
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 4 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  

 

  22/04/2017        عالمه پوهاند عبدالحی حبیبی

 په پښتو ادب کي د مېرمني برخه

 دوهمه برخه

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

هم   وه. خو د ضرورت پر وخت مېرمني په دغو كارو كښي وو او زلمو كار زراعت ، مالداري، حرفت، او د وطن دفاع

په   والړه وه، د مالدارۍ د محصوالتو او لبنیاتو څخه ګټه بیا ددې  اوږه پر اوږه  په كښت كښي به د مېړو سره  برخه درلوده،

ه وره پـو سره تـړو او زلمـېـن د وطن د دفاع پر میدان له مـهم دغه پښتنه مېرم الس وه، او السي صنایع ئې روزله او بیا به 

 داسي  سالمتۍ په غېږ كښي روزل كیږي مګر د پښتنو تاریخي سرنوشت  پوهنه او ادب خو هر وخت د امن او الس والړه وه.

كړكېچن ْو، چي د دوي پېړۍ، پېړۍ د آزادۍ په جنګ او وطني دفاع كښي تېري سویدي. نو لكه پښتنو چي د پوهني او ادب 

تې را نښ  خت او فرصت نه درلود، پښتنه مېرمن هم د زمانې ناخوالو او د تاریخ ظالمو څپو كښي هسي سرهاو آرټ پالني ته و

وه چي د لوستني او پوهني وسایل ئې كورټ نه لرله، او ددې كورنى چاپېر له دغو شیانو څخه تش ْو. خو بیا هم كه د پښتو 

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

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.

  

 

 نارې
كردار باندي ګرزي راګرزي مین هم په عشقي قصو كښي عموماً دوه تنه پهلوانان مین او مینه موجود وي او قصه د دوي پر 

 ږغونه او نارې لري، خو د میني نارې ډیري لطیفي او له ارمانه ډكي وي.

او   كښېوزي، نو د میني اور هم ورسره تودیږي،  په مستۍ  د پښتنو پخوانى قومي دود دئ او كله چي زلمي او پېغلي د اتڼ  اتڼ

ئې غبرګون هغسي د نڅا او تغنى په مستو څپو كښي وركول  او د پېغلو له خوا دلته زلمي د میني نارې په خواږه ږغ سره وایي، 

 داسي پر غوږ وهي:  مثالً یو مین زلمى د اتڼ په ناره كښي خپله مینه د بورى نجلۍ .كیږي
 

 ڼ مي د بورى نجوني وهینهــات

 يــــږه وږه ســال كــر مــپ

 شاباس ئې د نامه غوټۍ وهینه
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 4از 2

 ناره اوري ، نو د كندهار زلمى ته د میني اعالن داسي وركوي: د بورى پېغله چي دا

 

 اره !ـرت په ونه توره كندهـام

 وېـــــــي اوږدې سـي مـفـزل

 اوږدې زلفي به څو كرزم بې یاره
 

ÿ ÿ ÿ 

  

 اړه اوبوسهـې غـ، د ولبوسه او

 هـــــــالم وایــي ســار مــر یــپ

 دا ګل مي د سینې ورلره یوسه
 

ښادي او مینه خوځوونكي او احساس پاروونكي حالونه دي، پښتنه پېغله د میني او نڅا په مستۍ كښي د عشق  اتڼ او ځواني او

 :اذب حالت په دې ږغ كښي ښكاره كوياو تج

 

 ي د ډبري وهل كیږيـشاباس م

 يــر ږغ سـبـومـا د غـي زمـچ

 ځوانان لكه كوتري را توئیږي
 

كورنۍ حال او د فامیلي جوړښت احوال هم تصویر كوي او سړى كوالى سي چي د پښتنو مېرمنو د كله دا ږغونه د مېرمني د 

 :ر او كهول حال پكښي وګوري، مثالً كو
  

 دى اوډلى سور كور مي و پوټى ته

 ر ديــي ډېــن مــــسر زامـد خ

 ي نیولئـــه پكـنـرغـې ســـما ئ
 

برخه او ددې ویناوي د خاصي دلچسپۍ او توجه وړ دي، او د میني د دنیا نازك  په قصو او عشقي داستانو كښي هم د مېرمني

 :كښي درخانۍ ته داسي پېغام وركوي آدم خان په یوه ناره حاالت په ادبي رنګ كښي څرګندوي، مثالً 

 

 !وكيــلــانۍ مېرمن مــدرخ

 چي په درست جهان دي الړې د ُحسن كوكي

 ور كړـو رنځـتـا كــتـآدم س

 وكيـو څـفـدواړو زلړې د ــوزي كـكه ورك
 

 :او درد په بیان سره داسي كوي  اردرخانۍ ددې نارې غبرګون د خپل انتظ

 



  
 

 

 4از 3

 م ناستهــــګ یـنـم پلـیـه دا نـپ

 ه پرېښئـتا وت  نیم پلنګ مي ګوره

 !، آدم خانهمى رانغلېـه زلـي تـچ

 د اوربل وېښته مي ژاړي ګوښئ كوښئ
 

رېدونكي ذخیره ده. په دې قصه كښي د بیبو نارې او ږغونه خاصه د ښادى او بیبو داستان هم د پښتو په عوامي ادب كښي نه هې

 جذبه او كشش او حرارت لري، او دې پښتنې میني د خوږمن زړګي ټوټې په دغه ږغو او نارو كښي نغښتي دي.

