دې
 په درناوي

 څېړنپوه نورمحمد سهيم
 مېنه هکابل، خريخان

(۹۵ /۹۵ /۹۱۱۱) 
 
 



 س 

 تقريظ

نېټـــې د  9/93/9913د افغانســـتان د علومـــو اکـــاډمي د ژبـــو او ادبيـــاتو مرکـــز د 
څېړنيـزه پـروژه )پـه  –ګڼه مکتوب له مخې د څېړندوى غوټۍ خاورې علمـي  593/597

لره پښتونخوا کې پښتو لنډه کيسه( چې د څېړنوالۍ علمي رتبې ته د ترفيـع پـه خـاطر 
يې ليکلـې ده، ماتـه د نظـر څرګنـدولو لپـاره را اسـتول شـوې ده، تـر دقيقـې ارزونـې او 

 بشپړې کتنې وروسته يې په اړه خپل نظر داسې وړاندې کوم.
ډول ادبياتو په زړه پورې ژانر )لنډه کيسه( کـې داستاين ادبيات او په تېره بيا د دې 

د برشي ژوند يو اړخ او انساين ت ربه په اجامل رسه بيانېږي او د ژوند يوه پېښه پـه کـې 
 رانغاړل کېږي، خو په عني وخت کې د سرت مفهوم لرونکې او مهم پيغام لېږدوونکې وي. 

ه او ادب کې له تېـرو لنډه کيسه چې اوس يې نړيوال حيثيت پيدا کړى، په پښتو ژب
کابو سلو کلونو راهيسې دود ده او تراوسه پورې يې د ليکنې لړۍ پـه پـوره مقبوليـت پـه 
تېره بيا پښتونخوا کې روانه  ده. دا چـې پـه افغانسـتان کـې د لنـډې کيسـې پـه اړه پـه 
اوياميو کلونو کې يوه بل څېړونکي کار کړى، نو اړتيا وه چې د پښتونخوا د لنډې کيسې 

 هم واخيستل يش.  جاج
همدغه رضورت ته په پام رسه، دا چې د لنډې کيسـې ليکنـه پـه پښـتونخوا کـې لـه 
پخوا راهيسې پيل او تراوسه پورې جاري ده، نو آغلې خاورې ورباندې هر اړخيـزه څېړنـه 

 کړې ده. 
د دې اثر څېړونکې په پيل کې د موضـوم د شـاليد پـه توګـه پـر دې موضـوم تـردې 

ي کـار ارزونـه کـړې او بيـا يـې د خپـل کـار جامعيـت ښـود  دى، مخکې د تـررسه شـو 
ورپسې يې پـه شـپږو نـورو څپرکـو کـې پـه ترتيـب رسه د لنـډې کيسـې د پيدايښـت پـر 
څرنګوايل، ځانګړنو، د لنډې کيسې ځينو څېرو، په لنډه کيسه کې سمبولونو، لـه پښـتو 

يسـو او د څـو پښـتو لنـډو څخه په نورو او له نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړل شـوو لنـډو ک
خذونو په استناد تررسه او مأ  ۹۹مخونو کې د  سایز (A1) 9۵۹کيسو تحليل او څېړنه په 

 بشپړه کړې ده.



 م 

هسې خو لنډې کيسې له يوې خوا د نرثي ادب جالب او جـابب ژانـر دى، لـه بلـې 
 خوا په دې اثر کې داسې کيسې هم د مثال په توګه راوړل شوي چې ليکوال يې له يـوه
پلوه د ادب له الرې خپله بمه واري او دنده پوره کړې او له بله پلـوه لوسـتونکي انسـاين 
عواطفو، همدرديو او همکاريو ته رابويل، په دې اثر کې ما دغه حالت احساس کړ، دغـه 
راز ليکوالې د پښتونخوا د بېال بېلو پړاوونو د لنډو کيسو جاج اخيستى او په اړه يې خپل 

