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Abstract  
An analysis of the different structure of Pashto tappa 

Tappa is an ancient, pragmatic and simplest genre of Pashto folk literature. Having of a very 

few words, it hold a complete and concise meaning. Comprised these feature; tappa is 

recognize one of the unique genre of Pashto folk literature.  Tappa carries modest place being 

a genre and yet to come for critics point of view very little.   In reality, these two lines are as 

extensive and in their form and style as they are in meaning and essence. This paper is an 

academic endeavor to highlight the numerous style and form of tappa which have not been 

introduced in the light of authentic and reliable sources. 

ادب د ژوند ترجمان وي او بيا په تېره تېره خو اولسي ادب د اولس د احساساتو او جزباتو د  

ې ذريعه وي. ټپه د اولسي ادب مور ګڼلې شي، چې په خپل وړوکي شان وجود  اظهار سوچه او رېښتين

کښې لوئې لوئې معنوي جهانونه د خپل اصليت، جامعيت او کامليت په سوب خوندي کوي. د پښتنو د  

نفسياتو او د اولسي ژوند عکاسي په داسې ډول وړاندې کوي چې د مهد نه واخله تر لحد پورې پکښې  

د په بشپړه توګه روڼ برېښي. ددغه صالحيت او قدرت کمال د ټپې په مخصوص  د پښتون اولس ژون

 او زوردار هيئت کښې دے. 

دے.      ii"  ( صورت۲بناوٹ، ساخت، )"،     i  " شکل"هيئت د عربۍ ژبې ټکے دے چې معنٰی ئې   

د لغت په روح سره هيئت د داسې خارجي شکل نوم دے چې د يو شي د انفراديت حدونه ټاکي او په   "

د څه په سوب چې يو موضوع او مضمون په    iii  "فني اعتبار سره د اظهار د خارجي صورت نوم دے 

 فني پېکر کښې وړاندې کولې شي. 

يو داسې منفرد    iv  " يادېږي  مسرۍ، ټېلۍ په نومونو    " ټپه چې په مختلفو سيمو کښې د لنډۍ   

هيئت لري. محض په دواؤ مصرعو مشتمله وي. يوه مصرعه لنډه يعني نهه او دويمه مصرعه اږده  

يعني ديارلس سېالبونه لري. دغه ئې يو ټاکلے او منلے شوے هيئت دے. د هيئت په حواله چې مونږ  

هنګ چرته هم په نظر نه راځي.  د نړۍ په شعري صنفونو نظر اچوؤ نو د ټپې په شان ربط ، رنګ او ا

اګر چې د پنجابۍ ماهيا څه قدرې د دواؤ مصرعو په حواله څه لږ ډېر مماثلت لري. ولې د ماهيا د  

دواړو مصرعو د سېالبونو او د دواړو مصرعو په خپل مينځ کښې د تړون نه لرلو په سوب ټپه خپله  

 بط  او تړون په حقله سلمٰی شاهين ليکي. ځانګړتيا برقراره ساتي. د ماهيا او ټپې د يو بل سره د ر

 
   ليکچرار پښتو څانګه مالکنډ پوهنتون 
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په پښتو لنډۍ کښې همېشه يوه قافيه چلېږي چې ددې سره مختص شوې ده ددې روايت    " 

نه ال تر اوسه پورې بغاوت نه دے شوے. خو د پنجابۍ په ماهيا کښې د قافيې هيڅ قېد  

يمې  نه وي. دويم د لنډۍ په يوه نيمه مصرعه کښې د وړمبۍ نيمګړې مصرعې د دو

د   په عام طور  ماهيا کښې  پنجابۍ  په  حاالنکې  تړون وي.  پوره  سره  پوره مصرعې 

   v  "وړومبۍ نيمګړې مصرعې د دويمې پوره سره هيڅ تعلق نه  وي 

د سلمٰی شاهين دغه خبره کره ده چې د پنجابۍ ماهيا د وړومبۍ مصرعې د دويمې سره هيڅ تعلق او  

مصرعې هيڅ محتاجه نه وي. په معنوي لحاظ په خپل  ربط نه وي. بلکې دويمه مصرعه د وړمبۍ  

وجود پوره وي. خو پاتې شوه د ټپې د اختتام خبره چې دوست محمد دوست ئې هم تايد کوي ليکي چې  

