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 أ 

 
 د بخښونکی او مهربان خدای )ج( په نامه

 څو خربې

خو د وظيفوي مکلفيت  ؛ګه چې ښايي زه نه ليکوال يم او نه د ليکوالۍ دعوه لرمڅرن
له مخې چې کومه موضوع راته راسپارله شوې وه، د هغې د بشپړولو د څرنګـوايل پـه بـاب 

 غواړم، ځينې ټکي ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړم.
ې رسه اوډيل او دا کوم خواره واره وييونه او عبارات چې ما پـه څـو راتلونکـو پـا و کـ

حارض کتابګوټی ځينې جوړ شوی، رسه له دې چې زياتې خالوې او نيمګړتياوې به ولـري 
چې راتلونکي څېړونکي به دغه کمۍ بشپړې او نيمګړتياوې به سمې او له منځه يويس. خو 
له دې رسه رسه بيا هم هيله من يم چې زما دغه نيمګړی زيار به د څه شېبې لپاره لوستونکي 

خت کړي او ښايي چې له فولکلور ټولوونکـو او څېړونکـو رسه پـه بېالبېلـو اړخونـو کـې بو 
 مرسته وکوالی يش او د هغوی د استفادې وړ وګرځي.

پخوا له دې چې د رسڅېړونکي مرستيال علمي رتبې ته د لوړېدو لپاره موضوع غـوره 
د هغې مشرتکې پروژې او کار پرې پيل کړم، په يوې بلې موضوع )دودونه( مې کار کاوه، دا 

يوه برخه وه چې )د پښتني فولکلور فرهنګ( په نامه د فولکلور او شفاهي ادبياتو د څانګې 
غړو )حرضت محمد وياړ، نرصالله نارص، مجاور احمد مومند او مري احمد ګوربز( ته سپارل 

 شوې وه او هر چا په خپله ونډه کار کاوه.
خپله ونډه بشپړه او اړونـدې څـانګې تـه مـې کله چې په پورتنۍ مشرتکه پروژه کې ما 

څېړنيز اثر وليکم او  -وسپارله، په دې لټه کې شوم چې د علمي ترفيع لپاره هم بايد يو علمي
داسې يوه موضوع وټاکم چې هم د مرکز له لرليدي )دور منايي( پالنونـو رسه برابـره وي او 

 څه نا څه مواد برابر کړی يش. هم په کار کولو و ارزي او د راتلونکو څېړونکو لپاره هم
موضوع مې په اړونده څانګه کې مطرح کـړه، لـه خـربو او بحـو وروسـته دا پرېکـړه 
وشوه چې زه بايد د پښتني فولکلور او شفاهي ادبياتو د ټولـو شـوو چـاپي مجموعـو پـه اړه 

ملريـز کـال پـه وروسـتيو ورځـو کـې لـه ښـاغيل  ۹۹۳۱پروژه وليکم. دغـه موضـوع مـې د 
کي زملي هېوادمل رسه رشيکه کړه، نوموړی په ورين تندي دې ته حارض شو چې رسڅېړون

 په دې موضوع کې به د الرښود استاد په توګه له ما رسه مرسته کوي.



 ب 

هامغه وو چې له هغه رسه په مشوره مې د موضوع خاکه ترتيب او لـه اسـنادو رسه يـو 
او نورو اسنادو خپل ټـول  ځای مې د څانګې غونډې ته وړاندې کړه. ددغې موضوع ليکلړ

/ ۴/ ۰۴( ۴قانونی پړاوونه ووهل او باالخره د افغانستان د علومـو اکـاډمي د رسيسـه هيدـت د )
- ۹/۹/۹۹۳۲نېټې په غونډه کـې تصـويب شـوه چـې د کـار مـوده يـې دوه کالـه )لـه  ۹۹۳۲

( او رس ليک يې ))د پښتني فولکلور ټولې شوې مجموعې  د کوم روش تابع ۹۹۳۹/ ۹۲/۹۰
 دي؟(( ومنل شو.

کال کې د ښاغيل هېوادمل په الرښوونه د ټاکلې موضوع پـه بـاب خپلـې  ۹۹۳۲ما په 
کال د لړم د مياشتې تر پايه مې د پروژې څېړنيزې چـارې پـه  ۹۹۳۹څېړنی پيل کړې چې د 

( بشپړې کړې وې او نور خام مواد مې هم راټول کړي وو چې د موضـوع  لـه ۳۰سلو کې )
يې مرسته کوالی شوای. څرنګه چې زموږ دفرتونه تر همدغې نېټې پـورې  پوره بشپړتيا رسه

تر يوې اندازې د استفادې وړ او کار په کې کېدای شو، د مرکز، انستيتوتونو او نورو اړوندو 
څانګو د اسنادو زياته برخه په شعبو کې موجوده وه او ډېر لږ اسناد ضايع شوي او له منځـه 

فرتونو نور سامانونه چور شوي وو. ما هم په همدې نيامـت چـې تليل وو، خو فرنيچر او د د
دغه اسناد ښايي په دفرت کې محفوظ او خوندي پاتې يش )ما هغه مهال دلته خپـل کـور نـه 

ملريـز کـال  ۹۹۳۹درلود، ځکه چې کور مې ال پخوا چـور شـوی و(، خـو لـه بـده مرغـه د 
د ښـار پـه ورانېـدو او د کورونـو پـه وروستيو پېښو دا وښودله چې د انسانانو په وژل کېـدو، 

نړېدو رسبېره رسمي دفرتونه هم چور، تاالن او د زياتره دفرتونو اسناد وسوځول شـول چـې 
په دې لړ کې د افغانستان د علومو اکاډمي د ژبو او ادبياتو په مرکز کې موجود دولتي اسناد، 

اعضـا يـې څـادر پـه اوږه د کتابونه، شخيص اسناد او آثار هم په دغه اور کې لولپه شول او 
مرکز له ودانۍ څخه واېستل شول. د کتابونو تحويلخانې يې تشې او کتابونه يې په براال ډول 
په موټر و او کراچيو کې نامعلومو لورو ته يوړل شول او خدای خرب چې څه به پـرې شـوي 

 ...؟!1وي.
چـای او پخـيل پـه قلمي او ټايپي آثار او نور رسمي سندونه د بخاريو د تودولـو او د 

چارو کې د اور خوراک شول او لوخړو يې د پښتو ټولنې د ودانۍ دېوالونـه لکـه د نـانوايي 
هټۍ په تورو غوړاشکو پټ کړل. د دغه علمي  مرکز کوټې په کنډوالو بدلې شوې. اوس که 
يې داسې يو څوک وويني چې پخوا يې دغه ځای نه وي ليدلی: هيڅکله به هم دا ونه مني 

                                                 
. هغه متل دی چې وايي ))د زرو په قدر زرګر پوهېږي(( ما يو وخت د خپل خدای بخښيل نيکه مريزا کريم الله خان  1

 کتابونه لټول. د هغه د يوه قلمی اثر په څنډه کې مې دغه نظم تر سرتګو شو.
 کتابی نوشتم به صد عجزو نيازمبادا افتد به دست کسی که فروشد به نرخ پياز



 څو خربې

 ج

دې دلته هم رسمي دفرتونه موجود وو، پوهانو او څېړونکو په کې خپلې څېړنيـزې چې ګون
 چارې پرمخ بيولې.

د چپاوونو په دغـه سـيالب کـې چـې چپـاولګرو د پښـتو ټـولنې د ودانـۍ د چتونـو د 
دستکو په اره کولو رسبېره د دغې ودانۍ دننه او بهر مېوه لرونکې او بې مېوې ونې لـه بېخـه 

ټولنې څو پنځوس کلن اسناد يې د پناه کندې ته وغورځـول، زمـا مسـکني  واېستلې، د پښتو
کتابونه، د زېري جريدې اسناد )چې له مارسه وو( او زما د رسمي پروژې پا ې او... يې هـم 
د قېمتي آثارو او اسنادو ترڅنګ چور او له ځانـه رسه يـوړل او يـايې وسـوځول. کلـه چـې 

واته الړم، هغه متل دی، وايی: ))جای و او جوالنه و(( زمينه يو څه مساعده شوه او د دفرت خ
چې پرته له څو ماتو مېزونو مې نور څه ونه ليدل، السونه مې په تشو کېښودل او له څه شېبې 
چوپتيا او خواشينۍ وروسته بېرته د پښتو ټولنې له هغه انګړ څخه چې په کنډواله بدل شوی 

، وروسـته دا جملـه را يـاده شـوه چـې ))مـه و، ووتلم، څـه مـوده پرېشـانه او خفـه ګرځېـدم
مايوسېږه رسېږې!( بيا مې سل زړونه رسه يو کړل او له ځانه رسه مې پرېکړه وکړه چې زه بـه 
په دې پروژه )که د خدای )ج( رضا وه( له رسه کار پيل کوم، خو بيا به مې دا خربه ذهن تـه 

 ودرېده چې بيايې راته ونه سوځوي، چېرې به يې ساتم!!!؟
ه هر حال، په دغه وخت کې زما الرښود استاد ښاغلی رسڅېړونکي زملـي هېوادمـل پ

هم په کابل کې د ناکراريو او کور ورانوونکې جګړې د ناوړه رشايطو تر اغېزې الندې نـور 
 د شپو او ورځو تېرولو توان نه درلود، نو ځکه کوزې پښتونخوا ته ولېږدېد.

و کاغذ هم په واک کې نه درلود او له بلې ما چې له يوې خوا د خپلې علمي پروژې ي
خوا مې الرښود استاد هم له هېواده وتلی و، کور او دفرت مې پـه سـپريو ډاګونـو او کنـډوالو 
بدل شوي وو، په دې تورتم کې مې بيا په خدای )ج( توکل وکړ او دا جمله مې ځـان تـه د 

ړی رشط دی.(( يا دا چې: تسلی ورکولو په خاطر ورو ورو زمزمه کوله ))تصميم د بري لوم
 5)خدای )ج( مهربان دی، ګوندې سوله رايش او...!(.

په همدې توسن په دې لټه کې شوم چې د خپلې پروژې يو فهرست ترالسه کړم. وايي 
چې ))جوينده يابنده است((، همدې متل ته په پاملرنه مې له زيات هاند او هڅې وروسته د 

مو اکاډمي د هغـه مهـال د سـالکار لـه دفـرت څخـه دغې موضوع فهرست د افغانستان د علو 
ترالسه کړ چې هغه مې له محرتم استاد څېړندوی عبدالله بختانی خدمتګار رسه په مشوره بيا 

                                                 
ويشت کال تېر شول، خو بيا هم افغانانو سـوله ونـه ليدلـه او هوسـاينه يـې پـه برخـه نـه  شپږله ليکلو څخه  . د دې اثر 5

 شوه...!؟



 د 

ترتيب او څه الزمې او رضوري زياتونې مو هم پـه کـې وکـړې، څـه رس بـه مـو خـوږوم، د 
 وروسته مې خپل کار پيل کړ.پروژې د کار د مودې د متديد او د بل الرښود استاد له ټاکلو 

نوموړي استاد رسبېره پردې چې د پروژې د چارو په ښه سمبالښت کې يې وخـت پـه 
وخت ګټورې مشورې راکړي او الرښوونه يې راته کړې ده، په خپل خپل وخت يې زما تـر 
رسه شوي کارونه په پوره حوصله کتيل چې په دې لړ کې يې زه د خپل کار د ال ښـه کېـدو 

 ري کړی يم.خواته ځ
استاد بختاين خدمتګار رسبېره په الرښوونه د خپل ځانګړي کتابتون آثـار هـم ماتـه د 
استفادې لپاره راکړي دي، چې زه د هغه له دغې علمي مرستې او پېرزوينې څخه ډېره ډېـره 

 مننه کوم.
همدارنګه له محرتم رسڅېړونکي زملي هېوادمل څخه هم د زړه له کـومې مننـه کـوم 

رسه يـې د دغـې موضـوع پـه طرحـه، ډيـزاين او د انفـرادي پـالن پـه ترتيـب او د  چې له ما
اخځونو په ښودلو کې پوره مرسته کړې ده. ټولو ته څرګنده ده چې پـه اوسـني وخـت کـې 
اکرثه علمي آثار چور و چپاول يا سوځېديل او يا تر خاورو الندې شوي دي او د استفادې 

ار په بهري کې خصوصاً د اخځونو په پيـدا کولـو او يـا وړ نه دي. زه له همدې امله د خپل ک
 ترالسه کولو کې له سختو ستونزو رسه مخامخ شوم.

