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 رسيزه:

هـ ق( يا د امري کروړ د ژوند له زمانې ۱۳۹له پښتو لرغونو ادبياتو څخه زموږ مقصد د پښتو ادبياتو لرغونې دوره ده. دا دوره چې له )

( کلونه ۹۰۰الکوزي د ژوند تر زمانې پورې رسېږي، ټول ټال ) صالح هـ.ق کال( تر حدودو يانې د شيخ محمد۱۰۰۰څخه بيا تر )

 شاوخوا يا نهه پېړۍ زماين بهري په غېږ کې رانغاړي.

( تنو شاعرانو شعرونه شته، چې له شکيل پلوه په بېالبېلو ميل فورمونو کې ويل شوي ۲۸( کلونو شاوخوا کې ټول ټال د )۹۰۰په دې )

و مثنوي په فورم کې شعرونه هم په کې شته، چې دا له عريب څخه راغيل شعري فورمونه ګڼل دي. خو د قصيدې، غزل، رباعي ا

فورمونو بحث نه کوو. يوازې د دې زماين بهري پر کميت او  کېږي. په دې بحث کې موږ د پښتو لرغوين ادب پر شکيل او محتوايي

 کيفيت لنډه رڼا واچوو:

و کيفي پلوه د يوې ژبې د ادبياتو ارزونه اسانه کار نه دی. په تېره بيا دا چې د د دې خربې يادول هم رضوري دي، چې له کمي ا

ادبياتو د کيفيت او يا کيفي حجم معلومول د ريايض د کوم فورمول په واسطه نه تررسه کېږي، چې د هغو له مخې په اسانۍ رسه د يو 

شته چې لرغونې اديب پانګه يې زياته ده، خو د وخت په  اديب اثر معنوي حجم او کيفيت معلوم کړو. په نړۍ کې ځينې داسې ژبې

تېرېدو رسه يې خپل هغه اديب برم، شان او شوکت له السه ورکړی دی، ځينې نورې ژبې بيا داسې دي چې پخوانۍ پانګه يې ډېره 

ې يې اديب نړۍ تر اغېزې الندې زياته نه ده، خو وروسته يې وده کړې ده. د يوناين ژبې لرغوين ادبيات دومره بډايه وو چې تر ننه پور 

ده، خو په وروستيو څو پېړيو کې يې بيا هغه شان جالل او عظمت نه درلود چې تر ميالد وړاندې او لومړيو ميالدي پېړيو کې يې کوم 

ژبه کې ( پېړۍ وروسته په غوړېدو شوه او اوس د نړۍ ډېر معترب اديب، علمي او هرني اثار په همدې ۱۷قوت و. انګلييس ژبه تر )

د موجود دي. پښتو ادبياتو او پښتو ژبې هم د خپل ژوندانه په بهري کې د لوړتيا او ځوړتيا، يا ځوړتيا او لوړتيا بېالبېل پړاوونه وهيل، 

رې زمانې له سختو او خونړيو ناتارونو رسه رسه يې تر موږه ځان ژوندی رارسولی او زموږ د نيکونو د اديب پانګې يوه برخه يې تر موږه پو 

په باب هر اړخيز بحث کېدلی يش، خو موږ دلته غواړو يوازې د پښتو ادبياتو  خوندي رارسولې ده. د دې لوړتيا او ځوړتيا د کږلېچن بهري

دلته به د دې دورې د  د لرغونې دورې د ادبياتو د کميت او کيفيت او بيا د هغو د دواړو د پرتلنې په باب يو څه معلومات وړاندې کړو.

  د څومره وايل په باب هم څه ووايو او د هغوی څرنګوالی به هم له هرني پلوه يو ځل له نظره تېر کړو.شعرونو 

 
 اديب دوره، کميت، کيفيت، پرتلنه، فورمونه، د کمښت علتونه او نور... مهم او کليدي کليامت او اصطالحات:

يـې تـر مـوږه  شاعران او ليکوال چې شعرونه او نرثونـهپه پښتو لرغونو ادبياتو کې هغه  څومره والی: د پښتو لرغونی ادب -۱

( ټوټې شعرونه او د نرث يوه بېلګـه تـر مـوږه رارسـېدلې ۳۳( تنو ته رسېږي، چې په مجموعي ډول ترې )۲۹رارسېديل دي د ټولو شمېر )

