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 د الرښود استاد نظر

  أ

 

 د الرښود استاد نظر

لنیز او ښـوونیز ارزښـت و په پښتني فولکلور کې چیسـتانونه او د هغـو د ټـ»

د هغه اثر نوم دی، چې د علومو اکاډمي د ژبو او ادبیاتو مرکـز د « تحلیيل څېړنه

 ېدیپارمتنـت ړـړ ادبیاتو ادبیاتو د انستیتوت د فولکلور او شفاهي  وا ېپښتو ژب

آړلې يب يب شفیقې نوري د څېړنیارۍ د نوماندۍ دورې د رفع کولو لپـاره د یـو 

( اخځلیکونـو ۵۴کلنې څېړنیزې پروژې په توګه د ټـاکلو مفرداتـو لـه مخـې لـه )

( سـایز پـه کمپیـوټر لیکـل A٠( مخونـو )۹۱)مرکو څخه په اسـتفاده پـه (۲۲)او

 یو مخونو کې بشپړه کړې ده.وش

څېړونکې پر رسیزه رسبېره درې څپرکي، پایله، وړاندیزونـه او پـه دړه اثر د 

لیکونو یو مجموعي لیکلـړ لـري چـې د پـروژې پـه بشـپړولو ځپای کې د هغو اخ

پـانګې، اوډنـې، د منځ ده. پـه رسیـزه کـې د اثـر پـه کې ورڅخه استفاده شوې 

او رسه کړې چارې او څېړندود په څرنګـوايل، د موضـوع پـر متمیـت څېړنې د تر 

، چې له لوستونکو رسه د پروژې د منځپانګې په پېژندلو کې یاهمیت بحث شو 

 مناسبه مرسته کولی يش.

ې کـلومړی څپرکی، د موضوع شالید ته ځانګړی شوی چـې لیکـوالې پـه 

( هغه آثار د کره کتنې په تـر  کـې لوسـتونکو تـه ورپېژنـديل ۴۲)په لنډیز رسه 

د هغـو د ب د یـو ژانـر  پـه توګـه اد چې د چیستانونو ځینې بېلګـې او د اول ـ

پېژندنې پـه اړه پـه لنـډرسز رسه ځینـې خـواره واره معلومـات راړـيل. څېړونکـې د 

اړوندې موضوع په اړه په دړو آثارو کې د تر رسه شـوي کـار پـه وړانـدې د خپـل 

  څېړنیز کار نسبي جامعیت، پوره والی او کره والی جوت کړی دی.



  ب

د چیسـتانونو پېژندنـه، ډولونـه او د جوړښـت د »چـې  څپرکي کې دویمپه 

نـومېيي پـه کـې پـه مناسـی تفهـیل رسه لـومړی د « ېړنـهڅڅرنګوايل تحلیيل 

یې بېالبېل ډولونـه معـرش شـوي او پـه اچیستانونو هر اړخیزه پېژندنه راړلې، بی

ی اسـمجموع کې د چیستان د پیدایښت او پایښت په تاریخي بهیـر هـم پـه من

ڼه د چیسـتانونو د راټولولـو د اهمیـت ببحث شوی او په لیکلې  تفهیل تحلیيل

او د هغـو د لـل  و( چیسـتانون۴۷۳وروسته یې د هغو )په اړه له لنډو څرګندونو 

پــاره نــوي ه چــې لیکــوالې د خپلــې څېړنــې لــ ،)ځوابولــو( لیکلــړ وړانــدې کــړی

د دړـه تر ډېره دمخه په چاپي آثارو کې نه دي راړيل. او تانونه راټول کړي سچی

اوږده لیکلــړ پــه پــای کــې د چیســتانونو د بڼــې او جوړښــت پــر څرنګــوايل هــم 

 تحلیيل بحث شوی دی.