 :كوښښ كوي چي راوې ګرزوي نو وایي هغه وخت چي ښادى د سفر په نیت روان دى، او بیبو
  

 كیږيادى جان ګرزوم نه پاتي ـښ

 ادي جان ګرزوم نه پاتي كیږيـښ

 هـومـه وركـۍ كــګــولـنه خـیـپـس

 ښایسته ښادى مي هم نه راضي كیږي
 

د  ودلته مینه د ښادى د زړه نرمولو او له سفره د را ګرزولو لپاره یوه بله چاره هم لټوي، او په دې ناره كښي د تخیل سادګي ا

 :سپېڅلي احساس اغېزې ښې ښكاري
 

 چلم به ډك كړم د لونګو

 دا ژړى پېزوان به پاس پر چلم كښېږدم

 مـلـم دا چــوسـه یـو بـن

 كښېږدم مخكياو سپینه خوله به د ښادى په 
 

د پېغلي له خوا د سپیني خولې اهداء خپل مین ته خاص لطف لري، او د میني د دنیا یو ډېر رقیق او په زړه پوري حالت دى، 

 چي فقط عاشق مزاجه خلق ئې په خوند پوهیږي.

ر داسي سو، نوئې پر مو ره والړ او د بیبو سعیه ناكامه سوه، د بېلتانه په تیارو كښي یوازي پاته سوه، زړه ئې لوګىښادى باالخ

 :ناره وكړه
 

 !موركى ورسه بابك خبركه

 ږي اور را لګیږيـیـي ډوبـزړه م

 ه را ستونیږيـو، نـان ورك سـادى جـښ

 !هیڅ نه وي بیبو ته وي نو ژوندنه چي ښادى 

 !وـلـایـي بــادى مــښ !ناــ! ارمانــارم
 

ال په تالښ د هغه استقب  د بیبو د میني لمبې نه سړیږي، او هر كاروان چي د بكوا پر دښت تېریږي، بیبو د خپل ګران ښادى

كوي، خو ښادى نه راځي، او د بیبو د عشق نغرى ال تودیږي، او د زړه انګار ئې ال پسي مشتعل كیږي، د یاس او 



  
 

 

 4از 4

 :زړه را باسي  ي ناره له خوږمنهداس  سره  احساس  نامیدۍ
 

 ه د بكوا پر دښت تیریږيـكاروانون

 ه د بكوا پر دښت تېریږيـكاروانون

 هـتـسـره نــان ورسـادى خــښ

 په دا نور كاروان مي مینه نه ماتیږي

 !مي بایلو زما ارمان ! ښادى
 

اره له عامي محاورې څخه كار اخلي، او په تركیب او وزن او تغنى د تعبیر او د احساس د تصویر لپ  دا نارې او ږغونه د پښتنو

 كښې خاص قوت او خوند پروت دى.

د ځینو مسریو تكرار خاصه معنى لري، مثالً په لوړه ناره كښي د كاروانو تسلسل د بكوا پر دښت د میني د تالښ تسلسل او دوام 

ین د بازګښت په ارمان د هر كاروان مخي ته وزي، او نامینده راځي، د عشقي دنیا د محرومیت راښئي، او دا چي بیبو د خپل م

 یو دردناك او زړه سوځوونكى تصویر دى.

همدغه د تعبیر قوت او د وینا سپېڅلتوب هغه وخت ښه ښكاري چي ناره په یوه مبهم بیان او شرط كښي سره شرو سي او ددې 

 خوند فقط اهل زبان ته ورمعلومیږي. نارې

مثالً ګل مكۍ یوه بله پښتنه پېغله مینه ګران مین موسى جان ته داسي خطاب كوي او د اُفق مصوري هم د خپل شعر وښكال ته 

 رابولي :
 

 كه سرې سوې، سرې سوې

 رې سوېـارې سـنـان كـمـد آس

 !ږهــرېـپــه ســلـه اخـښـى پـوسـم

 !د مرګي خولې خپرې سوې چي په زړګي مي
 

په دې ډول د پښتني مېرمني برخه د عوامي ادب په قصو او نارو كښي هم مهمه ده، او موږ ګورو چي د پښتو ادب په تخلیق 

 كښي د مېرمني ذوق او احساس او ددې هنري لیاقت څوني دخالت لري.
 

 د دوهمه برخی پای

 دوام لری

** * ** 

 برخه:لمړی 
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