د رسواين زوی، شـيخ ريض ( شاعران او يو تن ناثر د تاريخي تسلسل له مخې په دې ډول دي: ))امري کروړ، هاشم د زيـ۲۸دي. دا )

لودي، بېټ نيکه، شيخ اسمعيل، خرښبون، شيخ اسعد سوري، شيخ تيمن کاکړ، ښکارندوی غـوري، ملکيـار غرشـت، تـا ني، قطـ  

الدين بختيار، سليامن ماکو، شيخ متي، بابا هوتک، شيخ ملکيار هوتک، اکرب زمينداوری، سلطان بهلول لـودي، خليـل خـان نيـازی، 

زی، زرغونه کاکړ، رابعه، دوست محمد کاکړ، شيخ عيسی مشـواڼی، شـيخ بوسـتان بـړېيل، عـيل رسور لـودي، مېـرمن زرغون خان نور

د دوی له خوا پنځول شوي شعرونه د نظم په بېالبېلو فورمونو کې ويل شوي چې پـه مـيل  (۱نېکبخته او شيخ محمد صالح الکوزی(()

ه نورو ژبو څخه راغيل شعري فورمونه هم. البته پښتو وليس يا ګړين ادبيات پـه اوزانو سمبال شعري فورمونه هم په کې شامل دي او ل

پورته شمېر کې نه شاملوو، ځکه چې د هغو شمېر نه شو اټکلـوالی، خـو يـاد شـمېر پـه لرغـونې دوره کـې پـر ليکلـو ادبيـاتو )شـعرونو( 

ليامن ماکو د نرث يـوه بېلګـه هـم لـرو چـې عمـر يـې تـر راڅرخي. د دې ترڅنګ موږ په نرثي برخه کې د تذکرة االوليا په پاڼو کې د س

 هـ. ق( کال ته رسېږي.((۶۱۲)

 (۲په تذکرة االوليا کې ) بېټ نيکه، شيخ ملکيار غرشت، شيخ اسمعيل او قط  الدين بختيار( پېژندنه او د کالم بېلګې راغيل دي. )

وې ده. زمانه اوږده خو د ترالسه شويو اديب اثارو شمېر د زمانې په ( شاوخوا کلونو په ترڅ کې رامنځته ش۹۰۰دا پانګه د اوږدې زمانې ) 

عوامـل لـري، د پښـتنو افغانـانو مېشـتې سـيمه سـليزې سـليزې او لسـيزې انډول کم دی. دا چې دا کميت ولې کم دی دا خپل خپل 

يې هم بې ثباته کړې، تباه کړېدا ټوله سيمه  لسيزې د نا اراميو شاهدې وې، د جګړو مسلسل بهريونه پر دې سيمه تېر شوي دي،
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او د خلکو د ليک لوست مخه يې هم نيولې ده. کوم اديب اثار چې له شـتو نـاخوالو رسه 

رسه رامنځته شوي، هغه هم د زمانې نورو ناخوالو له منځه وړي، غوره بېلګه يې د سـالو 

مـوږه يـې او نور هغه اثـار دي چـې تـر  وږمه، د خدای مينه، د تذکرة االوليا زياته برخه

يوازې نومونه او ډېره کمـه برخـه رارسـېدلې ده، نـور ټـول د زمـانې د نـاخوالو ښـامار لـه 

ستوين تېر کړي دي. نو په دې خاطر ويالی شو چې د پښتو ادبيـاتو حقيقـي او واقعـي 

 څومره والی تر هغه څو ځله زيات دی چې اوس يې په الس کې لرو.