تر کومه ځايه چې ماته معلومه ده، په دغې زمـاين مقطـع کـې د افغانسـتان د اسـالمي 
دولت د علومو اکادمي کتابتون به په کابل کې يواځينی کتابتون وي چې د مراجعينـو پـرمخ 

او د کابل دعامه کتابتون يواځينۍ څانګه چې مراجعني ترې څه نا څه اسـتفاده خالص دی 
 کولی يش، هغه هم د مجلو او جريدو څانګه ده.

ما رسبېره پر دوو پورتنيو مراجعو چې له ټولو کارکوونکو څخه يې مننه کوم او خاصتاً 
ي نه زياته مننه کوم د افغانستان د علومو د اکادمي د کتابتون له مرش رسڅېړونکي ډاکرت مدد

چې ماته يې په سختو او ستونزمنو رشايطو کې له کتابتون څخه د ښـې او ګټـورې اسـتفادې 
زمينه برابره کړې ده. همدارنګه په ترتيب رسه له الندينيو محرتمـو پوهـانو څخـه زياتـه مننـه 

ې لپـاره کوم او کور ودانی ورته وايم چې د خپلو شخيص کتابتونونو آثار يې ماته د اسـتفاد
راکړي دي او د هغو په لټولو کې يې په ځان ستونزې منلې دي. دلته به په ترتيب رسه د هغو 
ښاغلو پوهانو نومونه ياد کړم چې د خپلو کتابتونونو آثار يې ماته د استفادې لپاره راکړي او 

 خپلې مرستې يې نه دي سپمويل:
 . رسڅېړونکی زملی هېوادمل.۹
 نی خدمتګار.. څېړندوی عبدالله بختا۰
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 . اکاډميسني پوهاند عبدالشکور رشاد.۹
 . د رسڅېړونکي مرستيال دکتور خليل الله اورمړ.۴
 . د رسڅېړونکي مرستيال عبدالواجد واجد.۰
 . څېړونکی نرصالله زرمتی.۳
 . رسڅېړونکی علی محمد منګل.۳
 . د رسڅېړونکي مرستيال عبدالجبار نادر.۳
 د ګوربز.. د رسڅېړونکي مرستيال مري احم۱

 . د رسڅېړونکي مرستيال محمد ياسني رسول.۹۲
 . انجنري عبداملتني، د طبيعي علومو د مرکز علمي غړی.۹۹
 . غالم صديق شينګنک، د رسحدونو چارو د وزارت کارمند.۹۰

همدارنګه مې ځينې آثار له بازار څخه هم رانيويل او باالخره مې دغه ناڅيز اثر ترتيب 
اسو درانه خدمت ته يې وړاندې کوم، ښايي له ما څخه ځينې آثار او بشپړ کړی دی چې ست

پاتې شوي وي. که څه هم ما زياته هڅه وکړه چې ټول اړوند آثار دلتـه معـرا او  وڅېـړم، 
خو بيا هم د پورته يادو شوو ستونزو له امله د ځينو آثارو په تر السه کولو بريالی نه شـوم، د 

 او داسې نور. (يس سندرې )دريم ټوکاول بېلګې په ډول )روهي سندرې(.
په پای کې له ښاغلو لوستونکو څخه زما هيله دا ده چې پـه عاملانـه الرښـوونو بـه مـا 
خپلو تېروتنو ته ملتفت کړي، څو د دوی په سال مشوره د دغه اثـر نيمګړتيـاوې سـمې او د 

 يوه سامل اثر په توګه د چاپ جامه واغوندي.
 

 په درنښت
 ارصڅېړونکی نرصالله ن

 ۹۹۳۹/ ۰۰/۹۲يب يب مهرو )رح(  -کابل



 و 

 

 ښود استاد نظريه:د الر

 د پښتني فولکلور ټولې شوې مجموعې 
 

 د کوم روش تابع دي؟
 

 د کتاب په باب
 

په ډېرو لرغونو زمانو کې د ژوندانه د پايښت او پرمختګ لپاره بني آدمـانو پرلـه پسـې 
ل کې راغيل دي، فکر او خربې يـې زيار اېستلی دی، څو چې يې د ذهن استعدادونه په عم

کړي، د نن او سبا په غم کې شـوي، کاروبـار يـې مـنظم کـړی او ورتـه يـې دوام، اسـتمرار، 
 انکشاف او ارتقا بخښلې ده.

له همغو وختونو څخه يې د ژبې رسته زونګې ورغيل او سندرې تـرې جـوړې شـوي 
وږو ترخو له تجربـو څخـه يـې، د دي. په کار کې د برياليتوبونو او ناکاميو او د ژوندانه د خ

متلونو په شان د ژوند او پند مرغلرې له خولې تويې شوي دي. د ژوندانـه د سـفر او مـزل د 
کږلېچونو او پېچو مو په لوړو ژورو کې يې د کار، عمل، قربـانيو او قهرمـاين، لـه يـادونو او 

د لـه مراوداتـو، روابطـو، ييز ژونستاينو څخه نکلونه او داستانونه جوړ شوي او د ټولنيز سوله
 کښيناستو پاڅېدو څخه يې دود و دستور منځ ته راغلی دی.

کله چې په دې هلو ځلو د بني آدم ياغي جذبات د عقل په رسۍ تړل شوي، ديـن تـه 
يې غاړه ايښې، د متدن په بنسټونو يې تيږي ايښي او د نړۍ د ودانۍ پر ديوالونو يې خښـتې 

ريزي حرکتونه يې هم مهار شوي او په نتيجه کې يې د يو لګويل، نو وررسه څوکه  څوکه غ
 لړ ټولنيزو نظامونو خاوند شوی هم دی.

کله چې انسانان د پېړيو په پوړيو، نور هم د متدن ما ۍ ته په بره ختل، نو د دې تـګ 
ودو په مسابقه کې، د دوی ترمنځ، د منزل په طريقو، د منزل په پېژنـدلو او ټـاکلو، د يـو څـه 

و څه بايللو او يو څه لرلو په رس، د تضادونو په اثر تصادمونه پېښ شوي، جنګونه او ګټلو، ي
جګړې، غالب او مغلوب فاتح او مفتوح په کې  پيدا شوي، بيا نو د ځمکې د دې خاورينې 
کرې پر رس، کله کله، دلته هلته، يو متدن، يوه معـارشه او ټـولنيز جوړښـت، لـه خپلـو ټولـو 

عي او عقيدوي ارزښتونو رسه، ظاهراً له منځه تللی او بل پرې حـاکم فلسفي، سيايس، اجتام
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شوی دی. بيا هم د وګړو ترمنځ، د پخواين نظام يو څه فکري او ذهني مسلط ارزښتونه خـو 
پاته شوي مګر، يو څه مخفي شوي، يو څه د نوي جوړښت له ارزښتونو رسه ګډ او متداخل 

کل او په بل رنـګ ښـکاره شـوي دي. يعنـې د شوي او يو څه په پخوانۍ محتوا، په نوي ش
نوي نظام د تسلط په دوران کې، د زاړه نظام رسمي قانوين ارزښتونه، که ظاهراً منسوخ شوي 
هم وي، بيا يو هم يو څه د خلکو په افکارو، کړو وړو، رواياتو، سندرو، داستانونو، انګېرنـو، 

او بل ډول پاته شوي او په پېړيـو پېړيـو  متلونو او ژبنيو پانګو، په تېره اصطالحاتو کې، په يو
 يې د مروجو ارزښتونو په ډول دوام موندلی دی.

د ټولنې او تاريخ د څپاند سمندر په تل کې، د دغسې رسويب ارزښـتونو د تبـارز يـوه 
روښانه زمينه، مونږ د فولکلور په نامه پېژنو، مګر، په دې فرق چې د فولکلور اصيل مواد خو 

ټـولنيز  –لـه لومړنيـو لرغونـو پېړيـو څخـه موجـود وو. د برشـ لـه تـاريخي د انسان د متدن 
انکشـاف او غنـا يـې  –يې ورو ورو حرکـت کـړی، تحـول ه خوځښت، بدلون او بشپړتيا رس 

موندلې او په ډېر مبدل شکل يې تر مونږ پورې ځان را رسولی دی. او که د برش دغه تاريخ 
دی. دې رسه او په دې باب کې، زمـونږ پوهنـه او  يوه افسانه وي نو دغه افسانه هم يو تاريخ

پېژندنه، د يـو علمـي خـدمت او حرکـت پـه ډول، د دې افسـانوي نـړۍ پـه تـاريخ يـا ددې 
 تاريخي جهان په افسانه کې، ډېره نوې او نابالغه ده.

يعنی د انساين ټولنې د پېړيو پېړيو په دې زړه نړۍ کې، يوازې په دې وخت، يعنې په 
پېړيو کې، مونږ فولکلور پېژندنه، ټولونه او څېړنه، د يوې علمی رشتې په توګه دوو وروستيو 

پېژندلې ده او په دې الر کې مو هم بيځايه قدمونه ايښي او هم مو پر ځـای ګامونـه اوچـت 
کړي دي. دا لومړي کارونه هم د برش پېژندنې او تاريخ پوهنې په عامه پروسه کې، او وررسه 

ول، پيل شوي دي. او هغه هـم داسـې چـې کلـه کلـه يـا ډېـر ځلـه برشـ تقريباً په يو ځايي ډ
پېژندنه، ټولنپوهنه، تاريخ، جغرافيا، ادبيات، فولکلور او ان سياست، يو تر بله رسه ګډوډ د يو 

 مؤلف په يو اثر کې ټولنې ته وړاندې شوي دي.
د برشي  د علومو او معلوماتو د بهري دغه ګډ ژوند تر هغه پورې دوام موندلی دی چې

ټولنې د ګډ ژوند په اعامقو کې د انفراديت ريښې قوي شوي او د کارونو او پوهنو د تـراکم 
له امله رشتې او څانګې رسه بېلې او د علومو په ساحه کې د تبحر ځای تخصص نيولی دی، 
بيا نو د هر ډول علمي خدمت حدود او ثغور ټاکل شوي، اصول او قوانني ورته وضع شوي، 

ميتودونه يې ښودل شوي دي. نو ځکه هغه کار چې نن تررسه کېږي د نن د ميتود  دودونه او
په تله برابر، د پرون په تيږه لږ څه کم، د وړمې ورځې په وزن ډېر کـم خېـږي او د ال وړمـې 
ورځې په ميزان به هيڅ وزن ونه لري. ځکه چې په هغه ورځ خو دا د نن )ميتود( ال له مـوره 



 ح 

هرني اثر په شان د فولکلور پېژندنې، ټولونې او  –المله، د هر علمي  زېږيدلی نه و. د همدې
 څېړنې په ساحو کې هم د هرې ورځې کار د هامغې ورځې په تيږه تللی کېږي.

د مثال په توګه، لرې به نه ځو، کله چې د استاد قيام الدين خادم د )پښتو نويل( په نامه 
ونږ په تاريخي لرغوين هيواد کې د فولکلور کابل( نو دلته، زم -هـ.ش ۹۹۹۹کتاب خپرېده )

ټولونې او خپرونې ډېر لومړين قدمونه اخيستل شوي وو، مګر د ميتود په باب کې يې هيچـا 
هــ.  ۹۹۹۰ -۹۹۹۹څه نه وو وييل، ځکه چې ال هيڅوک په څه نه پوهيده په همدې وخت )

با شهامته قـوم دی. د ش( ما )پښتني خويونه( ليکل او ايله همدومره پوهېدم چې پښتون يو 
دنيا د نورو ساهو قومونو په شان خپل روايات، دودونه، نرخونه او عادتونه لري او ددې ټولو 

 له مجموعي نه )پښتنويل( جوړه شوې ده.
نو ما به يوازې ددې قوم پر عاداتو او اخالقو مقالې ليکلـې او پـه زړه کـې مـې هـم دا 

ولکلوري څېړنې له نظره، په خارج او داخل کې، د خربه نه تېريدله چې دا به کومه ورځ، د ف
 چا پام ځانته واړوي او يا به يې څوک پر ميتود خربې وکړي.

