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  26/04/2017        عالمه پوهاند عبدالحی حبیبی

 په پښتو ادب کي د مېرمني برخه

 مه برخهرید

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

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

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

و او ړـېـن د وطن د دفاع پر میدان له مـهم دغه پښتنه مېرم په الس وه، او السي صنایع ئې روزله او بیا به   ګټه بیا ددې

سالمتۍ په غېږ كښي روزل كیږي مګر د پښتنو   پوهنه او ادب خو هر وخت د امن او وره په الس والړه وه.ـو سره تـزلم

داسي كړكېچن ْو، چي د دوي پېړۍ، پېړۍ د آزادۍ په جنګ او وطني دفاع كښي تېري سویدي. نو لكه   تاریخي سرنوشت

خت او فرصت نه درلود، پښتنه مېرمن هم د زمانې ناخوالو او د تاریخ ظالمو پښتنو چي د پوهني او ادب او آرټ پالني ته و

را نښتې وه چي د لوستني او پوهني وسایل ئې كورټ نه لرله، او ددې كورنى چاپېر له دغو شیانو   څپو كښي هسي سره

ومو كښي م  په ادبي روایاتو څخه تش ْو. خو بیا هم كه د پښتو مدون او نامدون ادب ته ځیر سو، نو د پښتني مېرمني برخه

، او داسي ښكاري چي دې 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.

  

 

 

 مدون ادبد پښتو 

ي، او موږ ګورو چي د پښتو په نظم او نثر كښي هم مېرمن سمه برخه لر  بې له عوامي ادبه، د پښتو په مدون او كتابى ادب

 قریحه ئې ډېر ګاللي او ښكلي بچي پخپله غېږ كښي روزي.  او بركتي الس خپل كار كوي، او خالقه كښي د مېرمني پالونكى

په   د پښتو د مدون ادب اكثره برخه اوس زموږ له السه وتلې او ضایع سوې ده، مګر داسي ښكاري چي مېرمني له پخوا څخه

 د پښتنو  ادبي حركاتو كښي الس الره او كوم وخت چي محمد هوتك خپله پټه خزانه سره راټولوله نو ده ددغه كتاب یوه برخه

سعیه ده چي اوس موږ د پښتو په ادبي تاریخ كښي ځیني   او د همدغه مرحوم مؤلف مشكوره  مېرمنو شاعرانو لپاره وټاكله

 فاضلي مېرمني پېژنو.

 

 زرغونه كاكړ:

د پښتو ادب په تاریخ كښي د مېرمنو د ادبي آثارو قدامت پنځو سوو كلو ته رسیږي او ډېره   د محمد هوتك په روایت زموږ

 .هـ( تخمین كیږي ٨٥0پخوانۍ شاعره چي موږ پېژنو نو زرغونه كاكړه ده او ددې د ژوندانه دوره پسله )

كونكې وه، د كندهار په تاریخي پنجوایي كښي اوسېده، د مال دین محمد كاكړ لور او د دا مېرمن عالمه شاعره او د ښه خط لی
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 3از 2

هـ كال د شېخ سعدى مشهور فارسي بوستان په پښتو منظوم كړ نوكله چي د  ٩03سعدهللا خان نورزى ماینه وه، دې مېرمني په 

 كښي دریږي. پښتو ادب د اخالقي شاعرۍ تاریخ لیكل كیږي، زرغونه كاكړه به په لومړى صف

د چي  اوس نه دي پاته، خو محمد هوتك ئې له پښتو بوستانه دغه یو حكایت رانقلوي،  د زرغونې كاكړى نور اشعار او آثار

 ځني ښكاري : زرغونې د كالم فصاحت او سالست
  

 اوس د حضرت سعدى له بوستانه اصل فارسي حكایت وګورئ :
 

 ن بایزیدروـد بیـو آم زګرما رګاه عیدـشنیدم كه وقت سح

 رائى بسرـرو ریختند از سـف یكي طشت خاكسترش بیخبر

 بروىه ماالن ـكف دست شكران موى ګفت شولیده دستار و همي

 م كشم؟ـدرهخاكسترى روى ه ب ور آتشمـدر خ! من اى نفس كه

 واـدا بیني از خویشتن بین مخـخ خود نګاه در نكردندبزرګان 

 دار نیستپن بلندي به دعوى و بزرګي به ناموس و ګفتار نیست

 خاك اندر اندازدته ر بـبـتك رازدـواضع سر رفعت افــت
 

 (241)كلیات سعدى، ص 

 

 اوس د زرغونې ترجمه وګورئ :
 

 ي قصه دهــــدلې مــاورې  چي له شاتو هم خوږه ده

 ارــهـه ورځ سـر پـتـد اخ دارـــي ْو رویـد چــزیـبای

 ىــلــه  راوتـامــمــه حــل رېدلىـېـي تـه كـوڅـه كـپ

 اوري چا له بامهـایرې خ هـامـاپـې نـړلـه كــپــراچ

 كړـو كــخ او سر ئې ســم ړـه خاورو خـرو پــه ایـپ

 ر كښو سوـد په شكـزیـبای خ په پاكېدو سوــد خپل م

 م د بل اورـچي زه  وړ ی نسكور ي سمچي په اور ك

 ه؟ـبد وړمله ایرو به څه  هـوه كومــږ شكــه لـا بـی

 ایرې كړ ! پوهانو ځانهو پرې كړ له لویني ئې ځان

 څوك چي ځانته ګوري تل كړاى كتل ته نه سيخداى 

 ل په ګفتار نه دهـویي تـل ه كار نه دهـره پـبـو خـل

 كا تواضع په دي سر لوړ ر به دي تل ځوړ كاـتكب

 (1٩3) پټه خزانه، ص 



  
 

 

 3از 3

 
 

 ! پوهانو ځان ایرې كړهو    له لویني ئې ځان پرې كړ

 ګوري تل ي ځانتهـڅوك چ   كتل خداى ته نه سي كړاى

 ل په ګفتار نه دهـي تـویــل   ه دهـار نـه كـره پـبـو خــل

 تواضع په دي سر لوړ كا   وړ كاـل ځـه دي تـر بـتكب
 

 (1٩3پټه خزانه، ص )

 

 پای مه برخیرید د

 دوام لری

** * ** 

 لمړی برخه:

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Habibi_A.H/a_h_habibi_pa_pachto_ke_de_mermon
ey_barkha_01.pdf 

 

 برخه: دوهمه

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Habibi_A.H/a_h_habibi_pa_pachto_ke_de_mermon
ey_barkha_02.pdf 
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