ــدر  ــتونو ې ــزو ارزښ ــوونیزو او روزنی ــولنیزو، ښ ــتانونو د ټ ــی د چیس یم څپرک

چـې پـه کـې پـه ترتیـی رسه لـومړی پـه  تحلیيل څېړنې ته ځـانګړی شـوی دی

)تحلیل( او ه روزنیزو ارزښتونو شننوونیزو او ښمنظومو چیستانونو کې د ټولنیزو، 

بیــا پــه منثــورو چیســتانونو کــې د ټــولنیزو، ښــوونیزو او روزنیــزو ارزښــتونو شــننه 

وروستۍ برخه کې په سیمه ییزه کچه د ځینـو  په وړاندې شوې او د دې څپرکي

  ده.چیستانونو د بېالبېلو وریانټونو پرتلیزه څېړنه شوې 

چې د هېواد په بېالبېلو سیمو کې پـه  ،نهبېالبېل وریانټو هغه چیستانونو د 

، پرتله شوي او لفظي توپیرونـه یـې بڼه په ليو ډېر توپري رسه ویل کېيي جال جال

. رسه له دې چې د څېړنې دې برخې په بشپړ مفهوم سـالوي دي ښودل شوي

وه پلڅېړنه ړوښتله، خو دا چې څېړونکې له یوې خوا د امنیتي ستونزو او له بله 

)چې یوه ښځینه څېړونکې ده( له امله دا چار نه شـو تـر رسه  ستونزهد جنسیت 

کولی، نو د هېواد په پالزمېنه )کابل( کې یې د ځینو پښـتني سـیمو لـه مېشـتو 



 د الرښود استاد نظر

  ت

لیفـو  اړیکـو لـه الرې دا سـتونزه لـل کـړې او د ټوګړو رسه د مخامخ مرکـو او 

 خپلې څېړنې دا برخه یې پوره کړې ده.

پروژه د ټولو بحثونو په پایلې، وړانـدیزونو او د دړه علمي څېړنیزه      

ته رسېدلې چې د دې څېړنې په هغو د اخځلیکونو په مجموعي لیکلړ پای 

 بشپړېدو کې ورڅخه ګټه اخیستل شوې ده.

چیستانونه چې په پښتو کې یې کیسۍ، اړونه او ټکونه هم بـويل      

وه سـهه او بډایـه د اول  ادبیاتو، په ځانګړې توګه د ماشـومانو د ادب یـ

برخه ده او یوه مهمه ځانګړنه یې دا ده چې د متل په شان په کې دویمـه 

ښتې وي. دا کیسۍ په نظم او نرث دواړو غمعنا په لنډو او اشنا الفاظو کې ن

وي، په منثورو چیستانونو کې هم د منظومو په څېر د یـو يش ډېـرې لـرې 

 يش رسه تشـبیه راځـي،لرې نښې نښانې ښودل کېيي او یا یې هم له یـو 

اورېدونکی( بیا ځواب ورکوي. د منثورو چیسـتانونو نـرث ی )چې مقابل لور 

وړښت لري، خو د منظومو نظم بیـا ډېـر سـاده او آسـانه جپوخ او ښه اديب 

وي. د چیستانونو د ویلو طریقه داسې وي چې کله ماشومان چېرته د لوبو 

منظوم یا منثور چیستان یا ساعت تېرۍ پر مهال رسه راټول يش یو ماشوم 

اب ونه يش ویالی مالمتـه کېـيي او لوبـه و وایي او هغه بل یې ځواب که ځ

 بایيل.

د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز په علمي ـ څېړنیزه کړنالره       