مګر، نن، د نړۍ د پوهانو او موسسـو د پرلـه پسـې پراخـو کـارونو او تجربـو پـه اثـر د 
فولکلور ټولـونې لپـاره اصـول، قـوانني او ميتودونـه ټاکـل شـوي دي، ددې عرصـ فولکلـور 

کي د هغو په ر ا کې کار کوي. له بلې خوا د نولسمې او شلمې پېـړۍ پـه بهـري کـې، ټولوون
زمونږ په تاريخي هيواد او د نړۍ په نورو برخو کې، ښاغلو مولفـانو د فولکلـوري مـواد و او 
مسايلو يو لړ کتابونه، يا په کتابونو کې يو لړ فولکلوري مواد او مسايل چـاپ کـړي دي. لـه 

پلو وختونو کې الزمی استفادې شوي دي او ليا به کېږي. مګر د يـو کـل دغو آثارو نه په خ
په توګه، دغه نفيس کلکسيون بې له شکه د اوسنيو او راتلونکو څېړندويانو لپاره د څېړنې په 
زړه پورې مواد وړاندې کوي نو د هغه ساتل او حتی بيا چاپول خو مفيد کـار دی. دې رسه، 

ژندلو تـه هـم ډېـر رضورت احساسـېږي، خـو چـې زمـونږ ددې وخت په معيارونو د هغو پې
ښاغلی اخالف د خپلو درنو اسالفو د احرتام تر جذبې الندې د ))تقليد(( په نـاروغۍ اختـه 

 نه يش او په خپلو چارو کې اوسنيو معيارونو ته پوره توجه ولري.
چې ددغـه نو د افغانستان د علومو اکاډمي د ژبو او ادبياتو مرکز نخښه رسا ويشتلې ده 

مرکز ځوان محقق، ښاغيل نرصالله نارص ته يې دا وظيفه ورپه غاړه کړه چې دغسې کتابونه د 
فولکلور ټولونې د ميتود له مخه وپلټي. نوموړي هم ناراستي ونه کړه او په خايل تش ميدان 

 يې، دې ګران کارته، د همت مال وتړله.
و رونـه بـل دي او ملبـې يـې په داسې رشايطو کې چې زمونږ په هيواد کـې د جګـړو ا

آسامن ته خېږي. د علومو تکړه استادان يا له وطن نه مهاجر شوي او په بهرنيو ملکونو کـې 
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 اواره ګرځي او يا له نړۍ څخه بهر د آخرت په سفر تليل دي.
کتابخونې زياتره لوټ شوي، سوي او کنډر شوي دي او کوم چې پاته دي په امن کې 

نيستې او سبا تړلې ده. پرون يې ښيښه ماته وه او نن يې کړکۍ اېستل نه دي. نن يې دروازه پرا
شوې ده، دا کتاب په کې شته او هغه نه... نو ښاغيل نـارص جراسـت څـه چـې جسـارت يـې 
کړی دی. خپل کار پسې شوی دی. له ما او تا نه يې د مدارکو پوښتنې او غوښتنې کـړي او 

 رسته رسولی دی.څه چې يې مونديل د هغو پر بنا يې خپل کار 
نوموړي خپل اثر په پنځو څپرکيو )بابونو( کې ليکلی چې هر څپرکی يې ځانلـه بېلـې 
برخې )فصلونه( لري. تر رسيزې وروسته يې کلتـور او فولکلـور څېـړيل، بيـايې د فولکلـور 
ټولونې الرې چارې ښوديل، ورپسې يې د پښتو د فولکلور ټولونې او څېړنې پـه پـس منظـر 

اريخي جـاج اخيسـتی او بيـايې دا خـربه څېړلـی ده چـې پـه عمـومي ډول، کې د موضوع ت
پښتني فولکلور د کوم منل شوي روش په اساس راټول شوی دی؟ چې ددې پنځم څپرکـي 

( چاپ شـوي کتابونـه هـم ځانلـه ځانلـه معرفـی ۹۹۰په وروستۍ برخه کې، ددې موضوع )
ګند کړی او دايـې ښـوديل دي شوي او مولف د هر يو په باره کې خپل انتقادي نظر هم څر 

چې نوموړی اثر د فولکلور ټولونې په اوسني ميتود برابر دی او که نه؟ د کتابښود دغه برخه 
په دې هم مهمه ده چې په عني حال کې يو منظم ارزښـتمن بيبليـو ګرافيکـي کـار هـم دی. 

رص منـل چې په دې کې د نورو کتابونو په باب د مولف نظريات د فولکلور ټولونې پـه معـا
 شوي ميتود متکي بومل او د هغه د ټاکل شوې علمي وظيفې په حدود کې يې په ځای ګڼم.
دې رسه او له دې موقع نه په استفاده، زه پخپله د ميتود د يو رشط په باب خپل افـاقی 
نظــر د هيــواد او نــړۍ د علمــي ټولنــو دانشــمندانو او همدارنګــه ددې ميتــود د واضــعانو او 

 و د توجه لپاره داسې وړاندې کوم.ميتوديکو واعظان
د فولکلور ټولونې د معارص ميتود يو رشط دادی چې د فولکلوري موادو راويان بايـد 
وښودل يش. دا ښه او رضوري رشط دی. مواد پرې کره او ثقه کېـږي. دې رسه، يـوازې پـه 

 دوو مشخصو برخو کې، زه استثنا باندې قايل يم:
کلور ټولونې د معارص ميتود د تثبيت او تـروي  نـه . ځينې آثار داسې دي چې د فول۹

دمخه تاليف شوي دي او په هغو کې فولکلوري مواد، خصوصاً لنـډۍ، اوليسـ سـندرې او 
متلونه ثبت شوي دي. نو که د هغو بېل بېل راويان ښودل شوي هم نه وي، مـونږ بايـد حـق 

 ولرو چې پخپله مؤلف يا مدون د هغو راوي وبولو.
اکاډمييک حيثيت لري. د څيړونکو او علمي موسسو د اسـتفادې لپـاره . ځينې آثار ۰

وي، دا بايد په ميتود پوره برابر وي. د ټولو معيارونو، رشايطـو او د ميتـود د غټـو وړو خـربو 



 ي 

رعايت په کې ويش او ټول راويان او يا وريانتونه يې وښودل يش. او ځينې نور آثار بيا دعـا 
لک خپلو ميل سندرو، متلونـو او داسـتانونو رسه عالقـه لـري. مې استفادې لپاره وي. عام خ

ځان په کې ګوري. د خپل زړه اواز ترې اوري، نو ځکه ورته غوږ ږدي او لويل يې. کـه پـه 
دې کې راويان، دراويانو کړه وړه، او د منت وريانتونه راواخلو بيا نو د عامو لوستونکو لپاره د 

پرونې اصيل هدف ته حتی تاوان هم اوړي. د عامو استفادې ساحه تنګيږي او د چاپ او خ
لوستونکو او اوريدونکو احساسات فقط په منت ترضيه کېږي دوی دې پسی نه وي، او ورته 
رضورت هم نه لري چې راوي يې څوک او څنګه دی؟ مګر لـه دې نـه خونـد اخـيل چـې 

 چېرته يې ولولی يا له چانه يې واوري:
 شاميل الله زار باشد به من چه؟
 زمستانش بهار باشد به من چه؟

 يا
 ماته په سرتګو کې حال وايه!

 الرې کوڅې له غامزانو ډکې دينه
دا لنډۍ خو مې په سلها و ځله اورېدلې او لوستې ده. که زه د لنـډيو کومـه مجموعـه 

 راټولوم يا ترجمه کوم، نو ددغسې لنډيو راوي به څوک وښيم؟
يې، په بني املللی سويه يو پيشنهاد وکـړ. نـور  د ښاغلی نارص د اثر دا تاثريو چې پر ما

نو په عمومي ډول د هغه کار او زيار په دې هم ستايم چې په خپله نوعه کې نوی کـار دی. 
له نوښت رسه يې شکليات سم او څېړنه دقيقه، علمي او بې طرفه ده. په ميتود برابر کار يـې 

 يفه وه.برابر ګڼلی او نابرابر يې نا برابر همدا يې علمي وظ
نوموړي پر ډېرو ماخذونو استناد کړی دی، ځينې يې ډېر مشهور آثار دي. په دې کې 
د لرې او برې پښتونخوا او خارجي ليکوالو آثار او په پښتو کې د بهرنيو مسترشقانو د ليکنـو 
ترجمې شاملې دي. دا زياتره هغه کتابونه دي چې په کابل، پېښـور، کويټـه او دوشـنبه کـې 

 . ټايپي نسخې هم په کې دي چې زما په نظر د خطي نسخو حکم لري.چاپ شوي دي
زياتره کتابونه او رسالې او يو څه په مجلـو او جريـدو کـې خپـرې شـوې مقـالې دي. 

يا دښتونو هم اتکا کړې ده، دايې هم د تالش يوه نخښـه ده. پـه  مولف پر ځيو ليکلو خطی
ذونـه پـوره کـاا بـومل او د هغـو پـه موجودو رشايطو کې، ددې کار لپاره، زه موجوده مآخ

 موندلو مولف ته شابسی وايم.
په کتاب کې، د موضوع د زيات وضاحت لپاره، د مولف ځينې يادونې تکـرار شـوي 
دي. ما ترې خواهش وکړ چې د چـاپ وخـت کـې دې، تـر ممکنـه حـده پـورې د تکـرار 



 د پښتني فولکلور ټولې شوې مجموعې  

 ك

موضـوع علمـي اړخ مخنيوی ويش. دا يوه تخنيکي نرشايت مشوره ده. دې تکرارونو رسه د 
ته کومه صدمه نه ده رسېدلې بلکې له توضيح رسه يې مرسته کړې ده. ما نوموړی ته نـورې 
مشورې هم ورکړې او هغه ومنلې او دې رسه زه د هغه کـار بشـپړ بـومل. پـه دې بريـاليتوب 
ورته مبارکي وايم او وړيې ګڼم چې د )محقق( له درجې څخه )د رسمحقق مرستيال( علمي 

 ارتقا وکړي. درجې ته
 په درناوي

 ستاسو خدمتګار )عبدالله بختانی(
 مه ۹۰کال د دلو  ۹۹۳۹د  -ننګرهار



 ل 

 

 تقريظ

کله چې د )فولکلور( نوم اخلو، نو وررسه جوخت زموږ د فکر نيلی ډېرو لرغونو زمانو 
ته وځغيل، هغو زمانو ته چې ال تر اوسه د تاريخ پوهه نه ده ور رسـېدلې او ال ډېـرې هڅـې 

ار دي چې د برشي ژوندانه دغې ارتې اوله پرېامنه حقايقو ډکې ورشو ته الره پرانيزو او په ک
د ښکلو او زړه وړونکو مناظرو نندارې ته يې ځـان ورسـوو. فولکلـور داسـې يـوه پراخـه او 
ناپايه خزانه ده چې تر څو انساين بصريت کا رکوالی يش، په هامغه اندازه نـوې او ال نـوې 

لغلرې په کې زموږ پاملرنه جلبوي. فولکلور يو نه ايلېدونکی تو پاين درياب او د ليدلو وړ م
دی چې له ډېرې لرغونې مايض څخه رسچينه اخيل، د پېړيو په پوړيو کې اوړي را اوړي او 
له پرېامنه حکايتونو رسه يوځای تر موږه ځان رارسوي، له همـدې املـه کېـدای يش ووايـو 