 ي دي.تحليلونه هم کړ 
 –په دې اثر کې څېړونکې د ليکوالۍ اړيـن اصـول پـه پـام کـې نيـويل، د ترشـيحي 
تحلييل مېتودونو پر بنسټ يې پروژه مخ ته وړې، معيـاري ژبـه يـې کـارولې ده، خـو يـوه 
خربه د يادولو ده او هغه دا چې کلـه د پښـتونخوا د ليکوالـو لـه آثـارو اسـتفاده شـوې او 

خيستل شوي او يا دا چې د لنډو کيسو بېلګې راوړل شوي، مستقيم نقل قولونه ترې را ا
نــو د همــدې حــوزې د ليکوالــو ليکنــۍ بڼــه يــې پکــې ســاتلې او دا چــاره ښــايي د يــوه 

 م بوريت په اساس تررسه شوې وي.
تحقيقي پروژه بريالۍ او مثبته ارزوم  -دې ټولو ځانګړنو ته په پام رسه، زه دغه علمي 

نورو اړوندو رشايطو د تکميلولو په صورت کـې د څېړنـدوى چې د څېړونکې له خوا يې د 
له علمي رتبې څخه د څېړنوال علمي رتبې ته د ترفيـع مسـتحقه بـومل. نومـوړې تـه پـه 
راتلونکي کې په علمي او فرهنګي چارو کې د برياليتوب هيله کوم او د افغانستان علومو 

مېنه برابره کړي چـې افـاده او اکاډمي ته وړانديز کوم چې دغه ارزښتمن اثر ته د چاپ ز 
 ګټه يې عامه يش.

 په درنښت
 څېړنوال محمدآصف احمدزى

 د ژبو او ادبياتو مرکز علمي منيش
 مه 1هـ ش کال، د سلواغې 9913د 
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 رسیزه

ادبپوهان د بڼې له مخې ادبیات په نظم او نرث او د منځپانګې له مخې په دوو 
چې یوې ته د ))تخلیقي(( ادبیاتو او بلې ته د ))څېړنیزو(( یا سرتو برخو بېلوي 

))تحقیقي(( ادبیاتو نوم ورکوي، منظوم ادبیات خپل او منثور ادبیات خپل ډولونه 
)ژانرونه( لري، خو تر کومه چې خربه په تحقیقي او تخلیقي ادبیاتو پورې اړه لري، د 

پنځول شوی)تخلیقي( ادب، لکه: یوې ژبې په تخلیقي ادبیاتو کې د ادیبانو له خوا 
شعر او د هرني اديب نرث بېالبېل ډولونه او په دوميه برخه کې د دغه پنځول شوي یا 
رامنځ ته شوي ادب په اړه د څېړونکو له خوا تحلیيل، تفسیري او ترشیحي څېړنې 

 شاملېږي.
 که د هرې ژبې تخلیقي ادب وګورو، نو په هغو کې به خامخا په یوه یا بله بڼه
ټولنیز، فکري، معنوي او مادي ارزښتونه او پېغامونه نغښتي وي، دغه ارزښتونه یا 
پېغامونه په واقعیت کې هغه موخه او غرض دی چې ادیب يې پنځوونکی دی، خو د 
دې لپاره چې خپل پېغام او مقصد مقابل لوري ته ژر او په اسانۍ ورسوي، په هغه 

بهن یې د پېغام اخیستنې او یا پر  کې احساس، جذبه او عاطفي خوځښت پیدا او
مقصد او غرض ژر او ښه پوهېدنې ته متوجه او چمتو کړي، خپله موخه او پېغام د 
خپل تخیيل ځوا  په ملتیا په خوږه او رنګینه اديب یا هرني ژبه د شعر یا نرث په کوم 
معمول کالب او فورم کې وړاندې کوي، نو له همدې امله ده چې په ادبیاتو کې د 
شعر او نرث ځانګړي اديب ډولونه )ژانرونه( منځ ته راغيل، وده او پرمختیایې موندلې، 
د ادبیاتو د تدری ي ودې، پرمختیا او پراختیا په بهیر کې له یوه ژانر څخه نور ژانرونه 
رازېږېديل او ځینې چې د وخت غوښتنو، پوښتنو او د خلکو ښکالییز اديب بوق ته 