يش، خو دغه الندې څو عوامل يې څرګند  د دې لږوايل موجه علتونه ډېر شمېرل کېدی

 برېښي:

   کومه زماين مقطع چې موږ يې لومړۍ دوره بولو، زموږ لـه غـوره کـړي تصـني((

رسه سم له دو ې هجري پېـړۍ څخـه د لسـمې هغـې تـر وروسـتيو پـورې دوام 

لري. په دې دوران کې که چېرې موږ د پښتنو اجتامعي جوړښـت، د ډېـرو قبيلـو 

دوی کې د سواد خپرېدو جريان او دې عمليې ته په پاملرنه، له  کوچاين ژوند، په

سيمه ييزو فرهنګي جريانونو رسه د اشنايي مساله وڅېړو، نو دا به راته ښکاره يش 

شوي، البته  چې په دې دوره کې به په پښتو کې زيات ليکيل اثار نه وي رامنځته

اد تـه زمينـه مسـاعده وه، د پښتني ټولنې جوړښت ته په پاملرنه د ګړنيو اثارو ايجـ

شفاهي ادبيات په تېره بيا شعرونه به پر دا وخت په دې ټولنه کې ډېر ايجاد شوي 

وي، چې ځينو يې د همدې مقطع په جريان کې کتابونو ته هم الره پيدا کړې او 

ځينې يې وروسته ثبت شوي دي او زياتـه برخـه يـې، لکـه چـې د دې اشـعارو او 

 ونو په تېرېدو رسه له منځه تليل دي.اثارو ځانګړنه ده، د وخت

  کوم اثار چې په دې دوران کې ليکل شوي او يا ايجاد شوي دي، پـه بشـپړ ډول

تر موږ نه دي رارسېديل. د ځينو منونې يې د وروستيو منابعو په مرسته موږ ترالسه 

کړي دي، ځينې هم نيمګړې ترالسه شوي دي او د ځينو هم له نومونو خـرب يـو، 

تابونـه مـو پـه واې کـې نـه دي. د دې اثـارو د نـه ترالسـه کېـدو څـو خو خپله ک

احتامله سړی له نظره لرې نه يش غورځوالی: يو احتامل دا دی چې کېدی يش 

د لومړۍ دورې د معلومو اثارو ځينې بشـپړ متـون خونـدي پـاتې وي او يـو وخـت 

اثـارو  ښکاره يش. دا کار لټون غواړي، لکه څنګه چې معلومه ده پښتنو پـه خپلـو

پسې د دنيا ټول کتابتونونه نه دي لټويل. اما غالـ  احـتامل دا دی، چـې د دغـو 

اثارو کايف برخه به د زمانې سړو سيليو وررسه وړې وي، ځکه که موږ پـه همـدې 

اسالمي پينځلسو پېړيو کې د پښتنو سيايس او اجتامعي تاريخ مطالعه کړو، نـو د 

رونو د خپلو او پرديو ډېر تاړاکونه راغـيل دوی پر ځمکو، ورشوګانو، څړځايونو او غ

دي، اوږدې جګړې او پرله پسې کورين کړکېچونه او جنګونه يې ليديل دي. دغو 

 جنګونو او لېږدېدنو د دوی هغه لږ فرهنګي زېرمه هم خوندي نه ده پرېښې.
 

ځينې کسان چې د مختلفو ناعلمي داليلو لـه مخـې او ځينـې يـې د خاصـو اغرا ـو لـه 

پر لرغونـو ادبيـاتو څـه نيـوکې لـري، نـو د دوی لـه اعڅا ـونو څخـه بـه يـو  مخې زموږ

 اعڅاض دا و چې د پښتو د زړو اثارو اخځ ولې ورې دی؟

دغـه اثـار  زموږ مرشانو به د دغو خلکو په ځواب کې ويل، چـې اول امکـان لـري ګـرده

د پښتنو ورې نه وي او بل که ورې هم وي، دا کومه ناشونې خربه نه ده، ځکه که موږ 

د اوسېدنځايونو جغرايف موقعيت ته ګورو، نـو د دوی سـيمې لـه اوومـې هجـري پېـړي 

څخه د دولسمې هجري پېړۍ تر اواسطو پورې په بېالبېلو وختونـو کـې د مغلـو او نـورو 

ګاونډيو واکمنيو له خوا تر تاخت او تاراج الندې واقع شـوي دي. بيـا د تيمورشـاه دراين 

هــ ق( پـورې چـې زمـوږ پـه ۱۲۹۶عبدالرحمن خان تر راتګـه ) تر مړينې وروسته د امري

هېواد کې د قدرت غوښتنې کومې کـورنۍ جګـړې روانـې وې او پـه همـدې دوران کـې 

زموږ پر هېواد څو ځله انګرېزي قواوو او تر دوی دمخه هم سکهانو يرغلونه وکړل، نو په 

پـه واکمنـۍ کـې د دغسې يو بحراين حالت او د جنګ او مرګ ژوبلې، تاخـت او تـاراج 

فرهنګي زېرمو خوندي سـاتل څـه ګرانـه خـربه ښـکاري او زمـوږ ډېـر اثـار ښـايي ددغـو 

 تاړاکونو په اثر له منځه تليل وي.