کـې د بـدلونونو او اوښـتونونو ښـکارندوی هـم دی، پـه چې )فولکلور( پـه برشـي ژوندانـه 
فولکلور کې زموږ مايض، حال او استقبال رسه کوشـېرېږي. فولکلـور زمـوږ د پـالر نيکـه د 
ژوندانه طبيعي او بې االيشه انعکاس دی، فولکلور د ژوند په بهري کې انساين تجربه ده، مينه 

ده، ارمان دی، له همدې امله بـې څـه نـه ده ده، کرکه ده، خو اشينتيا او خوشحالتيا ده. هيله 
عکـس العمـل دی او د پـوهې او  –چې ووايو فولکلور د ژوند پېښو په اړه د انسـاين عمـل 

 بصريت په زياتوب کې يې يوه ممده او اغېزمنه وسيله ده.
ښايي يادونه ويش چې د فولکلور دغه پراخ بعديزه ننداره او دغه پراخ بنسټه تاداوونـه 

وي چې موږ ته په دې برخه کې هره هڅه او هر ګام په زړه پـورې او دلچسـ  ددې باعو 
يش او موږ په ډېره مينه جلب کړي. بې څه نـه ده چـې د ښـاغيل نـارص دغـه اثـر هـم يـو د 
دلچسپۍ وړ او له خوندونو ډک اثر وبولو، ځکه چـې لـه يـوې خـوا مـوږ پـه عامـه توګـه د 

د هغې په کم و کيف مو خربوي او له بلې خوا  فولکلور له خوندورې دنيا رسه اشنا کوي او
مو په خاص ډول ددې الرې له الرويانو رسه يو ځای پـه سيسـتامتيک ډول د هغـو منظـرو 

پښتنې ټولنه کې هسـت شـوي او د  –نندارې ته کښينوي چې زموږ په خپل ټولنيز جوړښت 
 جامل درجې ته رسېديل دي.

رصـ اللـه نـارص دغـه اثـر د هغـو پراخـو په بله وينا، کېدای يش ووايو چې د ښـاغلی ن
معلوماتو يوه مجموعه ده چې تر اوسه پورې زموږ د څېړونکو د پلټنو پـه لـړ کـې رابرسـېره 
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 شوي دي.
ددې اثر محتوا ښيي چې د ښـاغيل ليکـوال زياتـه پاملرنـه د پښـتني فولکلـور څېړنـې 

ښتني فولکلـور ميتوديک اړخ ته متوجه ده او غواړي دې پوښتنې ته ځواب ومومي چې د پ
پوهنې په ساحه کې رامنځ ته شوي آثار د څېړنې د اوسنيو منل شوو معيـارونو پـه تلـه برابـر 

 دي که يه؟
ترکومه ځايه چې ښکاري ليکوال په خپله څېړنه کې خپلې پورتنۍ موخی ته د رسېدو 

وايـو لپاره له ترشيحي او انتقادي ميتود نه کار اخيل او ډېر بريالی پرمخ ځي. کېـدای يش و 
چې ليکوال په دې بريالی شوی دی چې ددغو ميتودونو په ر ا کې خپل اثر هست کړي او 
په مينه يې د فولکلور مينانو ته وړاندې کړي. پـه دې اثـر کـې د ليکـوال هڅـه داده چـې د 
پخوانيو او اوسنيو څېړنو له درنـاوي رسه رسه اوسـني فولکلوريسـتان د علمـي او منـل شـوو 

يو ځای راتلونکو څېړنو ته رهناميي کړي، له همدې امله د ښاغيل نارص  روشونو له ر ا رسه
دغه اثر ځوانو فولکلوريستانو ته د يـو الرښـود حيثيـت غـوره کـوالی يش. ددې اثـر غـوره 
ښېګڼه داده چې د يوې روښانه هيندارې په حيو د پښتو فولکلور پوهنې ټولې هڅې زمـوږ 

ه پوره پوره اشنا کوي. دا هم بايد هېـره نـه کـړو مخی ته ږدي او موږ د هغو له مندرجاتو رس 
چې په دې اثر کې له تاريخي ميتود څخه هم ګټـه پورتـه شـوې ده او پـه دې توګـه مـوږ د 
پښتو فولکلور څېړنې کرونولوژي جريان هم په کې ليـدالی شـو، دغـه ميتـود مـوږ تـه هغـه 

ځـوان فولکلوريسـتان مرغلني تار برېښی چې د فولکلور څېړنې دغه راز روش ښايي زمـوږ 
دې ته وهڅوي چې فولکلور څېړنې ته پـه سـاده سـرتګه ونـه ګـوري او اصـالت تـه يـې لـه 
درناوي رسه رسه په علمي او اکاډمييک نظر دغې پراخې نړۍ ته ورننوځي، او په دې توګـه 
دغه نا پايه خزانه لکه څرنګه چې ښايي معرا کړي او خپلو راتلونکو نسلونو تـه يـې د يـو 

 مرياث په توګه پرېږدي. درانه
تر کومه ځايه چې برېښي ښاغلی نارص د خپلې ليکنې په تـر  کـې ډېـر محتـاط هـم 
دی، بې بنسټه او بې دليله حکم نه کوي، ترشيحي سيستم يې خوږ، ساده او بې تکلفـه دی 
او انتقادونه يې هم د لطافت  په وريښمني ټوکر کې نغښتي دي او بې ګودره موزې لـه پښـو 

باسی. په دې برسېره دده زياته هڅه داده چې عنوان او معنون رسه موازي کړي او هره  نه، نه
خربه د عنوان له تقاضا رسه سمه راويل خو داسې بريښي چې د رضورت په وخت کې يـې 

 دغه الزام ته غاړه نه ده ايښې او د اضاا مګر موجه معلوماتو له راوړلو څخه ډډه نه کوي.
ا واقعيـت راڅرګنـدوي چـې ليکـوال تـر زيـاتې انـدازې د يـو دغه راز هڅه موږ تـه د

ښوونکي مسدووليت غـوره کـړی او غـواړي زيـاتره هغـه پوښـتنې ځـواب کـړي چـې د يـو 



 ن 

 لوستونکي په مغز کې راڅرخي.
لنډه دا چې نارص په دغه اثر کې ))درياب په کوزه کې ځای کړی دی(( ځکه له يوې 

ه ياده نه دي اېستيل او په ډېره موجزه توګـه يـې خوايې د فولکلور پوهنې تيوريک اړخونه ل
( هغو آثارو ۹۹۰په دې برخه کې د څېړنو نتاي  په ګوته کړي دي او له بلې خوايې موږ له )

رسه هم آشنا کړي يو چې د پښتو فولکلور څېړنې په ساحه کې د کورنيو او بهرنيو پوهانو له 
 اخذ حيثيت هم لري.خواهست شوي دي. له همدې امله دا اثر د يو عمده م

که چېرې د خربو د اوږديدو مخه ونيسو نو به ووايو چې دغه اثر د زيـات کـړاو پايلـه 
ده، ځکه له يوې خوا ليکوال زيات پيدا او پناه آثار چې په اوسنيو رشايطو کـې يـې ترالسـه 
کول، په تر وږمۍ کې د سپوږمۍ د ليدلو هڅه ده، په زياته حوصـله منـدي پلـټيل او کـتيل 

او له بلې خوا يې په داسې حاالتو کې د ليکلو تکل کړی دی چې قلمونه د پرلـه پسـې  دي
 کور ورانوونکې جګړې له امله خواشيني برېښي.

ددې او داسې نورو ښيګڼو له امله زه دغه اثر يو علمي اثر بومل او په داسې حـال کـې 
ارص تـه دې، ددې چې ليکوال ته د زړه له کومې مبارکي وايم، هيله من يـم چـې ښـاغيل نـ

درانه اثر د کښلو له امله د څېړونکي له علمي رتبې څخـه د رس څېړونکـي مرسـتيال علمـي 
 رتبې ته ترفيع ورکړالی يش.

 
 په درناوي

 د رسڅېړونکي مرستيال نور محمد سهيم



 س 
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که دا خربه د څرګند واقعيت په توګه ومنو چې فولکلور ټاکلی تاريخ نه لري له امکان 
خربه نه ده، ځکه چې د فولکلور پيالمه د برشي متدن له لومړيو وختو څخه را پيـل  نه لرې

کېږي او د اوږد زماين واټن په اوږدو کې له يوه نسـل څخـه بـل نسـل تـه پـه مـرياث پـاتې 
کېږي. دغه اوليس ارزښتناکه پانګه د برشي ټولنو د ژوند د بېالبېلو اړخونو د روښانتيا لپاره د 

يو کارول کېدای يش، او کېدای يش  چې د يوې ټـولنې د ټـولنيز ژونـد يو مهم توک په ح
 هينداره يې وګڼو او د شاعر دغه وينا هم وررسه تصديق کړو چې وايي:

 د هر قوم راز معلومېږي له قصو څخه
 د هر چـــــا هينداره خپلې افسانې دي

 )نوري(               
او ان صــحي او روحيــايت مســايل  پــه فولکلــور کــې مــوږ تربيتــي، تعليمــي، اخالقــي،

موندالی شو چې د پېړيو پېړيو په بهري کې د انسانانو د زياتو تجربو او ګروېږنو محصول يې 
وګڼو او موږ ورڅخه د ژوند په دغو ساحو کې مثبه او ګټوره اسـتفاده کـوالی شـو. مـوږ پـه 

و اصـيلو مـوادو افغاين ټولنه کې هم د اصيل فولکلور خورا ښې بېلګې موندالی شو او ددغ
راټولول او خوندي کول خورا د اهميت او قدر وړ ګټور کار ګڼل کېږي او د فولکلوريستانو 
اسايس دنده هم داده چې پرېنږدي چې دغه ارزښتناکه خزانه د انسانانو لـه مړينـې رسه  يـو 
ځای د هغوی په سينو کې تر خاورو النـدې يش. کـه څـه هـم زمـوږ يـو شـمېر ليکوالـو او 

ريستانو په دغه برخه کې څه نا څه تر خپله وسه پورې هلې ځلې کړي دي، خـو بيـا فولکلو 
هم دا کار نيمګړی پاتې دی. په دغه برخه کې د ځوان نسـل دنـده ده چـې هغـوی د خپلـو 
پلرونو دغه تاريخي او ارزښتناکه خزانه د خپل همت، کار او څېړنې په برکـت رسه خونـدي 

 او ثبت کړي.
را ګړندۍ پرمخ روانه ده، برشـي ټـولنې د سـاينس، کمپيـوټر او د برشي متدن وده خو 

کيهان ساحې تـه ځانونـه رسـوي، د ژونـد لـه دغـه عرصـي پرمختـګ رسه نـوي مسـايل او 
موضوعات رامنځ ته کېږي، زاړه مناسبات او عنعنې زياتره په نوو بڼو رسه  را څرګنـدېږي او 

 يا د له منځه تللو خواته حرکت پيل کوي.



 ع 

انډو اوسېدونکي زياتره  ښار او عرصي سيمو يا ښاري سيمو ته څېرمه ژوند د کلو او ب
اختيارول او ميشته کېدل غوره ګڼي د مهاجرتونو او تګ راتـګ زمينـه ورځ پـه ورځ آسـانه 
کېږي د همدغو فکټورونو پر اساس اصيل او کليوايل فولکلوري موضـوعات د هېرېـدلو او 

ددې خربې رضورت او اړتيا رامنځ ته کېږي چې په  له منځه تللو رسه مخامخ کېږي. بيا هم
هره بڼه چې وي دغه ارزښتناکه خزانه بايد د حوادثو له څپو څخه خوندي پاتې يش. خو په 
دا ډول يې خوندي پاتې کېـدل هـم د انصـاف وړ  کـار نـه دی، لکـه چـې پـه دا وروسـتيو 

ريانټ او د فولکلور ټولونې وختونو کې يو شمېر څېړونکو د فولکلور د راټولولو په نامه، دو 
د ميتود پر اساس چې راوي بايد معلوم وي او د هغه ټول مشخصات بايـد يـاد کـړل يش لـه 
دغه نوي ميتود څخه په استفادې رسه يو شمېر ځوانانو يوازې يـو نکـل د خپلـې سـيمې پـه 

ه چې لهجه رسه ثبت کړ، د موږ پر ځای يې )ميږ( وليکئ او د پښتنو د فولکلور اصيل نکلون
په ټولو سيمو کې رواج او عموميت لري د خپلو سيمو د نکلونو په نامه ياد کـړي، د بېلګـې 
په توګه د باميان نکلونه، د ننګرهار او کندهار نکلونه، د پکتيا نکلونه... په همـدې ډول نـور 
کله چې د اثر منت تـه رجـوع وکړلـه يش هلتـه مـوږ د آدم خـان او درخـانۍ نکـل پـه کـې 

، نو تاسې خپله قضاوت وکړئ چې د آدم او درخانۍ نکل موږ د کوم واليـت موندالی شو
 او کومې سيمې نکل وګڼو!

