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  20/04/2017                 عالمه پوهاند عبدالحی حبیبی

 په پښتو ادب کي د مېرمني برخه

 لمړی برخه

ینه اړه لرله. د نار  پښتنه مېرمن د پښتنو د ټولني او اجتماعي سازمان شمزۍ وه، د كهاله ترتیب او د كور اداره ټوله په مېرمني

وطن دفاع وه. خو د  حرفت، او د وو او زلمو كار زراعت ، مالداري، 

په كښت كښي   هم برخه درلوده،  كښي ضرورت پر وخت مېرمني په دغو كارو 

مالدارۍ د محصوالتو او لبنیاتو څخه ګټه  والړه وه، د   اوږه پر اوږه  به د مېړو سره

هم دغه پښتنه مېرمن د  روزله او بیا به  په الس وه، او السي صنایع ئې   بیا ددې

ن له مېړو او زلمو سره وطن د دفاع پر میدا توره په الس والړه وه.

سالمتۍ په غېږ كښي روزل كیږي   او پوهنه او ادب خو هر وخت د امن 

كړكېچن ْو، چي د دوي پېړۍ، پېړۍ د  داسي   مګر د پښتنو تاریخي سرنوشت

سویدي. نو لكه پښتنو چي د پوهني او  آزادۍ په جنګ او وطني دفاع كښي تېري 

درلود، پښتنه مېرمن هم د زمانې ناخوالو  ته وخت او فرصت نه ادب او آرټ پالني 

نښتې وه چي د لوستني او پوهني وسایل  را   او د تاریخ ظالمو څپو كښي هسي سره

له دغو شیانو څخه تش ْو. خو بیا هم كه  ئې كورټ نه لرله، او ددې كورنى چاپېر 

كښي مومو ، او داسي ښكاري چي دې   برخه په ادبي روایاتود پښتو مدون او نامدون ادب ته ځیر سو، نو د پښتني مېرمني 

مظلومي ډلي، د پښتو ادب په روزنه كښي هم الس درلود، او كله كله له مېرمنو څخه هم د پښتو ادب پر آسمان روښانه ستوري 

 ځلېدلي دي.

  

 لنډۍ :
ه یوه خاص  ددې ژبي  دغه ډول ادبي تخلیقاتد پښتو ادب یو نامدون او بالكل عوامي قسم، لنډۍ او ټپې او ځیني نارې دي چي 

 د دوي  او ډېره قیمتي پانګه ده، او كه څوك وغواړي چي د پښتنو روحیات او ملي خصایص وګورى، نو ښایي په خاصه توګه

غه د مېرمنو برخه ډېره لویه او درنه ده د پښتو ادب د  د ادب دغه ښكلې برخه مطالعه كى. د لنډیو په جوړولو او ویلو كښي

تقریباً نیمى د مېرمنو د قریحو مخلوق ده او ډیري ښې لنډۍ پښتنو مېرمنو د جنګو پر میدان او د میني   غوره او سپېڅلې پانګه

 او عشق پر مرحلو كښي ویلي دي.

یلي و د لنډیو شاعر معلوم نه وي ، خو د پښتنو د لوى ملت صنعتي قریحه ئې خالقه ده، او هغه لنډۍ چي د كومي مېرمني له خوا
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 4از 2

 سوي وي هغه د ټولو مېرمنو دي.

د مېرمنو په لنډیو كښي هر راز مضامین وي : د میني له دردناكو پیښو څخه حكایت كوي، او مینه مېرمن خپل احساس پكښي 

پښتنه مینه پېغله خپل اللى د زړه په وینو روزى د میني په دردناكه دنیا   ځایوي او د عشقي شاعرۍ بهترین مظهر ګڼل كیږي.

حواس خپل مین ته متوجه وي خو سره له دې هم باور نه لري چي د میني له سمسوره باغه به ګل ټول كى نو د   كښي ټول

 د مقام لوړتیا او خپله نارسایي او د میني په دنیا كښي خپل زیار او سعى داسي تصویركوى :  محبوب

 پاس په كمر والړه ګله !

 نصیب د چا یي ؟ اوبه زه درخېژومه

مینه د عشق په الر كښي ربړوونكي دردونه او زړه چوونكي ګرومونه لري، مګر د پښتونوالي فطگري تقاضا داده، چي  پښتنه

 سړى تحمل او حوصله ولري، او د زمانې ناخوالي ئي مات نه كړي، نو ځكه ددغو آالمو سهنه كوي او وایي :
 

 ه تېر كړمـپټ به د زړه دردون

 ونهبېدرده یار ته به ونه وایم حال
 

 

 

 

 په بله لنډۍ كښي پښتنه پېغله خپل بېل سوى آشنا ته داسي د وفا دارۍ پېغام وركوي :
 

 اله ګرزه !ـتان خوشحــدوســر هنــپ

 زه به دا توري سترګي ستا په نوم ساتمه
 

به د رقیب   او دې غندني داسي اغېزې كړي وې چي په خطي دېوانو كښي  د شرق شاعري د رقیب او غماز په غندلو ډكه ده،

ه خپل آشنا د : یوه پښتنه پېغل  ددې رقابت مختلف مناظر تصویر كیږي، مثالً   كلمه چپه كښله كېده، د پښتنو پېغلو په لنډیو كښي

