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  05/05/2017        حبیبی عبدالحی پوهاند عالمه

 برخه مېرمني د کي ادب پښتو په

 برخه پنځمه

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

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

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

 هپ ورهـت سره وـزلم او ړوـېـم له میدان پر دفاع د وطن د نـمېرم پښتنه دغه هم  به بیا او روزله ئې صنایع السي او وه، الس

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

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

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

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

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

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

 .دي

 

 ادب مدون پښتو د

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

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

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

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

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

 .پېژنو مېرمني فاضلي

 

 : توخى نازو

 زېږېدلې كښي ازىت په كالت د هـ 10٦1 په او وه لور توخى ملخي سلطان مشر لوى یوه د پښتنو د مېرمن پوهه او مشهوره دا

 .وه
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 3از 2

 ئې لوست وه مشهوره سخاوت او شجاعت په كښي قلمرو په ریاست د پالر خل د او وه ښځه خاونده توري او ادب او علم د نازو

 او ،و مدافع نامتو آزادۍ د پښتنو د وْ  حكمران پښتون یو عصر خپل د ئې پالر او وْ  كړي څخه علماء لویو د كښي محیط پخپل

 میرویس حاجي ارواښاد قاید خوا وطن مشهور پښتنو د  نسله له ددې چي وركړه ته خان ښالم مشر مشهور یوه وهوتك د ئې نازو

 .سو تربیت كښي غېږ په نازو د مشر ملى لوى دغه او وزېږېدى  خان

 د ته زوى خپل دې او وه ښځه صالحه او ه عابد انا نازو چي وایي او لیكي محامد ډېر مېرمني پښتنې لویي ددي هوتك محمد

 آزادۍ د وطن د كښي كندهار په كال هـ 111٩ په چي خان میرویس حاجي او وركئ، درس كولو د كارو لویو او آزادۍ د وطن

. وْ  سپارلى ماته مور زما چي وْ  كار لوى هغه دا وویل ده نو كړل محو مېړانه او تدبیر پخپل ئې قوا پردو د او وكړ، غورځنګ

 خان میرویس چي ده كافي خبره دا فقط  لپاره عظمت د مېرمني ددې او ده ښځه وړ قدر د او لویه وهی مېرمنو پښتنو د انا نازو

 وه، وئس تربیت كښي كورنیو لویو په قیادت د پښتنو د نازو             .دى روزلى كښي غیږ پخپل ئې قائد ملى او لوى غوندي

 د ددې هیڅكله تاریخ پښتنو د او وه، مْوسسان شهنشاهۍ لوئى د هوتكو د  ئې خسرګنۍ او وو امراء محلي توخو د ئې پلرګنۍ

 .هېروي نه خواهي وطن او مداري سیاست او تدبیر او فداكارۍ او خدمتونه خان میرویس حاجي زوى نامتو

 ئې نكات هښ ډېر او ْو، بیته زره دوه چي درلود، هم دېوان پښتو د دې وه، خاونده ادب او علم د انا نازو چي:  وایي هوتك محمد

 .یو كړي محروم زمانې افتخاره دغه له موږ او دئ، ورك اوس كتاب ګرانبها دغه ادب ملي د زموږ چي دئ افسوس خو لرل،

 ملي هپ ته  مېرمني دې او وینو، ښكاره په آثار ذوق نفیس ادبي د دوستۍ وطن زهد، پوهني، قیادت د موږ كښي كركتر په نازو د

 راځلېدلى پلوه له پښتنې همدې د خان میرویس لكه ستورى روڼ یو تاریخ ملي د زموږ چي ځكه وركوو، مقام لوړ كښي تاریخ

 .دى

 له پالر خپل د رباعي یوه فقط انا نازو د كښي خزانه پټه په هوتك محمد دى، وړ كتلو د هم لیاقت هنري او مقام ادبي نازو د

 هم دى، شعر ښه پلوه له مفهوم او معنى د هم كوي، ښكاره زښتار هنر او ادب د نازو د هم رباعي دغه خو. كړېده رانقل خولې

 : وایي نازو دئ كښي پوړۍ لوړه په ئې سالست ښكاري، پكښي بداعت او رنګیني تخیل د دئ، مزین ښكال په صنعت د
 

 النده هـمټـیلــ نرګس د وه هـټـګ سحر

 ېدهڅڅ سترګو هـل ئې يـڅاڅك څاڅكي

 ؟ژاړې ولي! ګله ښكلې دي څه ویل ما

 دیدهخن خوله یوه دى مي ژوند ویل ده

 17٩ ص خزانه پټه                                                            

 ښادي؟ كه دى ویر  بنسټ  ژوندانه د  انسان د

 ینانوب خوش د مګر ږدي، الم او ویر پر  اساس خپل مدرسه تشاوم او بدبینۍ د ده، موضوع څېړني د مكتبو فكري دوو د بشر د دا

 .ده حادثه عارضي او فرعى یو ویر او دى، اصل مسرت او خوند او ښادي چي:  وایي ډله

 : كوي خالصه داسي كښي بیته دوه په مدرسې فكري دواړه دغه شاعر  فیلسوف  شرق د اقبال عالمه

 است پیهــم ۀګری زندګى این كه ارــهــب رــاب دیـــالـن زار ىـبــش

 است ـــكدمب ۀدـنـخ ردهـك اـطـخ ګفت و سیر سبك رقـب درخشید
 

 اریخت قدیم په بشر د چي ودا ا سویدي، بناء باندي فكرو دوو دغو پر هم مكاتب فلسفي  نیچه او شوپنهاور پوهانو دوو د آلمان د