غيل، له پامه غورځېديل یا له منځه تليل دي او د ادیبانو د په ځواب ویلو کې پاتې را
اديب ت ربو په پایله کې ځینې نوي اديب ژانرونه او ډولونه هم منځ ته راغيل دي، په 
همدغو اديب ژانرونو کې د نړۍ د ولسونو او ملتونو د خلکو ځینې نوي اديب ژانرونه 

د نړۍ د ولسونو او ملتونو د خلکو  او ډولونه هم منځ ته راغيل دي، دغو اديب ژانرونو
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د خپل منځي اړیکو په نتی ه کې د یوې ژبې له ادبیاتو څخه د بلې ژبې ادبیاتو ته 
الر موندلې، هلته پکې ادیبانو خپلې ت ربې کړي، د ودې او پرمختیا پړاوونه یې 

 وهيل دي.
ادبیاتو، د همدې پورتني دود له مخې د پښتو ژبې په معارصو منظومو او منثورو 

په ځانګړې توګه په منثورو داستاين یا هرني ادبیاتو کې په اوسني مفهوم نوي 
ژانرونه، لکه: ډرامه، ناول، رومان او لنډه کیسه د شلمې پېړۍ له لومړیو څخه 
راوروسته په بېالبېلو وختونو کې دود او عام شوي چې په هغو کې لنډه کیسه هم 

یځ ادبه اردو ژبې او ادب ته او له هغې نه په لږ یا شامله ده، په معارص مفهوم له لوېد
 ډېر اغېز منلو په پښتونخوا کې پښتو ادب ته راغلې ده.

د دغه نوي اديب ژانر)لنډې کیسې( هر اړخیزه پېژندنه او په پښتونخوا کې د 
هغې ودې او پرمختیایي بهیر څېړنه زما د دې علمي ـ څېړنیزې پروژې اصيل او 

 بنسټیزه موضوم ده.
ادبیاتود افغانستان د علومو اکاډمي او ژبې پښتو د مرکز ادبیاتو او ژبو د

لهکېپالناوکړنالرهپهچاروڅېړنیزودڅانګېمتنپوهنېاوادبیاتودانستیتوت
اديبمنثورود)...اوکیسېلنډېډرامې،ناول(ادبیاتوداستاينپښتودنهمخکې

پښتو ژبه او ادب کې د هغې د ودې او پرمختیا بهیر  ژانرونو هر اړخیزه پېژندنه او په
څېړنه شامله وه، په دې لړکې د پښتو لنډې کیسې د پېژندنې او په پښتو ادب کې د 
هغې د پرمختیایي بهیر د څېړنې موضوم د یوې څېړنیزې اړتیا له مخې د خپل 

نستان او جامعیت او د ح م د زیاتوايل له امله د پښتنو د جغرافیایي قلمرو )افغا
پښتونخوا( پر بنسټ په دوو ځانګړو برخو بېله کړای شوې وه، لومړۍ برخه یې د 

دژبواولپاره(علميرتبېتهدلوړاويڅېړنوال )هغه وخت د رسڅېړونکي مرستیال
سهيمنورمحمدڅېړنپوهغړيبلیوهانستیتوتادبیاتواوژبېپښتودمرکزادبیاتو

و کلونو کې یې ))په افغانستان کې پښتو لنډه کیسه(( تر په اویاميچې تهسپارلېوه
رسلی  الندې د کاندید اکاډمیسني محمدصدیق روهي په الرښوونه تر رسه او 
بریالۍ دفام کړه او دا بله برخه یې چې په پښتونخوا کې د پښتو لنډې کیسې د 

ترفیع لپاره  پرمختیايي بهیر څېړنه وه، هغه یې بیا وروسته د څېړنوال علمي پوړ ته د
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ماته را وسپارله چې په پنځو کلونو کې یې د رسمحقق عبدالله بختاين خدمتګار په 
څېړنیزې پروژې د تررسه  الرښوونه بشپړه کړم، زه د ټاکلو مفرداتو له مخې د علمي