او پالن کې د اول  ادبیاتو څېړل او سپړل لومړیتوب لري، نو ځکه یې د 

وت د فولکلور څـانګې آړلـې يب يب شـفیقې پښتو ژبې او ادبیاتو د انستیت

 په پښـتني فولکلـور»نوري ته د څېړنیارۍ د نوماندۍ دورې د رفع له پاره 

د یـو « کې چیستانونه او د هغو د ټولنیز او ښوونیز ارزښت تحلـیيل څېړنـه



  ث

کلنې علمي ـ څېړنیزې پروژې په توګه سپارلې، چې زما پـه الرښـوونه یـې 

کې په وړاندې د داسې یـوې پراخـې موضـوع څېړوند بشپړه کړي. دا چې 

ژبه او ادب کې ډېرو لـيو څېړنه او سپړنه پرته وه، چې دمخه پرې په پښتو 

څېړنې کړې په مجلو، اخبارونو او د لیکوالو د مقـالو پـه  ولیکوالو لیکنې ا

خواره واره په دريس لکچرنوټونو کې یې  ،ټولګو او د اديب فنونو په کتابونو

ه راړلـې دي، ڼـوتو په شمېر بېلګې په تکراري بګنې او د ډول لنډې پېژند

نو د داسې چا لپاره چې نوې د څېړنې په ډګر کې ګامونه ږدي پـه دومـره 

لنډ او تنګ وخت د داسې یوې هر اړخیزې موضـوع څېـړل او سـپړل چـې 

سالوي څېړنـې تـه هـم اړتیـا لـري او پـه بـاب یـې لیکنـې او څېړنـې هـم 

له یوې خـوا او د جنسـیت )ښـځینه تـوب(  محدودې وي، امنیتي ستونزې

قیدو رشط بلې خوا ته د هغوی په وړاندې د خنډونو په توګه وي، له زیـاتو 

ستونزو او کړاو څخه خايل نه دی، خو دا دی زموږ دړه ځوانه څېړونکې په 

 نه ستړې کېدونکي هاند او هڅو له دې ستونزمنې چارې بریالۍ راووته.

ده نپه څرګا ه کې د الرښود استاد په توګه دما په دې یو کلنه مود      

ساس کړه چې لیکوالې د موضوع په اړه د معلومايت رسچینو او لدرک او ا

د نویــو چیســتانونو د راټولولــو او د هغــو د  ،ه کولــوالســ پــه تــراخځلیکونــو 

بېالبېلو وریانټونو د پرتله کولـو لپـاره مخـامخ مرکـو تـه د بېالبېلـو پښـتني 

الــل. د علومــو پیــدا کولــو لپــاره څــومره کړاوونــه وګد  ســیمو د اوســېدونکو

اکاډمۍ پر کتابتون رسبېره یې د پالزمېنې )کابل( د نورو فرهنګي او اديب 

او فرهنګي شخهیتونو، وېی پاڼو څخه د موضوع پـه اړه بـاوري  نوکتابتونو 

آثار او معلومـات تـر السـه او د هغـو ټولـو پـر مـل یـې خپلـه دړـه علمـي ـ 

څېړنیزه پروژه په ټاکلې موده کې تر رسه کړه. لیکوالې د خپلـې څېړنیـزې 



 د الرښود استاد نظر

  ج

پروژې د رس ته رسولو په بهیر کې زما په مشورو ګام پر ګام عمـل کـړی او 

کې پوره هر ځل کتنې وروسته یې د خپلې څېړنې اصالح او سمون  زما تر

سـتاینه کـوم، ې الر کې د زړم او زیار ګالنې اهتامم کړی چې زه یې په د

که یې د الرښود استاد په توګـه زه د پـروژې پـه بـاب د علمـي ګـزار  تـر 

 ې ارزونې لق هم ولرم، نو ویلی شم چې:یز څنګ د منځپانګ

میـت او اړتیـا یـې محسوسـه او هغـه یـې پـه د موضوع د څېړنې مت ـ 

 رسیزه کې ښه جوته کړې ده.

نیو او څنګزنـو رسلیکونـو بانـدې پـه ځید څېړنې موضوع په لویو، منـ 

ګه وېشل شوې چې د هرې برخې په پېژندنې، ترشـی  او و داسې مناسبه ت

 ېړنیز لق ادا شوی دی.څتوضی  د هغې علمي ـ 

لـه ترشـیحي او توضـیحي میتـود د موضوعاتو په څېړنـه کـې زیـات ـ 

 څخه کار اخیستل شوی دی.

د موضوع د څېړنې او سپړنې له پاره له باوري رسچینو او منابعو څخه 

نې د علمي او اکاډمیکو اصولو رسه سمه ګټه اخیستل شوې، منابع ړ د څې

لومړی په منت کې د مأخذ او مخ په شمېرو په نښه شـوې او بیـا پـه ټـولیز 

له ټولو ځانګړنو رسه د کتاب په پای کې راوړل شوي  ډول د مأخذ ښودنې

 دي.