 چنار تر وني الندي بیده ویني، نو وایي :
 

 اره !ــنــې چــلــه اور واخــانــد ځ

 مین پرما دى، خوب تر تا الندي كوینه
  

 رقیبانه حسادت، او د بلبل تمنا په دې لنډۍ كښي د رخي یو بل منظر ښیي :د باغوان 
 

 داى په ګلو موړ كړي!ـل به خـبـبل

 باغوانه! ستا نېمګړى نیت مي ژړوینه
 

نا كوي او غریب مین ته هیڅ اعت  ګلشن كښي نڅا  د پسرلي په ښكلي او زړه خوزوونكي موسم كښي چي پېغلي د ګلو په رنګین

 مین ورته وایي : نه لري ، نو
 

 ره خوار سوـبـه كــتا لــى سـرلــپس

 په زرغونو ختو دي مات كړه ژړ ګلونه
 

 د وفادارۍ په احساس او د میني په جاذبه كښي داسي ځواب وركوي :  مګر پښتنه پېغله
 

 ر سولــالن ډېــئ ګــرلى راغــپس



  
 

 

 4از 3

 د اوربل ګل به خپل آشنا لره ور وړمه

اظهار، لكه د پارسي ادب غوندي د نارینه او عاشق كار نه دى، او پښتنه مېرمن په لنډیو كښي ځانته په پښتني ادب كښي د عشق 

حق وركوي چي خپل، عاشقانه احساسات او ربړونه او دردونه په آزادۍ سره ښكاره كى. وګورئ ! یوه مظلومه پېغله په څنګه 

 رګندوي :الفاظو خپل درد او الم د خپلو اوښكو په خونین داستان كښي څ
 

 ه ظالمه!ـه واهــي مــخ مــر مــپ

 د اوښكو ډكي سترګي چاته واړومه ؟
 

پښتنه مېرمن یوازي د عشق په دنیا كه د خپل مشترك هنر مظاهره نه كوي، بلكي لنډۍ د حمایت پر میدان د وطني ګگټو دپاره 

مېرمني له خوا د یوې لنډۍ وینه تر توپو او توپكو د یوې   وقایع مومو، چي  هم استعمالوي او موږ پخپل ملي تاریخ كښي داسي

 مْوثره ثابته سوېده، او ځوانانو هر كله د دغو ادبي ټوټو په اروېدنه د قربانۍ میدان ته ور دانګلي دي.

 پښتنه پېغله د جنګ پر میدان د خپل مین زلمى سره اوږه پر اوږه والړه ده او داسي ورته وایي :
 

 سي! وه وار دي خطا نهـام كـپ

 د ګلو څانګه دي په سر والړه یمه
 

د میوند په جنګ كښي چي پښتنو د خپل وطن د ساتني دپاره سرونه پر اورغوي كښېښول یوې پښتني پېغلي خپل ګران مین ، 

 دغه د ملي دفاع ډګر ته په ډېر افتخار واستاوه، او ددغي ملي غزا مشر ته ئې داسي پېغام وركړ :
 

 وایه!وب خان مي سالم ــر ایـپ

 دا دى جانان مي كومكي در ولېږنه
 

 پښتنې مېرمني خو خپل جانان وطني جنګ ته واستاوه، مګر پخپله هم ورسره وه :
 

 اـــه كـوره نــي تــه ولـك بـلـه

 تر نیمایي مورچله زه ورسره ځمه
 

 مین قربانېدنه تر شكست او بېدلته د عشق او وطن مقابله سوه، خو پښتنې وطن پالي پېغلي په دغه وطني جنګ كښي د خپل 

 خوښه كړه : ننګۍ
 

 لئ راسې!ـك ویشتـوپـور تـه تـپ

 د بې ننګۍ احوال دي مه راځه مینه
 

 جنګه راستون سو، نو میني پېغلي دده استقبال داسي وكړ :  پښتون زلمى بریالى له وطنى دفاعي

  

 ر راسې!ـیـه خـې! پــلـره راغـیـخ د

 سوې مینهچي د دښمن په مخ كى خړ نه 
 



  
 

 

 4از 4

 په دې ډول د پښتنې مېرمني برخه په پښتو عوامي ادب كښي ښكاره ده.

په تېرو كرښو كښي مي د پښتو په عوامي ادب او لنډیو كښي د پښتنو مېرمنو برخه بیان كړه، د عوامي ادب یوه بله برخه هم د 

برخه لري، او اكثري نارې او سندري د  قصو نارې، او د اتڼ غاړي او د ودونو سندري دي چي په دغو كښي هم مېرمن لویه

 مېرمني له خوا ویلي سویدي.

د پښتنو په عشقي قصو كښي خو مېرمن د یوه پهلوان په دود ځانته موقع او مقام لري، لكه د فتح خان او رابیا یا مْومن او شیرینو 

د قصې په نارو كښي   صنف نري احساسات  د نازك  یا ښادي او بیبو یا آدم خان او درخانۍ او په نورو قصو كښي دغه مېرمني

 په ادبي ښكلي او خواږه ډول سره تصویر كوي.

 

 ړی برخه پاید لم

 دوام لری

 

 

 

 

 

 