 هلته په نکل کې په ډاګه رسه په يوه ناره کې داسې راغيل دي:
 که دوې دي  دوې دي د کال بس دروازې دوې دي
 په يوه يې آدم وځي په بله يې د مور سوې نارې دي

ي تلفظ دی او د بست تاريخي کال په لښکر ګاه يا هلمند کال بس، د )کال بست( عوام
کې موقعيت لري، د نکل اصيل قهرمان او هريو هم د همدغې سـيمې دی بيـا نـو څـه اړتيـا 
شته چې موږ دغه نکل د واليتونو د نکلونو تـر عنـوان النـدې ثبـت کـړو. دانـه د فولکلـور 

يش چې په پای کې له موږ څخه  ټولونې ميتود او نه فولکلوري مواد دي فقط دومره کېدای
اصيل نکل او کيسه ورکه يش، د واليتونو په نومونو پسې به ګرځو؟ او نه بـه دا وريانـټ وي 
چې نکل په يوه او بله لهجه رسه وليکو او دوريانټ اصطالح ورته وکاروو. زه په دغه برخـه 

او مشـرتک  کې بشپړ معلومات نه لرم خو دومره ويالی شم چې وريانټ به هغه مشخصـات
خصوصيات چې يو کيسه يا نکل يې ولري او هغه په بله لرې سيمه او هيـواد کـې ومونـدل 
يش. د بيلګې په توګه، د يوه رشق پيژندونکي په قول د آدم خان او درخانۍ نکل، د شهزاده 
بهرام او ګل اندامې نکل د داغستان په جمهوريت کې په يوه کيل کې د کوم سپني ږيري له 

ثبت کړي، ددغسې انتقاالتو او لېږدونو وريانټونـه کـه څرګنـدېږي دا بـه پـر ځـای خولې نه 



 تقريظ 

 ف

خربه وه. که څه هم دغه نکل په هغو سيمو کې په پښتو ژبه نه بلکې د داغستان د خلکو پـه 
محيل ژبه او رويس ژبه رسه د خلکو په ياد دی. که موږ ددغې خربې جاج واخلو کله چې 

روسته د هوتکي قبيلې په سلګونو کورنۍ، ايران، مازندران، د هوتکي امپراتوري له سقوط و 
او داغستان او ځينو نورو سيمو ته تبعيد کېږي او يا بهر ملکونو ته مهاجرت کوي له هغـوی 
رسه طبيعي خربه ده چې د فولکلوري موادو کيسې هم هغې سيمې ته وړل کېږي لکه چې د 

په داغستان کې مېشته شوي نو دا خربه  تاريخي اسنادو په حکم يو زيات شمېر غلجي قبايل
هم حقيقت او واقعيت ته نږدې ده چې دا نکل او کيسې به له هغوی رسه يوځای دغو سيمو 
ته انتقال شوي وي. يا د بېلګې په توګه پښتني فولکلوري افسانې او نکلونه د کوچيانو د لېږد 

ېـږدول شـوي وي. ددغـو او کوچ رسه يوځای له يوې سيمی  نه وبلې ډېرې لرې سيمې ته ل
 وريانټونو څرګندول د فولکلور د ښې معرا رسه ال زياته مرسته کوالی شی.

خربې په دغه برخه کې خورا ډېرې دي زه مجبور يم چې خپلـې اصـيل موضـوع تـه 
د څېړونکـی نرصـ اللـه نـارص اثـر ))د پښـتني  –راوګرځم او خپـل تقـريظ را تقـريړ کـړم 

م روش تابع دي؟(( ما په غور رسه وکوت، دغه اثر چې فولکلور ټولی شوې مجموعی د کو 
د ليکوال له خوا په پنځه څپرکو کې بشپړ شوی د ليکوال د زياتو هڅو او منډو په نتيجه کې 
د تکميل مرحلې ته رسېدلی دی. په داسې څپڅپانده حالت کې چې ليکوال هـم پـه خپلـه 

ار دی او زياتې هڅې غـواړي دغـه ورته اشاره کړې د يوه اثر ليکل او بشپړول خورا ګران ک
زملي ليکوال دغه اثر دوه ځيل ليکلی چې لومړی ځل د ناوړه پېښو له کبله له منځه تللی  او 
ده بيا د دويم ځل لپاره د همت مټې رانغاړيل او دغه اثر يې تکميل کړی دی د سـتاينې وړ 

 اقدام ګڼل کېږي. ددغه اثر په اړه دا څو ټکي هم د يادولو وړ دي.
. ددغه اثر محتوا د علمي او منطقي تسلسل له مخې په منظمه او سيسـتامتيکه توګـه ۹

 او ډله شوی او په پای کې بشپړه ببليوګراا هم لري.
. د ليکوال د ليکنې سبک خوږ او په معياری لهجه يې ليکلی، د سيمی د لهجې تـر ۰

 اغېزې الندې نه دی راغلی.
اسـاس ترشـيحي او انتقـادي دی، پـه اکـرثو  . د ليکنې ميتود يې د علمي اصـولو پـر۹

مواردو کې ليکوال نقد او کره کتنه کوي او خپل نظر په علمـي او مدللــه توګـه څرګنـدوي 
چې دا د ليکوال د علمي صالحيت څرګندونې کوي. او کېدای يش ووايو چې دا برخه يې 

 د نوښت بڼه هم لري.
اد راټـول کـړي، کېـدای يش چـې د . د مفاهيمو او تعريفاتو په اړه يې خورا مهم مـو ۴

 ښوونې او روزنې په تعليمي برخه کې هم ورڅخه ګټه واخيستله يش.
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. د تکراري موضوعاتو څخه ليکوال په بشپړه توګه مخنيوی کړی چې دا کـار د اثـر ۰
 په محتوا مثبته اغېزه لري او د ليکدود نښې په کې مراعات شوي دي.

ګټه اخيستې او پر مأخذونو برسېره د تعليمي او  . له زياتو او مهمو مأخذونو څخه يې۳
تدرييس موادو د ياداښتونو څخه هـم د قـدر وړ اسـتفاده اخيسـتل شـوې ده چـې دا کـار د 

 کتاب د علمي کېدو په برخه کې نوره او ښه اغېزه هم لري.
په پورتنيو يادونو برسريه ښاغلی نرص الله نارص د يو دقيق، احتياط کاره، څېړونکـي پـه 

ه خپل نقد په خورا خوږه او نرمه لهجه ليکي او خپل مطالب په هـرني اديب قالـب کـې توګ
 افاده کوي.

په لنډه توګه ويالی شم چې د ښاغيل نارص دغه ګټور کار مثبت ارزيايب کـوم او دی 
ددې وړ ګڼم چې ددغه اثـر پـه واسـطه د څېړونکـي لـه علمـي رتبـې نـه د رسڅېړونکـي د 

يع وکړي. او ددغه ډول نورو علمي کارونو په برخـه کـې ورتـه ال مرستيال علمي رتبې ته ترف
 زيات برياليتوب غواړم.

 الس دی پر چا رو بر اويس
 په درناوي

 رسڅېړونکی نعمت الله اندړ



 ق 

 

 زېری او مبارکي

په اوسنۍ نړۍ کې فولکلور څېړنه او فولکلور پوهنه د ځانګړي دريـځ لرونکـې، ډېـره 
ور څېړنې او فولکلور پوهنې بهري ته اوس ځکه په نړۍ کې غوره علمي موضوع ده، د فولکل

ځانګړې پاملرنه شوې او کېږي چې له يوې خوا راتلونکی او نوی نسل بايد د برشي ژوند له 
دغو فرهنګي په خپله راشنو شويو )خود رويه( ګلونو رسه آشنا يش، له بلې خوا د فولکلـور 

ګه د فولکلوري آثارو ايجـاد او هسـتونې رسه څېړنې او فولکلور پوهنې رسه په هر اړخېزه تو 
ډيره مرسته کوالی يش. همدا وجه ده چـې اوس پـه معـارصو علمـي او اديب څېړنـو کـې د 
فولکلور څېړنې او فولکلور پوهنې علمي کار او زيار په خاص جديت او هاند رسه پـه نظـر 

 کې ساتل کېږي....
ر خوشحال خان خټک په آثـارو د پښتو ادب په کالسيکه دوره کې د پښتو ژبې د پال 

کې دغه غوره او درنه موضوع ښه راځلېدلې ده... خـو د يـوې ځـانګړې څـانګې پـه توګـه 
فولکلور څېړنه او فولکلور پوهنه زموږ د علمي څېړنو او تحقيق په بهري کې يوه نوې، تانده، 

 تازه او رنګينه موضوع ده.
پور وړي يو، هر څومره چې په دغه موږ ال تر اوسه د خپلو فولکلوري څېړنو او پوهنو 

برخه کې هڅې او هاندونه کېږي بايد د همدغه فرهنګي پور د ادا لپاره يې نور هم بېړين او 
چټک کړو، ځکه چې وخت او زمانه په بدلون کې دي داسې وخت به راغلی وي چـې بيـا 

خوشبويي  به موږ د خپلو دغو خود رويه صحرايي ګالنو رنګني رنګونه او اصيل عطرونه او
 ونه وينو. السونه به پسې مږو او السونه به تر زنې ورته ناست يو...

 هوکې:
ـالله نـارص ددغـه ډېـر پـه زړه  د ډېر ګران او خواږه ورور د رس څېړونکي مرستيال نرص
پورې څېړنيز او تحقيقي علمي اثر چاپېدل د همدغو يادو شويو هڅو په لـړ کـې يـو ډېـر د 

اتې ستاينې  وړ کار دی، چې د فولکلور څېړنې په برخه کې يې ځانګړې يادونې او بيخي زي
په زياته ستونزه رسته رسولی. خو حاصل، ايربه او خوږه مېوه يې د علم او ادب پـه ګلسـتان 
کې ډېره ارزښتمنه ده، دا ځکـه پـه دغـه تحقيقـی څېړنـه کـې زمـوږ ښـه رسـېدلی اسـتاد او 

ـالله نـارص د  فولکلـور څېړنـې او فولکلـور پـوهنې د څېړونکي د رسڅېړونکی مرستيال نرص



 ر 

په خوږه او روانه اديب ژبـه رسه اخيسـتی دی جاج پخواين، او اوسنيو څېړنو او تحقيق پوره 
او يوه ګلورينه علمي غوټۍ ده چې په ليدو يې زما سرتګې روښانه او زړه مې پـری بـاب بـاب 

ې تررسه شوي، په کره شو ځکه هغه کارونه چې تر اوسه پورې د فولکلور څېړنې  په برخه ک
 توګه يې په ارزښت او نوښت رسه دلې څېړيل دي او زياته ستونزه يې ګاللې ده....