، پـر اديب معیـار برابـر لـه لفظـي او د لیکنې سبک یې ساده، روانـ 

 معنوي کړکېچ څخه ژړورلی دی.

د علمي پروژې په اړه د پورته رپوټ ) ګزار ( او یادونو په پایله کې د 

الرښود استاد په توګه د آړلې نوري د څېړنیزې پروژې د بشپړتیا تهدیق او 

ېړنیارۍ علمي پوړ ته یې د لوړاوي وړ بومل، د لوی څښـنت څتایید کوم، د 



  ح

ړاوونـو پـه تعالی په دربار کې ورته په راتلـونکي کـې د نـورو لـوړو علمـي پ

بریالیتوب د تررسه کولو په هیله یم، د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز 

 کوم. هم ته یې د چاپ او خپراوي سپارښتنه

 په درنښت

 څېړنپوه دوکتور سید محی الدین هاشمي

اډمي علمي ړړید علومو اک
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د ماشومانو ادبیاتو په لـومړي رس کـې پـه دوو سـهو )منظومـو او منثـورو( او        

بیا په لیکلو او شفاهي برخو وېشل کېيي چې همدا ډولونه یې لـه لرړونـو زمـانو څخـه 

 په شفاهي او لیکنۍ بڼه تر موږ رارسېديل دي.

لیکيل ادبیات د ماشوم د ادب هغه منظومې او منثورې لیکنې جـوړوي چـې د   

نورو لویانو او لیکوالو له لوري د ماشوم له ذوق او سویې رسه سم راپنځېـديل، د پنـد او 

نبـه پیـاوړې برېښـي. جنهیحت اړخ یې ړښتلی دی او تر ډېره یې ښـوونیزه او روزنیـزه 

لـه په زده کـوي، مثبـت او ګټـور ټکـي یـې پـه خماشوم د دې ادبیاتو  په اورېـدو یـو څـ

لافظه کې خوندي سايت او په راتلونکي ژوند کې د یوه سه الرښود په توګه تـرې کـار 

 اخيل. 

او ډ مـال دی، معلـوم پنځـوونکي ګد ماشومانو شفاهي ادبیات د عام اولس         

کـې پـه شـفاهي نه لري، د نورو فولکلوري مرړلرو پـه شـان د اولـس پـه سـینو ویناوال 

له له یو نسل څخه بـل نسـل تـه لېـيدول کېـيي. دا ادبیـات و توګه خواره او خوله په خ

 ترانـې، منظوم او منثور ډولونه لري، لکه: د ماشومانو سـندرې، چیسـتانونه، مشـاعرې،

د میندو سندرې او داسې نور چې هر یو ډول یې د خپلو ځـانګړو ارزښـتونو لـه کبلـه د 

ان تر دې چې اوس هم پـه کلیـو  .ړی اهمیت لريګتر منځ ځان سماشومانو او عام اول

او بانډو کې د خلکو ترمنځ دا مرړلرې په زیاته کچـه خـورې دي او راټولـول یـې پراخـو 

اړه یـې هـر اړخیـزه  ههلو ځلو ته اړتیا لري، ترڅو یې ړوره بېلګې له اولسونو راټولې او پـ

څېړنه تر رسه يش. په پښتني فولکلور کې له پخوا وختونو راهیسـې د فولکلـور ټولـونې 

و او څېړونکـو د دې شـفاهي نو پایلـه کـې یـو شـمېر فولکلوریسـتا هلړۍ روانه ده چې پ
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 رلې دي.و ادب ډېرې بېلګې راټولې کړې او د ورکېدو له ګواښ څخه یې ژړ

نسـتیتوت د فولکلـور څـانګې د امرکز د پښتو ژبې او ادبیـاتو د ژبو او ادبیاتو         

پـه »یـاتو او فولکلـور پـه اړه بڅېړنیزو چارو په کړنالره او پالن کې د ماشوم د شـفاهي اد

