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  02/05/2017        عالمه پوهاند عبدالحی حبیبی

 په پښتو ادب کي د مېرمني برخه

 مه برخهڅلور

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

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

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 السي صنایع ئې روزله او بیا به الس وه، او 

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

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

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

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

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

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.

  

 

 

 پښتو مدون ادب د

كښي هم مېرمن سمه برخه لري، او موږ ګورو چي د پښتو په نظم او نثر   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   برخه اوس زموږ له السه وتلې او ضایع سوې ده، مګر داسي ښكاري چي مېرمني له پخوا څخه د پښتو د مدون ادب اكثره

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

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

 فاضلي مېرمني پېژنو.

 

 :ه ــعــراب

د پښتو یوه بله قدیمه شاعره رابعه ده چي د محمد هوتك په قول د بابرشاه په زمانه كښي په كندهار كښي وه، او دغه تذكره نګار 

 ئې یوه رباعي په پټه خزانه كښي ضبط كړه.
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او   كورنۍ هیڅ حال دغه مْولف نه لیكي خو دغه یوه منقوله ئې هم د معنى او هم د لفظ له پلوه ډېره قیمتي دهد رابعې د ژوند او 

 هـ په حدودو كښي ژوندۍ وه. ٩20یوه پخه او فكوره شاعره وه او د   داسي ښكاري چي رابعه

مضامین پیدا كړي دي، مولوى بلخى ویلي  شعراْو د انسان په ژوندانه كښي د درد او میني پر موضوع باندي ډېر او ډول ډول

 وه :

 

 صد فتنه و شور در جهان حاصل شـد  دشـل ـــاك آدم ګـم عشق خـنـبـاز ش

 دل شد و نامش یك قطره ازآن چكید  دزدنـر عشق بزرګ روح ـصد نشت
 

 عراقى د درد او میني فلسفه پخپل شاعرانه منطق كښي داسي رانغښتې وه :
 

 دكردنى وام ـز چشم مست ساق جام كردندنخستین باده كا ندر 

 بهم كردند و عشقش نام كردند ودبـر كجا درد دلى ـعالم هه ب
 

یوه رباعى ویلې ده او ډیري ارتي معناوي ئې پكښي ځاى كړیدي. د صوفیانو او اشراقي پوهانو   د تفكر په همدغه لړ كښي رابعې

سوى دى، او دده روح تل د هغه د خپل اصلي وطن تالښ كوي او دا  داسي فكر دى، چي انسان له یوه لوړه مبداء څخه راپیل

د دلته په دو  او نه شلېدونكې سانده د نیستان او نفیر یوه مسلسله  او د درد او ګرومه ډك كور دى، نو ځكه د ژړا   دنیا د بېلتانه

 او هلته اروېدله كیږي او د مولوى بلخي په قول :
 

 دانده ـیـزن نال رد وــرم مـیـفـاز ن دانده ــریـبـرا بــم اـز نیستان تــك

 ل خویشوصد روزګار ـباز جوی هر كسى كو دور ماند از اصل خویش
 

رابعې همهغه د بېلتانه د سوي او ګرومه ډكه دنیا او د انسان ګرفتارى او مجبوریت په یوه رباعى كښي داسي څرګند كړى، دا 

 وایي :
 

 ون كاراستــــــآدم ئې زمكي وته 

 ون كالړمــپه اور د غم ئې سوى 

 دوزخ ئې روغ كا پر مخ د زمكي

 نوم ئې د هغه، دلته بیلتــــــون كا

 ( 1٩5)پټه خزانه                                                             

مكتب شاګردان د هغې پر خوا په لومړى بیت كښي د الم اصالت عقیده چي وروستني ځني پوهان لكه شوپنهاور او د پسمیزم د 

دي، ښكاره سوېده او دوهم بیت له مبداء فیاضه د انسان فراق او بېلتون راښیي اما دغسي افكار خو د پښتو ادب په فكري پانګي 

 كښي له نورو خواوو څخه را وارد سوي او ځاى ئې نیولى دى مګر دا د پښتو د ملي تفكر اصلي اجزاء نه دي.

  

 نېكبخته :

مېرمنو شاعرانو او پوهانو كښي بله قدیمه ښځه مېرمن نېكبخته د شېخ هللا داد مموزى لور او د اشنغر اوسېدونكې وه،  په پښتو

دا مېرمن  .هـ حدود دي، او شېخ امام الدین پخپل كتاب اولیاى افغان كښي ددې احوال لیكلي دي ٩٦0چي ددې د ژوندانه وخت د 
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ۍ ته ور واده سوه. مېړه ئې شېخ قدم او زوى ئې هغه مشهور شېخ قاسم افغان دى، د متى زو مشهوري عرفاني او علمي كورن

 او كرامت ډېرشهرت الره او د اكبر مغولي پاچا په قصر كښي تزلزل اچولى ْو.  چي په هند كښې په والیت

ارشاد الفقراء پر كښېښود، هـ( كال په پښتو ډېر مواعظ او پندونه نظم كړل چي هغه یو كتاب سو، او نوم ئې  ٩٦٩نېكبختي په )

ه پ  رانقل كړي دي چي د پټي خزانې  دا كتاب د محمد هوتك په الس كښي ْو، او له هغه څخه ئې یو څو ټوټې د نصیحت نظمونه

 وسیله ئې موږ پېژنو.

اته دي چي د خه پد نېكبختي پلرګنۍ او خسر ګنۍ دواړه د پښتو علمي او عرفاني كورنۍ دي او ډېر تالیفونه او كتابونه له دوى څ

 په تاریخ او د نعمت هللا په مخزن كښې ذكر راغلى راځي.  شیخ امام الدین متى زى

د نېكبختي له زهد او تقوا او عرفاني مقامه څخه ښكاري چي پښتنو مېرمنو یوازي په مادي كارو كښي حصه نه درلوده، بلكي په 

 معنوى دنیا كښي ئې هم د نورو رهنمایي كوله.

 

 برخی پایمه څلورد 

 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 

 

 دریمه برخه:

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Habibi_A.H/a_h_habibi_pa_pachto_ke_de_mermon
ey_barkha_03.pdf 
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