زما په نيمګړې پوهه په پښتو فولکلور څېړنه کې دده دغـه مغتـنم خـوږ څېړنيـز اثـر د 
فولکلور څېړنې د نوي بهري دپاره ډېـره غـوره څېړنـه ده، ځکـه چـې د راتلونکـو څېړونکـو، 

محققينو رسه د علمي او څېړنيزو کارونو په رستـه رسـولو کـې ډېـره مرسـته کـوي،  پوهانو او
څېړونکي، ليکوال او پوهان کوالی يش چې ددغـه اثـر پـه لوسـتلو رسه ځانونـه د فولکلـور 
څېړنې او فولکلور پوهنې کارونو ته چمتو کړي او د تحقيقي څېړنو دپاره بـه يـې لـه علمـي 

ته راوړنې په برخه يش. دا ځکه ګران  نـارص پـه عمـومي  ګټو څخه زياتې استفادې او الس
 ډول د فولکلور څېړنې د بهري ټوله رنګيني او ارزښتونه دلې راټول کړي دي...

زه درانه ورور نرص الله نارص ته ددغه اثر د چاپېدلو زياتـه مبـارکي  ورکـوم ډېـر پـرې 
ل چې زمـوږ راتلـونکي فولکلـور خوشاله يم او زما دا هيلې او اميدونه هم را تازه او تاند شو 

 څېړونکي به په خپلو څېړنو کې ورڅخه پوره ګټه واخيل ځکه دا يو پوره اثر دی.
 

 په مينه
 رسمحقق عيل محمد منګل

 ۹۹۳۹/ ۴/ ۰۰انصاري واټ  -کابل
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 د دوهم چاپ رسيزه

 لکه څنګه چې څرګنده ده، ټولنيز علوم د طبيعي علومو په څېر ثابت نه دي.
توګه: په ريايض کې دوه جمعه دوه په هر عرص او زمان کې څلور کېږي،  د بېلګې په

کوم کمی او زياتی په کې نه راځي، خو ددې پر خالف پـه ټـولنيزو علومـو کـې چـې اديب 
 علوم هم په کې شامل دي، د وخت او حاالتو له غوښتنو رسه سم بدلونونه رامنځته کيږي.

اډانه کې نـن يـوه مقالـه يـا ځـانګړی اثـر  همدا المل دی چې موږ د ټولنيزو علومو په
ليکو، کال دوه وروسته که هغه له رسه ګورو او چاپ ته يې چمتو کوو، دا اثر که مـو خپـل 
وي او يا د بل وي، که وغواړو يا ونه غواړو، طبعاً پـه کـې د سـمونو نـو، زيـاتونو، کمونـو او 

 اصالحاتو اړتيا احساسيږې.
پي مجموعو څېړنـدود(( چـې ستاسـې پـه الس کـې دغه اثر ))د پښتني فولکلور د چا

ش. کال کې د چاپ په ګا ه پسـولل شـوی ۹۹۳۹ش. کال کې ليکلی او په ۹۹۳۹دی، ما په 
دی. لکه څنګه چې په ))څو خربې(( او د لومړي چاپ په رسيزه کـې ورتـه نغوتـه شـوې، 

وې چـې  ددې اثر د ليکلو پر مهال په هېواد کې کورنۍ خپلمنځني جګړې اوج ته رسېدلې
له همدې امله د کتابتونونو دروازې تړلې وې او که خالصې هم وې د اړتيا وړ کتـابونو پيـدا 
کول په کې ستونزمن وو، ځکه چې ټول آثار يې ګډوډ او مهم کتابونه يې جوړ شوي وو، په 
دغسې حاالتو کې د مأخذونو ترالسه کول او د څېړنيزو آثارو پنځول که ناشـوين نـه وو نـو 

 خو وو. ستونزمن
ما په همدغسې رشايطو او حاالتو کې د ياد اثر ليکلو ته مال وتړله لـه دغـه اثـر مـې د 
څېړنوالۍ علمي رتبې ته د ترفيع لپاره ليکلی وم لـه ډېـرو هڅـو رسه رسه بيـاهم ځينـې آثـار 

( بېالبېـل فولکلـوري آثـار معـرا او ۹۹۰ترالسه نه کړای شول خو ومې کوالی شول چې )
 رې وکړم.تحلييل کتنه پ

ش. کال کې چاپ شوی چـې اوس يـې  ۹۹۳۹لکه مخکې مې چې وويل دغه اثر په 
چاپي نسخې نه پيدا کېـږي. د علومـو اکـاډمي د پوهـانو، د پښـتونخوا د ادبپوهـانو او ځينـو 
منفردو ليکوالو د غوښتنې له مخې مې پتېله چې دغـه اثـر بيـا چـاپ يش، البتـه د دې اثـر د 

اکـاډمي د رسـيس ښـاغيل څېړنـوال دکتـور عبـدالظاهر شـکيب چاپ په برخه کې د علومو 
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 ځانګړې پاملرنه هم د يادولو ده.
کـال  ۰۳هــ. ش کـال( کـابو ۹۹۱۱څرنګه چې د دې اثر د ليکلو له وخته تردې دمـه )

کېږي او د چاپېدو يې شپاړس کاله وتيل دي، نو له همدې امله دې اثر د څو الملونو له امله 
 وده:بيا کتنې ته اړتيا درل

لومړی دا چې هغه مهال ځينې آثار زما الس ته نه وو راغيل، دوهم: ځينې آثار دوهم 
کلونو کـې ډېـر نـوي آثـار هـم چـاپ او  ۰۰ځل چاپ شوي، درميه خربه داده چې په دې 

خپاره شوي دي نو ځکه مې دا پرېکړه وکړه چې دا اثر بيا وګـورم او لـه هـر اړخيـزې کتنـې 
م او په څنګ کې يې پر هغو آثارو کار وکړم چې يا د لومړي وروسته يې چاپ ته چمتو کړ 

ټوک د ليکلو پرمهال راڅخه پاتې وو او يا نوي چاپ شوي دي او د دوهم ټوک په نوم يې 
 چاپ ته چمتو او دواړه ټوکونو په يوه پوښ کې چاپ کړم.

 لکه چې وايي ))د خدای )ج( او بنده اراده يوه نه ده((، نو ځکه همداسـې وشـول، د
ډېرو د علمي او اداري بوختياوو له امله په خپل وخت د دوهم ټوک په بشـپړولو بريـالی نـه 

٪ کار يې رسته رسېدلی( نو ځکه مـې غـوره وګڼلـه چـې د اوس لپـاره  ۳۲شوم )که څه هم 
همدا لومړی ټوک چاپ ته چمتو کړم او دوهم ټوک له بشپړېدو وروسته په جال پوښ کـې 

 ړاندې کړم.چاپ او مينه والو ته يې و
ده مې سمې يپه دې لومړي ټوک کې چې له ما نه کومې تېروتنې شوې وې، تر ډېره بر

 ٪۰۲کړې، بيا مې له رسه تر پايه وکوت، د سمونو او اصالحاتو په بهـري کـې پـه کـې نـږدې 
 زياتوالی راغی او دا دی، دوهم ځل چاپ او خپرېږي.
 استفادې وړ وګرځي. هيله ده چې د څېړونکو او مينه والو د استفادې او

 باب د ګلو به سمسور وي موږ به نه يو
 د بلبلو به پرې شور وي موږ به نه يو
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 د لومړي چاپ رسيزه

فولکلوريستان، د دې لپاره چې له خپل مسلک څخه يـې دفـاع کـړې وي، ډول ډول 
ات داليل وړاندې کوي، د بېلګې په ډول کله وايي: د ليکلو ادبياتو اصيل منبع شـفاهي ادبيـ

دي، که شفاهي ادب نه وای نو ليکيل ادب به وجـود نـه درلـود او.... فولکلـور د خلکـو د 
ژوندانه څرنګوالی منعکسوي.  تر هغو چې د يوې ټـولنې پـه کلتورونـه پـوهېږو د هغـې پـه 

 تاريخ په سمه توګه نه شو پوهېدلی او داسې نور...
ماکسـيم "پـه تـاريخ کـې ده(. ويکتور هوګو وايي: )په افسانه کې تاريخ دی او افسانه 

 "د لفظي هرن پيل په فولکلور کې دی. "ګورکي بيا وايي: 
دا چې تاريخ له فولکلور څخه راوځي او که فولکلور د تاريخ يوه برخه ده، په دې اړه 
له خربو څخه تېرېږم ځکه چې دغه موضوع جال څېړنه غواړي، خو په لنډ ډول بايد ووايـم 

او تاريخ له فولکلور رسه اړيکې لري او ډېر ځله کولی شو چـې  چې فولکلور له تاريخ رسه
تاريخي مسايل د فولکلور په مرسته وڅېړو او روښانه يې کړو. موږ ددغسـې مسـايلو د حـل 
کولو لپاره د پښتو ډيرې لنډۍ، چاربيتې او فولکلوري افسانې لرو، د سـاري پـه ډول ويـالی 

خي پېښې په کې منعکسې شوي دي. لکه د شو چې په هېواد کې رامنځ ته شوې ډېرې تاري
 کابل د جنګ چار بيتې. دلته به د بېلګې په توګه به د يوې چاربيتې څو بيتونه راواخلو:

 د سولې متنا کړه  انګرېز سوله بنا کړه
 تاال يې خزانه کړه

 وريې کړې رسدار محمد يعقوب له مرغلرې
 راجمع شوې لښکرې

 مخ( ۱۴۰)تور برېښ 
 يا دا لنډۍ:

 د خالو لښکرې راغلېکه 
 زه به ګومل ته د خپل يار ديدن ته ځمه

په هر حال راځو خپلې اصيل موضـوع يعنـې پښـتنې فولکلـور تـه، د پښـتو د شـفاهي 
ادبياتو، که په عام ډول ووايو د پښتنو د کلتور او فولکلور ملنه ډېره ارته ده، رسه له دې چـې 
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همدارنګه د ختيځ پوهانو له خوا په سلګونو  ددې فولکلور په باب په لره او بره پښتونخوا او
مجموعې راټولې او خپرې شوي دي، او په همدې ډول په دې وروسـتيو پنځـو سـو کلونـو 
کې د هېواد په موقوتو  خپرونو کې د مقالو په بڼه، د پښتنې فولکلور ډېر توکي او مواد خپاره 

د اوليس ادب له قصو "ه: شوي چې شمېر يې زرګونو مقالو ته رسېږي. هغه د يو محقق خرب 
که تېر شو د پښتو عام اوليس ادبيات اوس هم په سينو کې ساتل شوي دي او دومره زيـات 
کار ورته نه دی شوی، په تېره بيا په اوليس ادبياتو کې علمي او نسبتاً سيستامتيکه څېړنه خو 

 3" بيخي اوسنۍ ده.
لکلور او کلتور ته چـا کـار نـه له پورتنيو خربو څخه زما موخه دانه ده چې د پښتنو فو 

دی کړی، ما مخکې هم وويل چې په دې ارتباط په زرګونو مقالې او په سل ګونو مجموعې 
ټولووونکو، څېړونکـو  ؛خپرې شوي چې دغه کار په خپل ځای د يادونې او ستاينې وړ دی

ې نه او ليکوالو ته يې بايد کور ودانی وويل شې او قدر يې ويش، خو له دې څخه هم سرتګ
شو پټولی چې زموږ تېر کارونه زياتره د فولکلور ټولونې او څېړنی د عنعنوي ميتـود پـه ر ـا 
کې تررسه شوي دي او حتی په دې وروستيو کلونو کې هم موږ داسې فولکلوري مجموعې 

 وينو چې د فولکلور ټولونې او څېړنې د معارص ميتود څرک په کې نه لګېږي.
ې هم پخواين آثار کره کـړو او نـوې څېړنـې وربانـدې زموږ اسايس دنده به دا وي چ

 وکړو او هم خپلې اوسنۍ ټولونې او څېړنی د نوو ميتودونو په ر ا کې تررسه کړو.
موږ پخواين کارونه له يوې مخې نه شو ردولی بلکې هغه په دې الره کې له مـوږ رسه 

 ده ويش.زياته مرسته کولی يش خو په پوره احتياط او دقت بايد ورڅخه استفا
د پښتني فولکلور لويه او شتمنه خزانه چې ددې قوم د بزګرانو، کسبګرو سپني ږيـرو، 
ښـځو او ماشــومانو پـه وســيله سـينه پــه سـينه را نقــل او تـر مــوږه رارسـېدلې ده، مــوږ ددې 
ارزښتمنې شتمنۍ په باب په ښکاره ډول ويلی شو چې ددې ژبې د شـفاهي ادب او کـه پـه 

ور او کلتور  ملنه دومره ارته ده چې د نـورو قومونـو او ژبـو دايـې پـه عام ډول ووايو، فولکل
 زېري کې هم نه يش راتالی.