دا چې په دې استداللونو به د مخالفينو قناعت حاصل شوی وي او که نه؟ دا به د دوی 

فغانستان لـه روان په خپل درې پورې اړه ولري، خو که چاته په وروستيو لسيزو کې د ا

ناورين نه رازېږېديل حاالت معلـوم وي، نـو پـر دې پـوهېږي چـې پـه دې کلونـو کـې د 

افغانستان د کليو او ښارونو د ورانيو او برباديو، چور، غـارت او د خلکـو د مهـاجرتونو لـه 

امله ډېر اثار له منځه والړل. د کابل موزيم لوټ شو، د کابل پوهنتون لـه کتابتونـه دوه 

زره خطي نسخې يا وسوځېدې او يا غال شوې، د خطي نسـخو شخ ـ زېرمـې پـه  نيم

کابل، کندهار او نورو ځايونو کې له منځه والړې. دا چې موږ د ساينس او تکنـالوجۍ او 

د وسايلو په دې عرص کې دا زېرمه ونه ساتلی شوه، نو که د لومړيو اسالمي پېړيـو اثـار 

 وړي وي، نو دا کومه د هېښتيا خربه نه ده.مو د پرديو يرغلګرو چپاوونو وررسه 

بله خربه چې رضوري ده، هغه دا ده: موږ په خپلو سڅګو وليدل چې کله په کابل کې تر 

واکمنـو د خپلـې ل( کال وروسته د خلکو د کورونو پلټنـې پيـل شـوې او د وخـت ۱۳۵۷)

ايډيالوژۍ مخال  کتابونه نه پرېښوول او درلودونکيو ته يـې جـزاوې ورکـولې، نـو ډېـرو 

خلکو د حاکم رژيم د مذاق خالف کتابونه يا وسوځول او يا يې په ځمکه کې ښخ کړل. 

ل( کال پـه ثـور کـې تنظيمونـه د افغانسـتان پـر اداره حـاکم ۱۳۷۱دغه راز کله چې د )

هغه کتابونه چې په تېر رژيم کې چاپ وو، د تېر رژيم د مرياث په شول، دوی هم ټول 

توګه يا خپله وسوځول او يا د کتابونو خاوندانو د دوی له وېرې وسوځول. دغسې جفاوې 

زموږ له فرهنګـي زېرمـو رسه وخـت پـر وخـت شـوي دي، چـې دا يـې يـو معـا  مثـال 

 ( او دا لړۍ ال دوام لري.۳و.(()

ناتـارو، نـاخوالو او نـاورينونو رسه رسه بيـا هـم ))د پښـتو ادب پـه له دغو ټولـو سـتونزو، 

( تنو شاعرانو شعرونه راپاتې دي او پـه ۲۸لرغوين دوره کې موږ ته په مجموعي ډول د )

( ټوټې شـعرونه کېـږي او همدارنګـه د يـو تـن نـرث ليکـونکي )سـليامن ۳۳ټوليزه توګه )

د شمېر له مخې د پښتو له خپلو فورمونـو ماکو( د نرث بېلګه راپاتې ده. د شعري فورمونو 

( بېالبېل فورمونه راپـاتې دي او دغـه راز )قصـيده، غـزل، مثنـوي او ۱۰-۸څخه نږدې )

رباعي( څلـور عـريب فورمونـه هـم پـه لرغـوين دوره کـې پښـتو تـه داخـل شـوي دي. د 

 محتوايي وېش له مخې، ويرنه، ستاينه، وياړنه، سـاقينامه او حکايـت پـه لرغـونې اديب

دوره کې بېلګې لري. د سليامن ماکو له خپل نرث پرته په پښتو لرغوين ادب کې د ټولـو 

( کلمـې ۶۳۰( ته رسېږي او که د سليامن مـاکو د نـرث )۵۴۷۰کارول شويو کلمو شمېر )