 غهد په بشر د چي وګورئ راسئ مګر           .ده خبره تاریخي ښكاره یوه ْو، ټینګ سټه پر ویر د هم مكتب بودائیت د كښي

 ملي د اقوامو د او تحول  فكري په انسان د چي څوك هغه كوي؟ قضاوت څنګه مېرمن فكوره پښتنه یوه كښي كشمكش فكري



  
 

 

 3از 3

 فزیكي دده لكه ځاى نشوونما د پوهني او فكر انساني د چي پوهیږي ښه خبره دې په دى، سوى ځیر كښي جوړښت په مزاجو

 فكري د او اخلي الهام محیطه خپله له سړى فكور یا شاعر هر او دئ، چاپېر نهژوندا د او محیط دغه غوندي ساختمان

 .راټولوي څخه محیطه خپله له هم مواد  پرورښت

 فكر هسي كښي فلسفه په ژوندانه د ودې ا وه، سوې روزلې كښي چاپېر فكري پاخه یوه په پښتنو د انا نازو چي ښكاري داسي

 .كتل نظر كوم په ته ژوندانه  پښتنو عامو چي يكښ دنیا په  پښتونوالي د لكه كاوه،

 او ينف د او ګڼي، خندا ژوند دوى دى، نه تورتم ویر د كښي نظر په ددوي دنیا دا او ګوري نه سترګه بده په ته ژوندانه پښتانه

 وا سوي، پاته دىژون هم سره تاړاكونو او  ناوړو تاریخي كلو زرو د پښتانه چي ودا ا وي، نه  كښي مغزو په  ئې فكر تشاوم

 دي نه هم كښي مقابل په  جریان ناوړه د تاریخ د مخي، له هویت ملي او  اخالقو او  سیاست د ملل  محكوم نور لكه ئې  ځانونه

 پر وا ګڼي عیب لوى لپاره مېړه د ژړا او دي، نه بدبین كښي ژوندانه په دوي چي وي، دا ئې به علت اجتماعي او روحي بایللي،

 اغلير څپې شواخون او ویر د كله هم  كښي ژوندانه فردي یا ملي په دوي د كه او  كوي، بناء نه فلسفه حیات د باندي الم او ویر

 .دى فعالیت دى حركت دى ژوند ده، خندا خوله یوه تعبیر ادبي په انا نازو د هم هغه وي،

 ردانګيو لپاره مرګ د ته میدان جګړې د دوي چي كله وا نسته كښي ژوند په پښتانه د اساسا   بدبیني او تشاوم او  قنوطیت او یاْس

 .ورځي خوښۍ او سندرو او اتڼ په هم ،

 .كړېده څرګنده كښي رباعي لوړه په روحیه اجتماعي پښتنو د دغه انا نازو

 وی اد مګر بریښي، غوندي مرغلري اوښكو د لكه لیمو  پر ئې څاڅكي ككى سپین پرخي د او وي، النده لیمه نرګس د سحرګه

 څان او  شباب د هغه د چي ځكه كښېنوزو ساندو په  سببه بې سره نرګسه له  باید موږ او ده، نه ژړا دى، نه حقیقت دئ، نمایش

 .نه ژاړي خاندي، خو خاندي، خوله یوه دى دى، وخت ظهور د ښكال د او غوړېدلو او

 هم ژوند فرد د .لري اهمیت ډېر درس انا نازو د دغه كښي ژوند ټولنیز اجتماعي په هم لپاره ملت او اجتماع یوې یا فرد یوه د

 تقنوطی او نفي د  دلته مګر  كوي، ښكاره سرعت او قلت خندا، خوله یوه دى داره معني او خوږ ډېر تعبیر دا ده، خندا خوله یوه

 وي، نډل ژوند فرد د كه  ځكه وسي ځني  استفاده لپاره  ژوند ملي د او سي وګڼلي  غنیمت هم  خندا خوله یوه دغه باید نسته، اثر

 .تبدیلیږي خندا ابدي په خندا خوله یوه دغه او دى اوږد خو ژوند ملت د

 وه؟ ښحه پوهه روحیه په كام دخپل او محققه او فكوره څوني انا نازو!  وګورئ

 ددې مګر  بلل،ور ته تروتم مرګ او ژړا او ویر د ئې خلق او وې، راغلي دمخه قرنه څو څپې تصوف منفي د قوم پر زموږ

 او  غورځنګ او حركت كښي اولس پخپل الس، په خان میرویس ارواښاد زوي  خپل د ئې عمال   او ْو، بیل مكتب فكري پښتنې

 : چي كړیه ثابته ئې دا او كړ، خپور نشاط او  ښادي او ژوند
 

 "ده خندا ابدي یا او خوله یوه ژوند"
 

 :برخه لمړی

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Habibi_A.H/a_h_habibi_pa_pachto_ke_de_mermoney_barkha_01.pdf 
 

 :برخه دوهمه

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Habibi_A.H/a_h_habibi_pa_pachto_ke_de_mermoney_barkha_02.pdf 
            

 :مه برخهیدر

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Habibi_A.H/a_h_habibi_pa_pachto_ke_de_mermoney_barkha_03.pdf 

 :مه برخهڅلور

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Habibi_A.H/a_h_habibi_pa_pachto_ke_de_mermoney_barkha_40.pdf 

 

 ایپ برخی پنځمه د

   لری مدوا
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