« پښتني فولکلور کې چیستانونه او د هغو د ټـولنیز او ښـوونیز ارزښـت تحلـیيل څېړنـه

ولو لپـاره یـې د یـوکلنې پـروژې موجوده وه چې د څېړنیارۍ د نوماندۍ دورې د رفع ک

په توګه ماتـه راوسـپارله، چـې د ټـاکلو مفرداتـو لـه مخـې یـې پـه ټـاکلې مـوده کـې د 

څېړنپوه سید محی الدین هاشمي په الرښوونه تر رسه کړم. رسه لـه دې چـې موضـوع 

اړتیـا درلـوده. هـم څېړنـې تـه ګ یې سالوي منه وه او د کتابتو  څېړنې تر څنستونز 

دړې څېړنیزې چارې تر رسه کولو تـه الس پـه کـار شـوم او خپلـه څېړنیـزه  بیا هم زه د

 :پروژه مې په دریو څپرکو کې په الندې ډول تر رسه کړه

لومړی څپرکی د څېړنې له اصولو رسه سم د موضوع شالید یا پسـمنظر تـه         

 خـه کـې مـې د کـره کتنیـزې ارزونـې پـه تـر  کـېچې په دې بر ځانګړی شوی دی، 

یـې ځینـې اړه  چې د پښتو کیسیو او اړونـو پـه، هغه آثار معرش کړي دي (۴۲)دولس 

م څپرکي کې د چیسـتان پـه اړه عمـومي معلومـات په دوی .توضیحات او معلومات لرل

وړاندې شوي چې لومړی د چیستان لغـوي او اصـطاللي شـننه شـوې ده. بیـا د یـاد 

راړـيل او لـه اړتیـا رسه سـم مـې پـرې ژانر په اړه د بېالبېلو څېړونکو او پوهـانو نظریـات 

تحلیيل بحث هم وړاندې کړی دی. وروسته د چیستان په ډولونو او ډلبندۍ مفهـلې 

ختې شوې، دا په ډاګه شوې چې پښتو چیستانونه په لـومړي رس کـې پـه دوو سـهو 

و او منثــورو( برخــو وېشــل کېــيي. تــر څنــګ یــې پــه موضــوعي لحــا  هــم د مــ)منظو 

نـو او خهوصـیاتو څـه نـا څـه رڼـا اچـول شـوې ده. همدارنګـه د نوموړي ځېل پـر ډولو 

د پيدایښت او پایښت تاریخي بهیر هم څېـړل شـوی او پـه دې اړه د ځينـو چیستانونو 
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لیزه و ټـ هرګنـده شـوې چـې پـڅڅېړونکو لوالې هم ورکړل شوې دي، په تر  کې یـې 

ان او مکـان ټاکـل د منځ ته راتـګ د زمـ وادبیاتو په تېره بیا د چیستانون يتوګه د شفاه

بڼه رامنځتـه شـوي سـینه پـه سـینه  يشفاه هفورمونه پ اول   ستونزمن دي. ځکه دا

یـر رسه یـې ید وخـت او زمـان پـه تغ ،لېـيدول شـوي دي له یو نسل څخه بل نسل تـه

یـې ځينـې ډولونـه د نشـت ړېـيې تـه پنـا ې بدلون موندلی او د دې بهیر پـه اوږدو کـ

ژې لــه مفراداتــو رسه ســم پــه تحریــري بڼــه د شــوي دي. پــه دې څپرکــي کــې د پــرو

( پښتو چیسـتانونه راټـول شـوي او ۴۷۹چیستانونو راټولونه شوې ده چې څه د پاسه )

وړښــت د جلــه مأخــذ ښــودلو رسه پــه پــروژه کــې ترتیــی شــوي دي. د چیســتانونو د 