ددغو موادو او توکو راټولولو ته بايد جدي پاملرنه ويش او د فولکلور د نوي څېړندود 
په ر ا کې راټول او د لزوم په وخت کې په دې اړه تحليلی څېړنې هم تررسه يش چې دا کار 

 وسه د پښتني فولکلور په باب تقريباً نوی دی.ال تر ا
دلته بايد ددې خربې يادونه وکړم چې نړۍ د نوو اکتشافاتو په لور روانه ده چې زمـوږ 

                                                 
 مخ. ۹۰، ۹۹۰۳ست، د پښتو د اوليس ادب الرې، پښتو ټولنه، دولتي مطبعه، . دوست محمد دو  3
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هيواد هم ورڅخه ګوښه نه يش پاتې کېدای او حتمي ده چې زموږ د ژوندانه رشايط به هـم 
يو لړ تغيريات که وغواړو يا د معارصې نړۍ د پرمختګونو په ر ا کې د زمانې په تېريدو رسه 

 ونه غواړو مني، موږ يې همدا اوس هم ډېرې بېلګې د رس په سرتګو وينو.
زموږ ډېرو پخوانيو دودونو خپل ځای نوو دودونو ته پريښی يا يې بڼه بدله شـوې ده، 
ډېرې عامې او خاصې سندرې چې تر اوسه نه دي ثبت شوي، د وخت په تېريدو تر خاورو 

ږي او مري. همدارنګه ډېرې فولکلوري کيسې چې د سپني ږيرو او سـپني الندې شوي، کې
 رسو زده دي، د هغو له مړينې رسه سمې مري او داسې نور....

په همدې توګه ددغو بدلونونو په لړ کې د واده د دودونو په باب ددې څو تېرو کلونو 
رب او د ژونـد د نـاوړو ملريز کاله را په ديخـوا د زمـانې د جـ ۹۹۰۳يادونه کولی شو يعنې له 

رشايطو د موجوديت پر بنسټ ډېر تغيريات تر سرتګو کېږي چې دغه موضوع ځانله څېړنـه 
 غواړي او زموږ ځوان څېړونکي بايد دغه ټکي ته پاملرنه وکړي.

دلته د يوې بلې خربې يادول هم رضوري دي او هغه دا چې په پخوا وختو کې زمـوږ 
ذوق له مخې د فولکلور ټولولو ته توجه کړې او يايې ځينو فولکلوريستانو د خپل شخيص 

ددې لپاره چې د يوه اثر خاوندان يش، هر څه چې وخو دا کار يې کړی دی او بيا وروسـته 
ځينو علمي موسسو دغې خواته لږو ډېره پاملرنه کړې، لکه پښـتو ټـولنې، د کلتـور د دولتـي 

کـادمي د ژبـو او ادبيـاتو مرکـز او کميټې د خلکو د فرهنګ آمريت، د افغانستان د علومـو ا
 ځينې نورې موسسې چې په راتلونکو مخونو کې د هغو په باب يادونې لرو.

په اوسني وخت کې تر ټولو لومړی د افغانسـتان د علومـو اکـادمي د ژبـو او ادبيـاتو د 
مرکز د فولکلور د څانګې دنده ده چې د هېواد د فولکلوريستانو په مرسته زموږ د فولکلـور 

لولو ته مال وتړي او په اسايس ډول يې راټول او خوندي کړي، ځکـه چـې همـدا اوس د ټو 
ساحوي څېړنې لپاره هم تر زياتې انـدازې زمينـه برابـره ده. بايـد لـه وخـت څخـه پـه ګټـې 

 اخيستنې دغه کار ته اقدام ويش...
ما دمخه هم يادونه وکړه چې موږ ډېرې فولکلوري مجموعې لرو خو دغه مجمـوعې 

وې خوا زياتره په عنعنوي ډول راټولې شوي او له بلې خوا ال تـر اوسـه زمـوږ د غنـي او له ي
شتمن کلتور ډېرې مرغلرې تر ايرو او خاورو الندې دي چـې بايـد دغـه دوړې او خـاورې 

 ورڅخه وڅنډل يش او امېلونه ترې جوړ يش، هغه پښتو لنډۍ ده چې وايي:
 

 ـــر ديســـــتا د ښــــايست ګلــــــونه ډېـــ
 ځولۍ مې تنګه زه به کوم کوم ټولومه



 

1 

زموږ  فولکلور او کلتور دومره شتمن دی چې اوس هم کـولی شـو پـه سـلګونو نـوې 
مجموعې ورڅخه راټولې او تدوين کړو. ما په دې نيت ددې اثر ليکلو ته مال وتړله چې لـه 

ه وروپېـژنم او يوې خوا زموږ راټولې شوې چاپي مجموعې )البته د امکان ترحده( ټولنې تـ
راتلونکي څيړونکي په دې ارتباط لږ و ډېر معلومات ترالسه کړای يش چې زمـوږ فولکلـور 
ته په لره او بره پښتونخوا او د خيځپوهانو له خوا څومره کار شوی او کـومې برخـې يـې تـر 
اوسه راټولې شوي دي، او له بله پلوه تر هغې اندازې چې زما حقـري فقـري فکـر کـار کـوي، 

مجموعو په څېړندود او توکو څه نا څـه خـربې وکـړم. دادی د لـوی خـدای )ج( پـه  ددغو
مرسته مې دغه ناڅېز اثر وکيښ چې د هغه د څرنګوايل په باب په الندنيو کرښو کې په لنـډ 

 ډول ځينې مطالب وړاندې کوم:
 . ميتود:۹

ل شـوی ددې اثر په ليکلو کې له ترشيحي، تحلييل او انتقادي ميتود څخه کار اخيسـت
 دی خو تر څنګ يې تاريخي ميتود هم کارول شوی دی. د اثر جوړښت په دې ډول دی:

دغه اثر رسيزه، پنځه څپرکي )فصلونه(، نتيجه او د مأخذونو فهرست لري. پـه لـومړي 
څپرکي کې له دود رسه سم هغه منابع او مأخذونه په لنډه توګه معرا شوي چې ددې اثر په 

شوې ده. بايد ووايم چې په دې برخه کې زياتره هغه آثار معرا  ليکلو کې ورڅخه استفاده
شوي چې لومړی الس او تيوريکي برخه يې درنه ده، ځکه د پښتني فولکلـور ټـولې شـوې 
مجموعې خو په مکمل او مفصل ډول په پنځم څپرکي کـې هـم معـرا او ارزيـايب شـوي 

ي. نـو ځکـه د ټولـو لـه معـرا دي چې دلته د ټولو بيا راوړل موضوع ته تکراري بڼه ورکو 
 ( اثره مې لنډ لنډ معرا او خربې مې پرې کړي دي.۴۲کولو څخه تېر شوم. يواځې )

په دوهم څپرکي کې د کلتور او فولکلور په باب خربې شوي چې د فولکلور او کلتور 
 په تعريفونو رسبېره د فولکلور په لغوي او اصطالحي معنـا ګـانو بحثونـه شـوي او د بېالبېلـو

 پوهانو نظريې هم وررسه ملې دي.
په درېم څپرکي کې د فولکلور ټولونې الرې چارې ترشيح شوي دي او دا په کې پـه 
ډاګه شوې چې فولکلور بايد د کومو ميتودونو او الرو چارو په ر ـا کـې راټـول او خونـدي 

 شې او څوک يې راټول کړي؟
ولونې تکنيکونه په کې څېړل همدارنګه د فولکلور ټولوونکي ځانګړنې او د فولکلور ټ

 شوي او په دغې موضوع پوره ر ا اچوله شوې ده.
څلورم څپرکی د فولکلور ټولونې او څېړنی پس منظـر تـه ځـانګړی  شـوی او پـه دې 
باب يوه نسبتاً سيستامتيکه څېړنه تر رسه شوې ده چـې پـه عمـومي ډول د افغـاين فولکلـور 
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پښتني فولکلور ټولونې کار ته زياتـه پاملرنـه  ټولولو په باب خربې شوي او په خاص ډول د
شوې ده. دا چې په عمومي ډول ددغه فولکلور ټولول کله پيل شـوي او د علمـي مقاصـدو 
په منظور په اسايس توګه څه وخت ورته توجه شوې، په دې برخه کـې د افغـاين پوهـانو او 

کې تر څېړنې الندې تحقيقي مؤسسو هڅې په ځانګړو رسليکونو  –فولکلوريستانو او علمي 
 نيول شوي او په ترتيب رسه په دريوو رسليکونو کې موضوع په الندې ډول طرحه شوې ده:

 . ختيځپوهان او پښتني فولکلور۹
 . په افغانستان کې د پښتني فولکلور ټولونې پيل.۰
 . په لره پښتونخوا کې د پښتني فولکلور ټولونې هڅې.۹

 ر ا کې څېړل شوي دي. پورتني رسليکونه د موجودو آثارو په
 په پنځم څپرکي کې په ټوليز ډول دوه موضوع ګانې په پام کې نيول شوي دي:

لومړی: تر اوسه چې موږ د پښتني فولکلور کومې مجموعې لرو او يا په عام ډول څـه 
مواد چې په موقوتو او غري موقوتو خپرونو کې خپـاره شـوي، دغـه کـار د کـوم منـل شـوي 

؟ ايا سل په سلو کې دا کار درست دی او که ځينې برخـې يـې لـه روش په اساس شوی دی
ميتود رسه برابرې دي؟ هلته دغه موضوع تر زياتې اندازې روښانه شوې ده، بحو ورباندې 

 شوی او ما خپل نظر هم وررسه ملګری کړی دی.
په دوهم رس ليک کې په لنډ ډول په دې موضـوع خـربې شـوي چـې تـر اوسـه مـوږ 

ې لرو؟ ورپسې دغه چاپي مجموعې په ترتيب رسه په درې لويو برخـو کومې چاپې مجموع
کې معرا او د رسالې له اهدافو رسه سم خربې ورباندې شوي او په څېړندود يې هـم الزم 

 بحو شوی دی.
ما لومړی غوښتل چې د هر صنف مجموعې په بېله برخه کې وښيم خو د څېړنـې پـه 

له ستونزو نه ډک دی، ځکه هغه مستقلې مجمـوعې بهري کې دا راته ثابته شوه چې دغه کار 
چې د فولکلور د يوه خاص صنف توکي په کې راټول شـوي وي، ډېـرې لـږ دي او زيـاتره 
مجموعې مختلط او ګډ مواد لري. نو له همدې امله مې په دې اثر کې راغلې مجموعې پـه 

 کرونولوژيک ډول معرفی کړې.
ده څرګنده په خپله خپله برخه کـې مـې د  د کومو آثارو چې د چاپ او ليکلو نيټه نه

 نورو آثارو په پای کې معرا کړي دي.
( فولکلوري مجموعې په کې معرا او څېړل شوي دي، ۹۹۰دغه اثر چې څه نا څه )

 د ليکلو په وخت کې يې دغه الندنې ټکي هم په نظر کې نيول شوي دي:
ل ياهرې عمده برخه کـې . په ملن ليکونو کې د اخځونو پرله پسې نومرې په هر فص۹
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 ( څخه پيل او همداسې تر پايه دوام مومي.۹له )
. مأخذونه د هر مخ په ملن ليک کې له منل شوو معيارونو رسه سم ښودل شوي دي ۰

 او همدارنګه د کتاب په پای کې د ببليوګراا په سيستم هم راغيل دي.
ثـر پـه مرسـته معرفـی . هر اثر چې کتل شوی، په ميتود يې خربې شوي او که د بـل ا۹