(، )څرګنده ې(، )زورکی+    ina  - (، )څرګند واو(، )ينه   una  - د لنډۍ دويمه مصرعه همېشه په )ونه  "

ana  زورکی+ مه(،) مجهوله يې( ،)x :مه( پائې ته رسېږي. لکه - 

 په لوړو غرو د خدائے نظر دے 

 په سر ئې واورې وروي چاپېر ګلونه 

 کۀ پۀ ميوند کښې شهيد نۀ شوے 

 خدائيګو الليه بې  ننګۍ  له  دې  ساتينه 

 زما په رنځ جانان خبر دے 

 دارو خو نه کړي تش مې نه کوي پښتنه 

 مال شوې ماته په خندا شنه په 

 د جنت حورې په ګولۍ دے اوويشتمه 

 زما په دې وطن کښې څه دي 

  vi  " ماللو سترګو د اشنا بند کړے يمه 

دغه خبره که په اکثريتي حواله اوئيلے شي نو بيا سمه ده. خو بېخي داسې هم نه ده چې د ټپې خاتمه  

چې ددغه خيال سره سمون نه  دې خامخا په )نه( او)مه( وشي. زمونږ سره يو شمېر داسې ټپې شته  

 خوري چې ټپه همېشه په يوه قافيه ختمېږي. د مثال په ډول څو ټپې، 

   

 خياله ارمان د سپينو پاېڅو 

 vii  کابله راغلے مه وائ زرورقي له   

 اصيله ووم کم اصلو يوړم  
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 viii  مغلهکم اصله داسې مې ساتي لکه    

 خاونده ما خو داسې نه وې   

  ix  بلهچې د جانان الره يوه شي زما    

 غم تېروه ښادي به راشي   

  x  ټالونو يو ځل به وځانګے د زلفو په     

 سالم په سرو شونډو مزه کا   

   xi کاغزونود مسافرو سالم ځي په    

 آ پخوانۍ مينه دې نشته   

   xii  ګړنګونوچې شريف ځان دې غورځوؤ له    

 رامداد د خاورو الئق نه دے   

   xiii  امبارونوتر الندې واچوئ بخمل په    

 جانان که خس دے زما بس دے   

   xiv  ديدنونوزما توبه ده د پردو د    

 که خدائے کول خدائے به مې درکړي  

   xv  زيارتونوميئنه مه شلوه تڼۍ په    

 له ربه تللے جانان غواړم   

  xvi  زيارتونو ځکه سرتور ګرځم مدام په    

ومدار په وزن او بحر وي. د ټپې يو ځانګړے خاصيت يو ټاکلے  د هر شعري صنف ټول دار

بحر دے. چې تر اوسه پورې ددغه روايت نه بغاوت نه دے شوے. ځکه چې د ټپې وجود دومره نازک  

دے چې په معولي الندي بري پکښې واضحه فرق راځي. او دغه بغاوت جرم او کمزوري ګڼلے شي.  

غه وزن همېشه بحر او قافيې ته اړتيا لري. چونکې د ټپې  چې د ټپې په صحت ډېر خراب اثر کوي. د

يو مخصوص بحر دے نو بيا د وزن د بدلون دپاره محض قافيه پاتې کېږي. خو د ټپې کمال دا دې چې  

په يو ټاکلي بحر کښې يوځې د قافيې په استعمال مختلف اوزانونه پېدا کوي. او په زوردار هيئت کښې  

لنډۍ د اهنګ    " مې خلق دي ټپه په خپل رنګ او آهنګ کښې اووائي.  ئې دا قدرت شته چې د هرې سي

او زغ د هر وزن تابع وي. په هر ډول چې ئې اړوې اړول کېږي. غالباً د پښتنو په هر ګوټ او ځائې  
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او هره قبيله کښې بېل بېل آهنګ او وزن لري. لکه تيراهي، شلګري، مسيري، پېښوري، قندهاري،  

  xvii  "وردکي او نور

شعر کښې رواني او چستي قافيه راولي او په وزن کښې بدلون هم د ټپې په وجه راځي. په  په  

ټپه کښې قافيه په مختلفو اندازونو راوړلے شوے ده. ځکه نو ټپه د خپل مختصر هيئت باوجود متنوع  

اوزان لري. زمونږ سره يو شمېر داسې ټپې شته چې وړومبۍ مصرعه چې په کومه قافيه ختمېږي،  

مصرعه هم په هغه قافيې ختمېږي. د دواړو قافيو په وجه که يو اړخ د ټپې پۀ هيئت کښې اضافه    دويمه

 کېږي نو  بل خوا ئې  پۀ  وزن کښې  هم اضافه کېږي. د مثال په طور دا ټپې. 