کولو په موخه د اړوندې موضوم په باب د رسچینو په پیدا کولو او مطالعې په 
شوم، خو د دولت د لزوم دید په اساس د جاللتآمب مقدمام الرو چارو بوخته 

ولسمرش د فرمان په اساس د علومو اکاډمي د علمي کادر د حقوقو په خوندیتوب په 
مه په یو بله اداره کې په رسمي دنده وګومارل  ۱۱يندۍ د مياشتې په د ل۹۱۹۰

 -شوم، رسه له دې چې ما د نوې دندې د مکلفیتونو تر څنګ د خپلې علمي
یزې پروژې د تررسه کولو لپاره هاند او هڅې جاري وساتلې، خو دا چې له څېړن

علومو اکاډمي څخه بهر راسپارل شوې دندې ديارلس کاله دوام وکړ او ما یواځې په 
دغه اوږده موده کې د خپلې څېړنې شپېته سلنه چارې په ډېر مشکل بشپړې کړای 

د فرمان په اساس په شوې، کله مې چې د جاللتآمب ولسمرش محمدارشف غني 
علومو اکاډمۍ کې بیا په علمي غړیتوب رسه خپل کادري حقوق او امتیازات ترالسه 
کړل، نو د علومو اکاډمۍ د علمي شورا د پرېکړې له مخې د پاتې څلوېښت سلنه 
کار د بشپړولو لپاره نيمه دوره متدید راکړل شو او د رسمحقق عبدالله بختاين 

یې تقاعد کړی او د فزيکي کمزوري له امله یې زما د خدمتګار پرځای چې دمخه 
الرښوونې له چارو معذرت وغوښت، نو څېړنپوه دوکتور سید محی الدین هاشمي ته 
زما د پروژې د الرښوونې چارې وسپارل شوې چې دا دی د هغوی په الرښوونه مې د 

کې په  څېړنیزې پروژې چارې په اوو څپرکو –ټاکلو مفرداتو له مخې د خپلې علمي
 الندې ډول تررسه کړې:

لومړي څپرکی د موضوم شالید ته ځانګړی شوی چې پکې د موضوم په اړه 
دمخه تررسه شوي کار جاج اخیستل شوی او د هغو لنډه ارزونه هم شوې ده، دويم 
څپرکی ))د لنډې کیسې د پیدایښت څرنګوالی(( دی چې په ترتیب رسه پکې 

او ورپسې تر څنګزنو رسلیکونو الندې د لنډې  لومړی د لنډې کیسې پېژندنه راغلې
کیسې د پیدایښت په رضورت او اهمیت بحث شوی او بیا په تفصيل رسه لومړی په 
نړیوال ادب کې د لنډې کیسې بهیر او ورپسې په لره پښتونخوا کې د لنډې کیسې 
 د پیالمې او ادامې بهیر په درېوو پړاوونو کې: د لنډې کیسې لومړی بهیر )پړاو(
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م(، د لنډې کیسې ۹۱۹۱ -۹۱۹۱( د لنډې کیسې دويم پړاو )۹۱۹۱ -۹۱۹۱)
ترننه( ترشیی شوی او په دغو پړاوونو کې د پیاوړو کیسه لیکونکو  -۹۱۹۱درېيم پړاو )

او د هغوی د چاپ شوو غوره کیسو بېلګو او ټولګو د نومونو یادونه شوې ده، 
کې د لنډې کیسې د بهیرونو د همدارنګه تر یو ځانګړي رسلی  الندې په پښتونخوا 

 وېش کره کتنه او ارزونه هم شوې ده.
د درېيم څپرکي رسلی  ))د لنډې کیسې ځانګړنې(( دی چې پکې د لنډې 
کیسې د تیورۍ په راا کې لومړی په عامو ځانګړنو، بیا په فني جوړښتي ځانګړنو د 