 شوی، په ميتود يې بحو نه دی شوی.
. ما هڅه کړې چې ټول آثار په خپله وګورم خو د مجبوريت له مخې مې ځينې آثار ۴

 د نورو آثارو په مرسته معرا کړي دي.
. د هرې مجموعې په باب چـې غږېـدلی يـم، هلتـه مـې د )تريـوه حـده، تـر زيـاتې ۰

 دي او مطلق حکم مې نه دی کړی. اندازې، څه نا څه( کلمې کارولې
ما په دې اثر کې ځکه يواځې ټولې شوې چاپي مجموعې انتخـاب کـړي دي، ځکـه 
چې که په موقوتو خپرونو کې مې ټولې خپرې شـوې مقـالې او د پښـتني فولکلـور بېالبېـل 
توکي هم په پام کې نيويل وای نو موضوع به دومره اوږده شوې وای چې ډېر کلونه وخـت 

په کارو چې دغه کار لکه څنګه چې الزم و تر رسه شوی وای. له همـدې املـه مـې  به ورته
يواځې په ټولو شوو چاپي مجموعو بسنه وکړه ځکه چې له يوې خوا په دومره لږ وخت کې 
ددې ټولو موادو څېړل اسانه کار نه و او له بلې خوا دا کار ددې رسـالې لـه حوصـلې څخـه 

 ځکه رصف نظر وکړ چې:وتلی و. له خطي مجموعو څخه مې 
الف: په هېواد کې دننه زياتره مجموعې له اشخاصو رسه دي او په اوسني وخت کې د 

 هغو تر السه کول څه اسانه کار نه دی.
ب: ځينې نورې مجموعې چې زموږ د هېواد په کتابتونو کې خوندي وې زياتې يې له 

دې او تړلـې دي، پـه اوسـنيو منځه تلليل او که پـاتې هـم وي د اکـرثو کتابخـانو دروازې بنـ
 رشايطو کې په هيڅ ډول له هغو څخه د استفادې امکانات نه شته.

ج: اسايس خربه داده چې کېدای يش په دغو مجموعو باندې د هغو ټولـوونکي )کـه 
ژوندي وي(: بيا کتنه وکړي او يا بل چا ته د هغې د کره کولو او په ټولنـه کـې د هغـی د بيـا 

ه وسپارله يش او دغه مجموعې له الزمو سمونو او اصـالحاتو وروسـته تطبيق په ارتباط دند
 چاپ ته تيارې يش.

د پورتنيو او داسې نورو ملحوظـاتو لـه پـه پـام کـې نيولـو رسه مـې يـواځې پـه چـاپي 
 مجموعو بسنه وکړه، هغه متل دی چې وايي:

و دلته زما هدف دادی چې له يوې خوا دغه مجموعې معـرا ا "مشت منونه خروار"
ميتود يې وښيم او له بلې خوا ددغو مجموعو يو لنډ فهرست هم ولرو چې اسايس برخه يې 
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ميتودولوژي ده نو ځکه کېداې يش چې زموږ د تېرو کارونو په باب د همدغو مجموعو پـه 
 ښودلو رسه څه نا څه معلومات تر السه کړو.

په دې اثر کـې  له بلې خوا د ځينو هغو منظومو مجموعو له معرا کولو څخه مې هم
 ډډه وکړه چې د پېښور په قصه خواين بازار او ځينو نورو ځايونو کې چاپ شوي دي.

دا مجموعې مې ځکه نه دي معرا کړي چې د چاله خوانه دي راټولې شوي يا خپله 
شاعر او ويونکي چاپ کړي او يا د کتابونو کوم تجار خپـرې کـړې دي. څرنګـه چـې زمـا 

وعو او د هغو له ميتود رسه دی، نو ځکه مې دغه منظومې لکه د رسو کار له ټولو شوو مجم
مومن خان او رشينو، شهزاده بهرام او ګل اندمې او داسې نورې ټولګې چې منظومی کيسی 

 دلې معرا نه کړې. –دي او ويونکي يې هم معلوم دي 
 د موضوع مربميت او اهميت:

کې دی چې تر اوسه پـورې ددې موضوع په باب د څېړنې  مربميت او اهميت په دې 
په پښتو ژبه کې داسې يو مستقل اثر چې د پښتني فولکلور ټولونې او څېړنې تېر کارونـه پـه 
کې ارزيايب او يا دغه مجموعې په کې په بشپړه توګه معرا شوي وي، نه و موجود، که څه 

قل آثار هم د پښتني فولکلور څېړنې او ټولونې په باب په دې وروستيو وختو کې ځينې مست
او مقالې خپرې شوي چې له هغې جملې څخه د کانديد اکاډميسني محمد صـديق روهـي 
)فولکلور پېژندنه( نومی اثر او د فولکلور پوهنې سيمپوزيم، د مقالو په مجموعه کې د څـو 
تنو پوهانو مقالې د بېلګـې پـه ډول يـادولی شـو. خـو د فولکلـور د ټولـو شـوو مجموعـو د 

باب کوم مستقل اثر زما له نظره نه دی تېر شوی، دغه آثار هم يـواځې  ارزيايب او معرا په
 تيوريکي جنبه لري.

 د موضوع اړتيا او رضورت:
لکه چې څرګنده ده، تر اوسه موږ د پښتني فولکلور د خپرو شوو توکـو او مـوادو پـه 
 باب داسې کوم مستقل اثر نه لرو چې په هغه کې دې زموږ تېـر کارونـه پـه کرونـو لوژيـک

 ډول ښودل شوي وي او يا  دې د هغو ارزونه شوې وي.
په دې اثر کې که له يوې خوا په تېرو کارونو خربې شوي او هغه ارزيايب شـوي، ښـه 
او بد اړخونه يې روښانه شـوي دي، پـردې رسبېـره دغـه اثـر د پښـتني فولکلـور څېړنـې. او 

د فولکلور ټولونې او څېړنې د ټولونې لنډه تاريخچه او همدارنګه د راتلونکو څېړونکو لپاره 
 الرو چارو په باب هم مواد وړاندې کوي.

ددغه اثر په بشپړولو رسه به هغه تشه )خاليګاه( چې د پښتني فولکلـور د تـررسه شـوو 
چارو )البته د چاپي مجموعو په برخه کې( د ارزيـايب، څرنګـوايل او څـومره وايل پـه بـاب 
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ه يش چې زموږ فولکلوريستانو په کومو برخـو کـې موجوده وه، ډکه يش او هم به دا په ډاګ
زيات کار کړی دی او کومې برخې ال اوس هم د خلکو په سينو کې خوندي پاتې دي چې 

 په راتلونکي کې بايد د هغو ټولولو او څېړلو ته مالوې وتړو.
 په پای کې بايد په لنډ ډول ووايم چې:

د استفادې وړ مواد وړاندې کـولی يش، دغه اثر د کورنيو، او  بهرنيو، څېړونکو لپاره  -
په دې دليل چې له يوې خوا د فولکلور د بېالبېلو اصنافو په باب خپرې شوې مجموعې پـه 
کې معرا او ميتود يې ښودل شوی دی او حتی د موادو د را ټولولـو سـيمې هـم پـه ګوتـه 

 شوي دي.
وي او کـومې چـارې همدارنګه هغه کارونه چې په لره او بره پښتونخوا کې تر رسه ش -

 چې ختيځپوهانو تررسه کړي، ټولې په کې ) د امکان تر حده( څېړل شوي دي.
دا اثر په حقيقت کـې هـم د فولکلـور ټولولـو الرې چـارې، هـم د پښـتني فولکلـور  -

 ټولونې او څېړنې  تاريخي پس منظر او د فولکلور ټولونې بېالبېل روشونه ترشيح کوي.
ی زيار به زموږ د راتلونکي نسل او په خاص ډول د ځوانو هيله ده چې زما دغه نيمګړ 

 څېړونکو لپاره د استفادې وړ مواد وړاندې کړای يش.
که څه هم ما زياته هڅه وکړه، څو ټولې مجموعې چې پـه معـرا کولـو ارزي، دلتـه 
معرا کړم، خو بيا هم متاسفانه زه په دې بريالی نه شوم چې د پښتني فولکلور ټولې راټولې 

وې چاپي مجموعي دلته معرا او وڅېړم، بې له دې چـې پـه دې بـاب بلـه خـربه وکـړم، ش
علت يې په اوسنيو رشايطو کې د کتابتونونو د نشتوايل )ځينی کتابتونونـه تـړيل او ځينـې لـه 

تحقيقي آثارو له کمبود څخه بل څه نه شی کېدای چې دغه  –منځه وړل شوي( او د علمي 
 نه دي.ستونزې له هيچا څخه پټې 

بيا هم ما ددې اثر د بېالبېلو برخو په ليکلو کې خپلې هڅې نه دي سپمويل خو کمـۍ 
او تريوتنې به خامخا په کې وي چې درانه لوستونکي به د مرستې او پېر زوينې لـه مخـې مـا 
هغو ته متوجه کاندي. څو د دوی په عاملانه مشورو وکولی شم، په خپلـو راتلونکـو څېړنـو 

 و نيمګړتياوې تر يوې اندازې رفع او له منځه يوسم.کې دغه نواقص ا
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 لومړی څپرکی

 د منابعو او مأخذونو ارزونه

په دې لنډه ليکنه کـې بـه لـه خپـل وس او تـوان رسه سـم د الس تـه راغلـو آثـارو او 
مأخذونو له مخې په هغو تېرو کارونو او څېړنو چې د پښتني فولکلور څېړنـې او ټولـونې پـه 

 ته رسېديل څه نا څه ر ا واچوم.باب تر اوسه رس 
په دې څپرکي کې زياتره هغو آثارو ته کتنه شوې چې د فولکلـوري مـوادو ترڅنـګ 
دفولکلور ټولونې او څيړنې په اړه هم لږ يا ډېر تيوريکي مواد لري، ځکه که دلته ټـول هغـه 

وع آثار چې ددې کتاب په بېالبېلو برخو کې ورڅخه ګټه اخيستل شوې و ارزول يش، موض
به زياته اوږده او ښايي تکراري بڼه هم غوره کړي. نو ځکه د همدغو او داسې نورو داليلـو 
له مخې ځينې مهم مأخذونه دلته تر څېړنې الندې نيـول شـوي او د هغـو آثـارو لـه معـرا 
څخه تېر شوم چـې پـه هغـو کـې يـواځې او يـواځې بېالبېـل فولکلـوري اصـناف راټـول او 

که برخه يې کمه او يا په نشت حساب ده. يا په بلـه ژبـه: هغـه خوندي شوي دي مګر تيوري
آثار چې د فولکلور په باره کې يې يو څه رانغښتي نه وي، يواځې ټولونه وي، ددې آثارو له 
معرفۍ او کتنې څخه دلته ځکه تېر شوم چې ددې رسالی په پنځم څپرکی کې په بشپړ ډول 

 څخه زيات دی.معرا او ارزول شوي دي چې شمېر يې له سلو 
دلته بايد د يوې بلې خربې يادونه هم ويش، هغه دا چې ددغو آثـارو پـه ښـودلو کـې 

 کرونولوژيک سيستم کارول شوی دی.
کوم آثار چې د چاپ د نېټې له مخې قدامت لري هغـه مخکـې راوړل شـوي او کـوم 

 آثار چې وروسته خپاره شوي، هغه په ترتيب رسه تر نورو وروسته معرا شوي دي.
اوس به په لنډ، ډول ځينې هغه مهم مأخذونه وڅېړو چې پـه دې ليکنـه کـې ورڅخـه 

 زياته استفاده شوې ده او هم د فولکلور څېړونکو لپاره د مطالعې وړ مواد وړاندې کولی يش.
 . د کابل سلطنت بيان۱

ددغه اثر مؤلف مونټ سټوارټ الفنسټن دی چې په درې کلونو کې يې خپـل نوټونـه 
تنظيم او تصنيف کړل او دغه اثر يې وليکه. دا اثر لومړی وار په انګلييس ژبه په  په پونه کې