 وطنه ارمان ارمان خپله    

  xviii  تنهد خپل وطن جامې مې اولوېدې د     

 مينه په سپينه ږيره ډېره    

  xix  راځينه په تور پيکي مې الس وهي خندا     

 پښتنه په حال مې مه کوه    

  xx  کفنه لکه پردېس مړے چې پروت وي بې     

 قدمونه په دېوال مه ږده    

   xxi  تهمتونهخلق پوهېږي بيا به وائي      

 اويشتمه په ګالب ګل دے    

  xxii  وليدمه تر الس دې جار شم رقيبانو     

 وهينه په لوړو غرو شپېلۍ    

   xxiii  وريادوينهتر خدائے مې جار کړے اللے ما     

 نازېدمه په اشنائۍ د     

 xxiv ورژېدمهپه جدائۍ دے لکه ګل     

 غمه په بړ بړ راشه د يار    

  xxv  ږدمهکه سل مې نور وي تا به پاس په تندي     

 سپوږميهارمان ارمان سپينه    

  xxvi  کېږديه تر  سالم مې وروړه د همزولو    
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په ټپه کښې د قافيو استعمال په يو بل رنګ هم موجود دے. چې د هيئت په چوکاټ کښې دننه   `

يو غوره او ګټوره تجربه ضرور ده. په دغه قسمه ټپو کښې وړومبۍ مصرعه چې په کومه قافيه ختمه  

تصر هيئت کښې  شوې وي. ددويمې مصرعې پنځم سېالب په هم هغه قافيه تمامېږي. چې د ټپې په مخ 

 د يو روان او ُچست وزن اضافه کېږي. څو ټپې ئې په دا ډول دي. 

 څوکېچې راپه زړه شي د ګل     

  xxviiد مجنون په شانې ځينه   کوکېد خولې مې    

 ښکارېږيد غره په سر رڼا   

  xxviiiچې جانان وطن له ځينه   رامعلومېږي   

 دے  سور اوررنګ ته مې وګوره   

   xxixدے په لمبو ئې سوې يمه   سور اورمکتب    

 ږومنزېزلفې ږومنزې بې   

  xxxمې په زړه حواله دينه   خنځېدا د غم    

 نارجه تر و تازه زيړه   

  xxxiپه پوالؤ دي يادومه   ترنجه زيات له     

 غاړهتور دي پړونې سره ئې   

  xxxiiمسافر راغلے يمه   نغاړهما پکښې    

 ورځې تور دي پېکے نرۍ دي   

  xxxiiiما به ورک کړے له وطنه   راوځې که ته    

 ايرې شوم ټوټې خاورې   

 xxxivڅوک مې نه کوي پوښتنه   اسرې شومډېر بې     

 انګار شي جامې مې تن کښې سور   

 xxxvچې له تانه جدا شمه    وار شيخطامې    

 زمبق دے جانان زما ګل د   

 xxxviهر سبا ئې يادومه   سبق دے زما    
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   محبت کښېجانانه ستا په   

 xxxviiنامه ستا په خوله راځينه    مصيبت کښېهر    

 جانانه اور دے راپورې کړو   

  xxxviiiمې لوګے فلک له ځينه   نيرانه ستا له    

 کوره ارمان ارمان د دادا   

 xxxixبه چاپېره تاوېدمه   شکوره د ډکه    

 شين دے اسمان زما په نارو   

 xlچې جدا د ياره يمه   خوړين دے زړګے مې    

دغه شان په يو شمېر ټپو کښې درې قافيې استعمال شوي دي چې د فن اعلٰی ثبوت پېش کوي.  

په وړومبۍ مصرعه کښې دوه قافيې په مناسب ترتيب سره ځائې شوي دي. او بيا هم دغه قافيه کله د  

يو غورې او کاميابې    رديف سره او کله يواځې په پنځم سېالب ختمېږي. چې د ټپې په هيئت کښې د

 تجربې سره سره د چستۍ او موسيقيت پېدا کېدو سبب ګرځي. د نمونې په طور څو ټپې دا رنګ دي. 