( پـه دې دوره ۴( کلمـې يش.(()۶۱۰۰نورې هم پرې زياتې کړو نو دا شمېره به نږدې )

( ټوټـو شـعرونو او د ۳۳ثريات هم تر سـڅګو کېـږي. د )کې د نورو ژبو عريب؛ او دري تا

( عـريب ۱۸۴سليامن ماکو د يو نرث په ګډون په دې ټوله دوره کـې پـه مجمـوعي ډول )

( سلنه جوړوي او ترڅنګ يې په ۳،۳کلمې کارول شوي، چې د ټولو کارول شويو کلمو )

( سـلنه ۱،۸۴)( دري کليمې کارېديل چـې د ټولـو کـارول شـويو کليمـو ۱۱۴ټوليز ډول )

جوړوي او که دا د دواړه رسه يوځای کړو، نـو پـه پښـتو لرغـوين ادب کـې د نـورو ژبـو د 

( سلنه جوړوي. دا سلنه ۴،۸۷( ته رسېږي، چې د ټولو کارېدلو کليمو )۲۹۸کلمو شمېر )

د دې ښکارندويي کوي، چې پښتو لرغونی ادب د کميت له پلوه د خپلـې ژبـې د سـوچه 

دا د پښتو لرغونې اديب دورې ټول ژبنی کميت دی. دا چې پـه  و. کلمو پر کارولو متکي

دې کميت کې څومره کيفيت، څومره خوند، څومره هرن او ښکال ځای شوي اوس راځـو 

د همدې مو وع څرنګوايل ته، خو مخکـې تـر دې چـې پـر څرنګـوايل بحـث وکـړو، د 

هغو کـې د نـورو ژبـو د يادونې وړ بولو چې د پښتو لرغوين ادب د ټولو کليمو شمېر او په 

کليمو ياد شمېر که څه هم څو ځله شمېرل شوی، خو بيا هم کېدی يش، نوموړي ارقام 

سل په سلو کې دقيق نه وي، خو د دې لپاره چې د ټولو کليمو ارقام او کميت ته نـږدې 

 شو، دا ارقام وړاندې شول.

 

دورې لـه  د پښـتو ادبيـاتو د لرغـونې اديب د پښتو لرغوين ادب څرنګووالی: -۲

پيل څخه بيا تر دو ې، منځنۍ يا کالسـيکې دورې پـورې د لرغـونې دورې د هـر پـړاو 

شعرونه چې مطالعه کوو، نو هر پړاو يې د پوخوايل خپلې خپلې ځانګړنې لري. کله چـې 

د امري کروړ شعر ته نظر کوو، نو دا راته څرګنـدېږي، چـې پښـتو شـعر د خپـل بالغـت، 

ړاوونه وهيل، چـې داسـې يـوې مرحلـې تـه رسـېدلی دی. فصاحت او فکري بلوغ ډېر پ

همدارنګه که موږ د شيخ اسعد سوري او ښکارندوی غوري قصيدو تـه ګـورو، نـو داسـې 

ښکاري چې نه يوازې دوی دواړو به ګڼ شمېر قصيدې ويلې وي، بلکـې پـه دې زمانـه 

ې ته ورتـه قصـيدې بـه يـ کې به نور يو شمېر داسې شاعران هم تېر شوي وي چې دې
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وييل وي. د يو يا څو شاعرانو په څو شعرونو د يوې ژبې شعري بهـري د پوخـوايل داسـې 

پړاوونو ته نه رسېږي، خو څرنګه چې د زمانې نـاخوالو زمـوږ د ولـس د ژونـد ډېـره زياتـه 

مادي او معنوي پانګه له منځه وړې، موږ يې د خپلـې اديب پـانګې او شـتمنۍ لـه يـوې 

يو. پښتو لرغوين ادبيات تر زياتـه بريـده پـورې د خپـل زياتې برخې هم بې برخې کړي 

چاپېريال د تجربو محصـول دي. البتـه پـه وروسـتيو پړاوونـو کـې د نـورو ژبـو د ادبيـاتو 