چـې پـه کـې د چیسـتانونو  نګوايل څېړنه د دې څېړنیزې پروژې یو بل رسلیک دیر څ

 ختې شوې او دا برخه د مثالونو په راوړلو روښانه شوې ده.په جوړښت 

لنیزو، ښـوونیزو او روزنیـزو ارزښـتونو و د چیستانونو د ټ)په دریم څپرکي کې          

موضوع څېړل شوې ده. لومړی پـه منظومـو چیسـتانونو کـې  ( تر رسلیک الندېهڅېړن

ورورسـته پـه منظومـو څرګنـدونې شـوې، ې او د یادو ارزښتونو په بـاب مقـدمايت خـت 

لنیز او ښـوونیز ارزښـتونه څېـړل شـوي او بېلګـې یـې وړانـدې شـوې و چیستانونو کې ټ

کې دا ارزښتونه څېـړل شـوي  ودي. د څپرکي په دوهمه برخه کې په منثورو چیستانون

او الزم توضیحات یې بیـان شـوي دي. همـداراز د څپرکـي پـه وروسـتۍ برخـه کـې د 

نه تر رسه شوې ده، چې ځینې چیستانونه پـه سـیمه ییـزه ځینو چیستانونو پرتلیزه څېړ 

کچه په مقایسوي بڼه څېړل شوي او ترمنځ یې پـه موجـوده مشـابهتونو او توپیرونـو رڼـا 

 مأخذونه ترتیی شوي دي. اچول شوې ده، په پای کې د پروژې پایله، وړاندیزونه او 

 په درنښت
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مهالــه پــه پښــتني دا چــې تــر دا د موضوووا اهمیووت او م:میووت:         

کومه بشپړه، اکاډمیکه او هر اړخیزه څېړنه  ېاسفولکلور کې د چیستان په اړه د

په کې شوې وي. یـوازې د ګوتـو پـه د چیستان بشپړه پېژندنه چې  نه ده شوې 

شمېر خورې ورې لیکنې پرې شوې چې په تشه پېژندنه او بېلګو یـې راڅرخـي، 

د څېړنې اهمیـت او متمیـت پـه دې کـې نور اړخونه یې نه روښانه کوي، نو زما 

ځــل مــې د یــوې ځــانګړې څېړنیــزې پــروژې پــه بڼــه پــر  يلــومړ  پــه  دی چــې

چیستانونو هر اړخیزه څېړنه تر رسه کړې ده. پـه منظومـو او منثـورو چیسـتانونو 

لنیز او ښوونیز ارزښـتونه راسـپړيل او تحلیـل کـړي او پـه سـیمه ییـزه و کې مې ټ

 بېالبېل وریانټونه رسه پرتله کړي دي.کچه مې د ځینو چیستانونو 

ما د دې اثر په لیکلو کې له ترشـیحي، تحلـیيل او د څېړنې میتود:         

پرتلیز میتود څخه کار اخیستی، خو ځينې وخت مې له اړتیا رسه سـم انتقـادي 

میتود هم کـارولی دی، د چیسـتان د پېژنـدنې لپـاره لـومړی د ځینـو څېړونکـو 

ې، وروسته د هغوی له ورته او توپیري ټکو څخـه مناسـی نظریې را اخیستل شو 

د پروژې د لیکلو پر مهال د اثـر د لجـم او پـاڼو د      لیل وړاندې شوی دی. حت

تـر  ،زیاتوايل د مخنیوي په موخه له لنډون او اختهار څخه کار اخیستل شـوی

ډېره له اضاش او بې ځایه ترشیحاتو څخه ډډه شوې ده. د رسچینو د کارولو پـر 

کله چې د مستقیم نقـل و قـول اړتیـا مهال د څېړنې له معارصو اصولو رسه سم 

وسونو کې را اخیستل شوي دي او کلـه چـې د قپېښه شوې، الفا  کل مل په 

پـه لنـډون راوړل مفاهیمو لنډون الساس شـوی، نـو موضـوع پـه خپلـو الفـاظو 

شوې ده. په هر څپرکي کې د پورتـه دواړو ډولونـو د کـارولو پـر مهـال مأخذونـه 

لیزه توګـه د و لومړی په منت کې په مسلسله بڼه په نښه شوي دي او وروسته په ټ
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 ټولو مأخذونو لړلیک د اثر په پای کې ترتیی شوی دی.