 سور دے رنګ مې  ناسور دے زړه مې   

   xliچې په تا مئينېدمه   قصور دے دا مې    

 خاورې ايرې شوم  ټوټې ټوټې   

 xliiڅوک مې نه کوي پوښتنه   بې اسرې شومډېر    

 ګران دے په ما  انان دے ججانان   

 xliiiد زړه باغ کښې ئې ساتمه   رېحان دے ګل د    

 هېر وي ډار ئې  تېر وي چې تر سر   

  xlivچې ايمان ورسره وينه    ډېر وييو سړے    

   بې ږمنځې ږمنځې زلفې   

 xlvمې په زړه حواله دينه   خنځېدا د غم    

 ګوري په چل  تورېسترګې دې    

 xlviپه کتو دې مئين کړمه   خورېد ليلٰی     

https://pukhtunkhwajournal.org/
mailto:info@pukhtunkhwajournal.org


Page# 

International Journal Of Pukhtunkhwa | | Volume 6 | Issue I | January-June 2021 

Website: https://pukhtunkhwajournal.org 

Email: info@pukhtunkhwajournal.org  

91 

 کړم   زوړمينې دي  موړعشق دي   

 xlviiکړم خالي پوګ د ګاڼۍ شومه   نچوړغم دے    

 جلوه ګر شه  ورشهکاغذه   

 xlviiiته د حال وکړه پوښتنه   در شه د يار په    

 دي  اللشونډې دې  مشالمخ دي 

 xlixدي دواړه سترګې دي اللونه   حاللوروځې    

 زرغونهغم  بېلتونه ورک شے 

 lستا د غمه ګرځومه    داغونهپه زړه    

 دے  جبينپاس په  خو شيناسمان 

 liدے ايلوي ياغي ملکونه   چينپاچا د    

 روانېږي  سورېږياشنا 

  liiد محکوم زړګي برجونه   ورانېږيزما    

داسې ټپې هم په يو شمېر کښې شته چې په وړومبۍ مصرعه کښې ئې تجربې شوي دي او دوه  

فاظ يعني قافيې پکښې د هرې مصرې په مناسبت سره استعمال شوي دي چې د ټپې په هيئت  هم آواز ال

 کښې ئې د يو بل رنګ اضافه کړې ده. د مثال په ډول دا ټپې 

 

 سودا شي په   شېدا شيڅوک چې 

 liiiد ورځي ژاړي د شپې سوچ فکر کوينه     

 خندا شه په    راشهخواته مې 

   livچې رانه بېرته شي درانه درانه غمونه     

 لېونيه  زړګيهزما 

 lvچې له سلګونو جونو غواړې ديدنونه     

 دے  داغ جانان په  ايالغ زه په 

 lviچې رمه بيايم ورته خولې رالګوينه     
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 ګړنديه  سپوږميهسپينې 

 lviiپه دواؤ مئينو پسې مه وړه مشالونه     

 نه ده بده    ښه دهعاشقي 

 lviiiڅلور ياران زمونږ رسول موندلي دينه     

 کړه  پړځان به څوک  وړعالمه 

 lixزه د جانان دپاره وړ ځان پړومه     

 تور شو زړه مې  سود خور شوجانان 

 lxلکه د کډې سپے په هر چا پسې ځمه     

 کېږي خټې    ورېږي باران  

   lxiقدم  زما  پۀ  قدم ږده راځه  دننه     

 پۀ  حواله  شي   زاغ چې  َد    باغ 

 lxiiبلبل  نرے  فرياد  کوي  َد  ملکه  ځينه     

 زور شي خواري   لؤ  اؤ لور  شيچې   

   lxiiiپۀ  بخملي  ګوتو  به  وږي  ټولوومه     

و استعمال په  د هيئت په حواله د ټپې يو بل خوندور رنګ ، په دويمه مصرعه کښې د دوؤ قافي

نظر راځي. دغه تجربې که يو خوا دټپې افاقي هيئت نه دې متاثره کړے، نو د ټپې په وزن او آهنګ  

 کښې ئې رواني او تنوع ارو مرو راوستې ده. د مثال په توګه دا ټپې. 

 خلق  به  وائي  چې  وړه  ده 

 lxivمنډلې  دينه    چړېزما پۀ  زړۀ    وړې    

 عاشق خو ټول عمر خمژن وي

 lxvد ديدن وينه   آرزومندتل   دردمندپه زړه    

 په شمند روز کښې نه ودرېږم

 lxviراؤړه ميئنه   ملد الرې  مللماله    

 ته چې راځې ما به خبر کړې 
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 lxviiوغوړومه  الچي لونګ پالنګچې په    

 اشنا زما نه مخ پنا کړو

 lxviiiنارې وهمه    بې وسۍد   سيپۍلکه    

 

ټپه که يو خوا په موضوعاتي لحاظ فراخي او بشپړتيا لري. نو بل خوا د هيئت په حواله ئې  

لچک او برداشت هم د حېرت وړ دے. اګر چې د بحر په حواله که هيڅ قسمه نرمي او کوتاهي نشي  

زغملے، ولې په خپله وړوکي شان غېږ کښې د هر قسمه قافيو په تجربو قبلولو کښې ثاني نه لري. ځکه  

نو ددغه فراخدلۍ په سبب د ټپې په ذخيره کښې د هيئت په حواله د هر نوع هر وزن او اهنګ ټپې وينو  

ګورو. چې د خپل فطرت عېن مطابق پکښې د روانۍ او مستۍ سره سره د موسيقيت او غنايت موجونه  

 په غورنګ دي.  
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