نورو ژانرونو بحث په ترڅ کې د لنډې کیسې رغنده توکي هم ښودل شوي او له ځینو 
)ناول، ډرامې، اديب ټوټې، اديب راپورتاژ( رسه یې توپیرونه ښودل شوي دي، د لنډې 
کیسې بېالبېل معیارونه هم په ګوته شوي او په پای کې پر دې موضوم مفصل بحث 

 شوی چې پښتو لنډې کیسې له دغو معیارونو رسه برابرې لیکل شوي که نه؟
ړو پړاوونو کې د لنډو کیسو د معیارونو هر د پښتونخوا د لنډې کیسې په درېوا

اړخیزه ارزونه شوې او په ترڅ کې یې د ځینو کیسه لیکوالو معیاري او نامعیاري 
)غوره او ناغوره( کیسو او ټولګو نومونه د بېلګې په توګه یاد شوي او په پای کې د 
اندې یوې غوره او یوې ناغوره )معیاري او نامعیاري( کیسې بشپړې بېلګې هم وړ 

 شوي او بیا پر هغو تحلیيل کتنه او ارزونه هم شوې ده.
د څلورم څپرکي رسلی  ))د پښتونخوا د لنډې کیسې ځینې څېرې(( دی چې 

دهغویپکې د پښتونخوا کیسه لیکنې د هر پړاو ځینې  لیکوالاو پیاوړيکيسه
بېلګې  ستاين آثار پېژندل شوي دي او د هر کیسه لیکوال یوه بشپړه کیسه هم ددا

په توګه راوړل شوې ده، پنځم څپرکی ))په پښتو لنډو کیسو کې سمبولونه(( نومېږي 
چې پکې د سمبول په هر اړخیزې پېژندنې رسبېره په پښتونخوا کې د سمبولیکو 
کیسو لیکنې بهیر څېړل شوی، بیا پنځه نومیايل سمبولی  کیسه لیکوال پېژندل 

ېلګې راوړل شوي او د لنډې تحلیيل شوي او د هغوی د سمبولیکو کیسو ځینې ب
 کتنې په ترڅ کې یې ارزونه هم شوې ده.

شپږم څپرکی ))له پښتو څخه په نورو او له نورو ژبو څخه پښتو ته ژباړل شوې 
لنډې کیسې(( موضوم ته ځانګړی شوی چې پکې لومړی په پښتونخوا کې پښتو ته 
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ته د پښتو ژباړل شوې کیسې له نورو ژبو څخه را ژباړل شوې کیسې او بیا نورو ژبو 
پېژندل شوي او د دواړو ډولو ژباړلو کیسو یوه یوه بشپړه بېلګه هم راوړل شوې او 
ورپسې لومړی له پښتو څخه اردو ته او بیا له اردو څخه پښتو ته د ژباړل شوو کیسو د 

 ټولګو او بېلګو لنډه تحلیيل کتنه او ارزونه وړاندې شوې ده.
 

پښتو لنډو کیسو تحلیل او څېړنه(( تر رسلی  الندې  په اووم څپرکي کې ))د
لومړی د پښتونخوا د لنډو کیسو په موضوعي وېش بحث شوی او بیا په دې الندې 
څنګزنو رسلیکونو کې په ترتیب رسه پښتو لنډې کیسې او ارواپوهنه، پښتو لنډې 
تو کیسې او سیاست، پښتو لنډې کیسې او طنز، پښتو لنډې کیسې او مینه، په پښ
لنډو کیسو کې د ښځو څېره، په پښتو لنډو کیسو کې ټولنیز مسایل او په پښتو لنډو 

 کیسو کې د فولکلور انعکاس.
د پښتونخوا د کیسه لیکوالو دلنډو کیسو په بېلګو او چاپي ټولګو کې پورتني 
موضوعات څېړل شوي، سپړل شوي او د هر بحث په پای کې د اړوندې موضوم په 

یسه د بېلګې په توګه راوړل شوې، پر هغې تحلیيل کتنه او ارزونه هم اړه یوه بشپړه ک
 شوې ده. 

څېړنیزه پروژه پای ته  –په پایله، وړاندیزونو او داخځلیکونو په لیکلړ رسه دغه علمي 
 رسېدلې ده. 