اغېزې هم پرې څرګندېږي، خو د دې دورې ادبيات د ژبني جوړښـت، اديب سکښـت او 

ي او د همدغـه و احـوال محصـول د هرني تجربو له پلوه زياتره د خپل چاپېريال، حال

چاپېريال انځورګري کوي. پښتو لرغونو ادبياتو زموږ د ژبې يوه درنه ژبنۍ پانګه خونـدي 

کـړې ده. يــو شــمېر داسـې خــواږه او نــږه لغتونـه، چــې د يــادې دورې پـه ادبيــاتو کــې 

کارېديل، هغه اوس بېرته راژوندي شوي او زموږ د اديب پانګې او ورځنۍ محـاورې يـوه 

ښـتو لرغونـو ادبيـاتو کـې پـر ګڼـو شـکيل رنګـارنګيو رسبېـره مـانيزه برخه ګڼل کېږي. پ

رنګارنګي هم شته؛ ميل افکار، اسالمي افکار، عرفان او تصوف، غنايي افکار، حاميس 

تفکر، وياړنې، ويرنې، ستاينې، مقاومتي افکار ټول د لرغونې اديب دورې ځانګړنې دي. 

سـندرې دي کـه ويرنـې او  هرني ارزښت هم پـه لرغـونې دوره کـې جـوت دی، عشـقي

ستاينې، قصيده ده که مثنوي، غزل دی که رباعي په ټولو کـې هـرني جـوهر لـه ورايـه 

ښکاري. که د خپل وخت له هرني ارزښتونو رسه يـې پرتلـه کـړو، نـو دا جـوهر پـه کـې 

الپسې په قوت رسه څرګندېږي. د خپل چاپېريال ډېره ښه انځورګري يې هم کـړې ده. 

بيات موږ ته نه يوازې د ادبيـاتو پـه توګـه مطـر، دي، بلکـې پـه دې د لرغونې دورې اد

ادبياتو کې داسې ټولنيزې پېښې او تاريخي حوادث هم انځـور شـوي او خونـدي شـوي 

له روښانولو رسه هم مرسـته کـوي. د ټولنپـوهې  چې زموږ د هغې زمانې د سيايس تاريخ

ژنـدنې ښـې هنـدارې ګڼـل کېـږي. د لپاره دا ادبيات د پښتنو د ټولنيز ژوند او د هغو د پې

پرديو پر وړاندې د يوه غرييت او هېوادپال ملت د مبارزو تابلوګانې هم پـه همـدې اثـارو 

کې کتالی شو. د فورم له مخې هم ګڼ شمېر فورمونه په کې شته، چې هر فورم د يوې 

د  محتوا د ځايونې لپاره خپل خپل ظرفيتونه لري. لنډه دا چـې د لرغـونې دورې ادبيـات

ادبياتو د خپل هرني ارزښت، فني او تخنيکي عنا و او هم د بېالبېلو افکارو د بيان له 

پلوه موږ ته خورا ارزښتمن دي او په انډوليز ډول په ياد زماين واټن کـې دا اثـار کـه لـه 

کمي او کيفي پلوه د يو شمېر نورو رشقي او سيالو ژبو تر اديب اثارو زيات او ارزښتمن نه 

 م خو ترې په هېيل وجه نه دي.وي، نو ک

کلـه چـې د پښـتو لرغونـو  د پښتو لرغونو ادبياتو کمي او کيفوي پرتلهو : -۳

ادبياتو کميت او کيفيت رسه پرتله کوو، نو له کمي پلوه يې تر موږ رارسېدلې بېلګـې تـر 

هغه حالت او چاپېريال خورا کمې برېښي، چې دا ادبيات په کې راټوکېدلې دي. همغـه 

وزې ـي حــورې وړې ادبــور(، )ملتان( او )کيس( غره ترڅنـګ نــه د )غـم لکـهال هـم

موجودې وې، طبيعي خربه ده چې په يوه اديب حوزه کې يو يا څو شعرونه نه راټوکېږي، 

د ترالسه شويو شعرونو په مقياس سړی پوخ ګومان کوالی يش چې په هره اديب حـوزه 

خو اوس چې موږ پر الس لرلـو اسـنادو او کې به په لسګونو نور شاعران هم موجود وو. 