ونزې وي چـې سـت داسـې هڅـد دې څېړنې پر مهال زما پر وړانـدې          

وژې د بېالبېلـو برخـو د ر دلته یې یادونه پر ځان الزمـه بـومل او هغـه دا چـې د پـ

بشپړولو په ځـانګړې توګـه د نویـو چیسـتانونو د راټولولـو او د سـیمو پـه کچـه د 

چیستانونو د بېالبېلو وریانټونو د پرتلنې لپاره اړینه وه چې ما سالوي څېړنه تـر 

ني له یـوې خـوا او د ښـځینه ذات پـه توګـه زمـا رسه کړې وای، خو دا چې نا ام

شتون له بلې خوا په دې الره کې زما پر وړاندې درانـه موانـع او خنډونـه و چـې 

پرې بـراليس کېـدل او ورڅخـه تېرېـدل زمـا لپـاره سـتونزمن څـه چـې ناشـو  

ښکارېدل، نو ځکه مې ړوره وګڼله  چې د اړتیـا لـه مخـې دا سـتونزه تـر ډېـره د 

نـې او څـه برخـه یـې د علومـو اکـاډمي او کابـل پوهنتـون د درنـو کتابتو  څېړ 

پوهانو، استادانو او محهلینو په مرسته چې د بېالبېلو والیـاتو او پښـتني سـیمو 

اصيل اوسېدونکي دي، له هغو رسه د مخـامخ مرکـو او ټلیفـو  اړیکـو لـه الرې 

یـې دا لل کړم او په دې وسیله دومره ړنیمت مواد تـر السـه کـړم چـې پـر مـل 

 علمي ـ څېړنیزه چاره رس ته ورسیيي.

هر صورت، زه دا خپله څېړنه په دې برخه کې کاش او داسې پوره  په        

او کره نه بومل چې ګواکې نورو څېړنو تـه دې اړتیـا نـه وي، بلکـې الزمـه برېښـي 

و خوندي يش، پرتلیزه او تحلـیيل ا چې له بېالبېلو سیمو څخه چیستانونه راټول

د دړسې نورو علمـي ـ څېړنیـزو پـروژو تـر رسه څېړنه یې تر رسه يش، نو دا چاره 

 کولو ته اړتیا لري.

استادانو او دوستانو څخـه په پای کې ړواړم له هغو ښاړلو او قدرمنو          

دې څېړنیـزې پـروژې پـه بشـپړولو کـې یـې رارسه نـه سـتړې د مننه وکـړم چـې 
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درمن اسـتاد قـېدونکې هلـې ځلـې او مرسـتې کـړې دي. پـه دې لـړ کـې لـه ک

سید محی الدین هاشمي څخـه نـړۍ مننـه کـوم، نـه یـوازې دا دوکتور څېړنپوه 

چې د دې څېړنې پر مهال یې خپلې هېڅ ډول علمي او الزمـي الرښـوونې رانـه 

وژه پـه ډېـره لوصـله منـدۍ لوسـتې او ر نه دي سپمولې، رس تر پایـه یـې زمـا پـ

، بلکـې وخـت پـر وخـت یـې پـر مـا د ډېـرو نیمګړتیاوې یې راته سمې کړې دي

 ارزښتناکو کتابونو او مأخذونو پېرزوینه هم کړې ده، کور دې یې ودان وي.

مننـه،  ی الله رفیع څخـه هـم د زړه لـه کـوميهمداراز له استاد لبی        

نو په ښـودلو ر مأخذو ېچې د سال مشورو او ګټورو الرښوونو تر څنګ یې د یو شم

خپلو ځانګړو آثارو په واک کې راکولو کـې رارسه مرسـته کـړې ده. لـه ټولـو  او د

ه دې څېړنیــزه چــاره او پــه هغــو اســتادانو او دوســتانو څخــه مننــه کــوم چــې پــ

او د  ونه کې یې رارسه ډېرې هلې ځلې کـړېوګه د چیستانونو په راټولځانګړې ت

څېړنې د بشپړتابه لپاره په واک کې د دې بېالبېلو پښتني سیمو چیستانونه یې 

 راکړي دي.
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