 د څېړنې میتود 
ترشیحي او تحلیيل میتودونو څخه کار  –د دې اثر په لیکلو کې له توضیحي 

او موضوعات زیاتره په توضیحي او ترشیحي بڼه لیکل شوي، کله کله  اخیستل شوی
د موضوعاتو په تحلیل او ارزونه کې د پرتلیز او کره کتنیز )مقایسوي او انتقادي( 

 میتودونو د کارولو اړتیا هم پېښه شوې ده.
له آثارو او رس چینو څخه د استفادې او د څېړنې د معارصو علمي اصولو او 

خې کله چې د مستقيم نقل قول را اخیستنې اړتیا پېښه شوې، د هغو روشونو له م
ژباړه او یاکټ مټ عبارتونه په پوره امانتدارۍ را اخیستل شوي او کله چې دا اړتیا 
لیدل شوې چې مطالب او مفاهيم رالنډ يش، نو هغه مې په خپلو الفا و کې په الزم 
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اخیستوځی په منت کې په  لنډون رسه بیان کړي دي، په دواړو حالتونو کې یې
شمېره په نښه شوي، لومړی په ملنلیکونو کې او بیا د اثر په پای کې په م موعي 
ډول د الفبا په ترتیب د مأخذ ښودنې له اکاډمیکو اصولو او ځانګړنو رسه ښودل 

 شوي دي. 
 

موضوعات د پروژې له ټاکلو مفرداتو رسه سم څېړل شوي، خو کله کله د 
ی او ترشیی په لړ کې د نورو څنګزنو رسلیکونو د راوړلو اړتیا هم موضوعاتو د توضی

 پېښه شوې او ځینې واړه رسلیکونه ور زیات شوي دي.
 د موضوم څېړنیز مربمیت، اهمیت او اړتیا

د موضوم څېړنیز اهمیت او مربمیت په دې کې دی چې تر اوسه په پښتو ژبه او 
نه وه تررسه شوې چې پکې د ادب کې داسې کومه منظمه او اکاډمیکه څېړنه 

پښتونخوا د لنډې کیسې د پیدایښت، پایښت، ودې او پرمختیا بهیر څېړل شوی او 
پېژندل شوی وي، که څه هم په دې باب د مقالو او خورو ورو لیکنو په بڼه په ځینو 
اديب آثارو کې په ضمني ډول ځینې لنډې یادونې او څرګندونې وې، خو د ادب 

کو او د مطالعې د نورو عامو مینه والو اديب تنده یې نه شوه څېړونکو، زده کوون
خړوبولی او نه یې په دې اړه پورتنیو غوښتنو ته ځوابونه ویلی شول، بله دا چې ))په 
افغانستان کې پښتو لنډه کیسه(( موضوم د یوې ځانګړې څېړنیزې پروژې په توګه د 

د پښتو ژبې او ادبیاتو په  افغانستان د علومو اکاډمۍ، د ژبو او ادبیاتو مرکز،
انستیتوت کې دمخه تررسه شوې وه او د پښتونخوا پښتو لنډې کیسې د څېړنې 

څېړنیزې پروژې  -برخه د همدې لپاره پرېښودل شوې وه چې د یوې ځانګړې علمي
په توګه تر رسه يش، نو ځکه دا موضوم د ژبو او ادبیاتو مرکز د پښتو ژبې او ادبیاتو 

ا د څېړنې لپاره ماته راکړل شوه چې دا هم د موضوم د څېړنې انستیتوت له خو 
 مربمیت او اهمیت پوره جوتولی يش. 