بېلګو بحث کوو، نو د )نهه سوه( کاله شاوخوا زمانې واټن په انډول زموږ د ادبياتو څومره 

( ټـوټې شـعرونه ۳۳( شـاعرانو ټـول )۲۸والی زيات نه دی، يانې پـه مجمـوعي ټـول د )

ډول بيـا د راپاتې دي او د يوه تن نرث ليکـونکي نـرثي بېلګـه، خـو د دغـه کميـت پـه انـ

کيفيت خوا خورا درنه برېښي، هم له شـکيل پلـوه دې دورې د شـعر بېالبېـل ډولونـه يـا 

فورمونه راخپل کړي او هم محتـوايي رنګـارنګي لـري. د پښـتو د خپلـو شـعري فورمونـو 

ترڅنګ چې د امري کروړ،بېټ نيکه، شيخ اسمعيل، خرښبون، شيخ تيمن کاکړ، تا ي، 

غرشت، بابا هوتک او نورو پـه شـعرونو کـې يـې بېلګـې تـر قط  الدين بختيار، ملکيار 

سڅګو کېږي، د غزل، رباعي، مثنوي، قصيدې او نورو شعري فورمونو بېلګې هم په کې 

ليدل کېږي. له ښکالييز پلوه هـم د خلکـو اديب تونـده مـاتوي، نـه يـوازې ښـه محتـوا 

د ارزونـې لـه مخـې  انتقالوي، بلکې ښکالييز اړخ يې هم د خپل وخت د اديب معيـارونو

ښه برېښي. البته دې ټکي ته مو بايد پام وي چـې مـوږ د اوسـنيو ادبيـاتو د معيـارنو لـه 

مخې لرغونو ادبياتو ته کتنه نه کوو، بلکې د ادب تاريخ د معيـارونو او اصـولو لـه مخـې 

ورته ګورو، چې د يوې ټولنې ادب د تاريخ په اوږدو کې څومره او څرنګه ګام پر ګام وده 

پرتله کوو، نو د ټوليزې نتيجې په  ي. که د پښتو لرغونو ادبياتو کميت او کيفيت رسهکو 

توګه ويالی شو چې د کميت په انډول يې د کيفيت تله درنه ده، يا په بله وينـا پـه کـم 

کميت کې هم زيات کيفيت موجود دی. عامه مقوله خو دا ده چې ))کيفيت پـه کميـت 

لسو تنو( کې ) دوه تنه( تکړه وي، نو په سلو کـې بـه په دې مانا چې که په ) کې وي((

)شل تنه( تکړه وي. که د پښتو لرغونـو ادبيـاتو ګـڼ شـمېر بېلګـې ترالسـه شـوې وای، 

طبيعي خربه ده چې د کيفيت نوره رنګارنګي به هم په کې تـر سـڅګو کېدلـه، خـو اوس 

ې په دې شاوخوا چې موږ د پښتو لرغونې ادب کيفيت ته ګورو، نو دا خربه کوالی شو چ

( کلن واټن کې به پښتو شاعرانو په پښتو ژبه ډېر اديب اثار وړاندې کړي وي، خو ۹۰۰)

د زمانې ناخوالو د دې اثارو يوه زياته برخه، لکه څنګه چې مـو مخکـې څـو ځلـه يادونـه 

وکړه، زموږ له السه تروړلې ده او دا څه چـې پـاتې ده دا هـم د زمـانې لـه ډېـرو ناتـارونو 

شوې او څه هم د بخت په وزرونو تر مـوږ رارسـېدلې ده. کـه )تـذکرة االوليـا( او ژغورل 

)پټه خزانه(، چې زموږ د لرغوين ادب زياته برخه يې د مرګ له کومي ژغورلې، نـه وای 

ترالسه شوې، نو هغه اثار چې همدا اوس زموږ په الس کې دي دا بـه هـم د زمـانې لـه 

حــتامل هــم شــته چــې زمــوږ د لرغــونې او کــومي تېــر شــوي او هېــر شــوي وو. د دې ا

کالسيکي دورې ځينې نور ورې اثار چې د زماين ګردونو الندې کړي، د وخت په تېرېدو 

رسه ترالسه يش. خو اوس چې پر الس لرلـو لرغونـو اثـارو بحـث کـوو، نـو د کميـت يـا 

 وايل تله درنه برېښي.رنګڅڅومره وايل په انډول يې د کيفيت يا 
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