د دې څېړنیز اثر د لیکنې په بهیر کې له ځینو ستونزو رسه مخامخ وم چې هغه 
 به د دې څېړنې په بشپړتیا کې د لږ ډېر ځنډ المل شوې وي:
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رو کې د چارو په رسته رسولو لومړی خو دا چې پوره ديارلس کاله په داسې ادا
بوخته وم چې د خپل علمي څېړنیز کار د بشپړولو لپاره مې ډېر لږ وخت درلود، بل 
دا چې د اړوندې موضوم په باب ډېرې لږې خورې ورې لیکنې او څېړنې شوې وې 
او په پښتونخوا کې خو بیا هغه ځکه ډېرې کمې وې چې هلته تخلیقي ادب ښه 

ما څېړنه د پښتونخوا د لنډې کیسې په باب وه او باید چې پرمختللی دی، دا چې ز 
ډېره مې د هغه ځای په تخلیقي داستاين آثارو تکیه کړې وای، هغه دلته په ډېر لږ او 
په مشکل پیدا کېدل، پښتونخوا ته یې سفر غوښت او ما د خپل دولتي اداري موقف 

 او بوختیا له امله دا کار نه شو کولی. 
دولتي اداري چارو کې د بوختیا له امله، زما پروژه پنځلس کاله و او بل دا چې په 

ځنډېده او په دې موده کې د لنډو کیسو ډېر پیاوړي لیکوال او دکیسو ډېرې ټولګې 
او بېلګې چاپ شوې، د هغو پیدا کول او له مخې یې دا څېړنه بشپړول رضوري وو، 

 آثارو(  تر السه کول، زما لپاره نو ځکه په موضوم پورې اړوندو منابعو او رسچینو )اديب
یوه لویه ستونزه وه چې هغه مې د امکان تر بریده د علومو اکاډمۍ پرکتابتون رسبېره 
د ځینو فرهنګي دوستانو او د علومو اکاډمۍ د علمي، مسلکي همکارانو له ځانګړو 
کتابتونو څخه تر السه کړل او د هغو پربنسټ مې دا علمي څېړنیزه پروژه د خپل 
وروستي متدید په موده کې بشپړه کړه، په هر حال!! د امکان تر بریده مې هڅه 
کړې چې د دې علمي ـ څېړنیزې پروژې چارې د موجودو معتربو باوري آثارو او 
رسچینو څخه په استفاده داسې تررسه کړم چې د موضوم په باب د مخکنیو شوو 

ږو ډېر نوښت څخه برخمنه او د کارونو په پرتله په نسبي توګه بشپړه وي او هم له ل
موضوم څېړنیز حق په مناسب ډول ادا شوی وي، بیا هم زه په ټوله معنا د دې 
څېړنې د پوره توب او کره توب دعوه نه شم کولی او په دې برخه کې د ال زیاتو څېړنو 

 اړتیا وینم.
په پای کې تر هر چا ړومبی له خپل الرښود استاد څېړنپوه دوکتور سید محی 

لدین هاشمي څخه چې ګام پر ګام یې په دې څېړنه کې ما ته الرښوونه کړې، د ا
خپل ځانګړي بډای کتابتون ډېر داسې غنيمت آثار یې زما په وا  کې راکړي چې 
که هغه نه وای، د دې څېړنې تر رسه کېدل زما لپاره ناشوين وو، همدارنګه یې په 
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ګونو پااې لوستي او ځای پرځای یې پوره حوصله او زغم زما د څېړنیزې پروژې په سل
پکې الزمې سمونې کړي، د زړه له کومې مننه کوم، پا  رب ته السونه لپه کوم چې 
زما خدای بخښيل استاد رسمحقق عبدالله بختاين ته  اووه واړه جنتونه په نصيب 
کړي... چې په خپل وخت کې يې په ګټورو مشورو او الرښوونو نازولې يم او هم يې  

 ځانګړي کتابتون کتابونه د استفادې لپاره راکړي وو. د خپل
څښنت تعالی دې وکړي چې )د پښتونخوا پښتو لنډې کیسې( په اړه زما دا کړې 
خواري د ادب څېړونکو، زده کوونکو او د پښتو ژبې او ادب عامو مینه الو ته په ښه ور 

 يش او  د پښتو ادب په بډاینه کې مناسبه ونډه تررسه کړي. 
 ېواد کې د سولې، سوکالۍ،  هر اړخیزې فرهنګي ودې او پرمختیا په هیله!په ه
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