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  10/05/2017               عالمه پوهاند عبدالحی حبیبی

 په پښتو ادب کي د مېرمني برخه

 او پای برخه ښپژمه

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   ع وه. خو د ضرورت پر وخت مېرمني په دغو كارو كښيوو او زلمو كار زراعت ، مالداري، حرفت، او د وطن دفا

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  وخت او فرصت نه درلود، پښتنه مېرمن هم د زمانې ناخوالو او د تاریخ ظالمو څپو كښي هسي سرهاو آرټ پالني ته 
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   ه په ادبي روایاتومدون او نامدون ادب ته ځیر سو، نو د پښتني مېرمني برخ
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.

 

 د پښتو مدون ادب 

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

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

 كښي روزي.

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

په ادبي حركاتو كښي الس الره او كوم وخت چي محمد هوتك خپله پټه خزانه سره راټولوله نو ده ددغه كتاب   څخه

سعیه ده چي اوس موږ د پښتو   او د همدغه مرحوم مؤلف مشكوره  د پښتنو مېرمنو شاعرانو لپاره وټاكله  یوه برخه

 په ادبي تاریخ كښي ځیني فاضلي مېرمني پېژنو.

 

 :حلیمه خټكه 

 معلوم او مشهور دي. د دوي درانه او ګرانبها آثار ادبي كارنامې او په پښتو ادب كښي  د خټكو د لوړي او درنې كورنۍ

آثار هلته په لومړي پوړ كښي دریږي، د پښتو پالر خوشحال   كله چي د پښتو د نظم او نثر تاریخ لیكل كیږي نو د خټكو

سي آثار پریښي دي چي كه دغه درانه كتابونه او اشعار او منثور اثرونه نه خان او دده زامنو او لمسو په ادب كښي دا

 واى نو به د پښتو ژبه په حقیقت كښي له ډېرو لوړو ادبیاتو څخه محرومه واى.
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 4از 2

له دې كورنۍ څخه موږ د پټي خزانې په بركت یوه ادیبه او عالمه مېرمن هم پېژنو، چي حلیمه د خوشحال خان لور 

خان سكه خور وه، محمد هوتك له خپله پالره روایت كوي چي دې پښتنې مېرمني مروجه علوم لوستلي او د عبدالقادر 

وه، او د شیخ سعدي روحاني سړي مریده وه. عمر ئې په لوست او عبادت تېراوه، نورو مېرمنو ته به ئې درس لوست. 

لوست او د دغه كتاب ډېر مشكالت به ئې فاضله، عارفه، شاعره او د قرآن حافظه وه، د موالنا بلخي مثنوي ئې ډېر 

 كښي د مجاز پر ځاى د حقیقت رنګ ښكاري.  حل كول، او ددې په شعر

د حلیمې له اشعارو څخه فقط یوه غزل موږ ته د محمد هوتك په همت رارسېدلې ده او دغه غزله هم ده له خپله 

 ت ال حلیمه ژوندۍ وه.اروېدلې وه. دى وایي چي زما پالر بنون ته تللى ْو، هغه وخ  پالره

هـ حدود دى، چي په دغو  1100هـ لیكلى دى نو دده د پالر د ژوندانه زمانه هم د  1141محمد هوتك خپل كتاب په 

خوشحال خان تر مرګ وروسته هم   وختو كښي د حلیمې د ژوندانه دوره ده او داسي ښكاري چي حلیمه د خپل پالر

 ژوندۍ وه.

دا معلوموالى سواى، چي دې روان كالم او خوږه وینا درلوده، د مروج شعر په   ږد حلیمې له یوې غزلي څخه مو

مطالب او د تصوف غوره مقاصد ئې پخپلو اشعارو كښي اداء كول   ژبه او اصطالح پوره آشنا وه او ځیني عرفاني

 له دې غزلي ښكاره ده :  لكه چي
 

 كه نورجهان سوم نه پوهېږم چي ممتاز ر خوښه هسي شان سومـناى په فكـد اش

 د رحمان سوم رنګه ثنا خوانه په څو سرفرازه ه ستا په مینهــچي ئې كړم

 سربلنده تر محمود غوندي سلطان سوم چي مجاز مي د ایاز والړ له زړه نه 

 ې شادمان سومـدارو ئـد جمال په نن   واړه دى دئ چي ګورمو هر چا وته 

 دو باندي یكسان سومــیل او پر عپر خل ه را بهر سوـه زړه نـر مي لـغیر فك

 چي دي بېل له یاره نه كا په ګمان سوم  ر زیات له حد سوـ"حلیمې" د غماز مك

 

 زینبه هوتكه : 

حاجي میرویس خان د ښالم خان زوى د هوتكو لوى او وطن خواه مشر او د ټولو پښتنو هغه مهربان پالر ْو، چي تر خوشحال 

په مشهورو مشرانو   ژوند اساس ایښي ْو زموږ د وطن  آزادي خواهۍ او د خپل قوم د سیاسيخان وروسته یې په كندهار كښي د 

فقط د خپل ملت د استقالل په الره   چي دې لوى مشر  خاص امتیاز لري،  او رجالو كښي ارواښاد میرویس خان له دې جهته

ي سره متفق كړل او د عمر تر آخره پوري ئې د كښي مثمره سعیه وكړه، او پښتانه ئې د صفویانو د پردۍ سلطې په مقابل كښ

تر سره كړل، او خپل شخصي دواعي ئې په ملي خدمت كي ګډ نه كړل، د   په مْوفقیت  خپل ملت د رهنمایي او قیادت وظایف

پو او یو والي او ملى وحدت روح   یوه غمخور سپین ږیري او مشر په ډول ئې اداره او مشرتوب كاوه. په قوم كښې د اعتماد

د ارواښاد حاجي میرویس خان په كورنۍ   كئ او همدغسي په نیك نامه تر اته كاله قیادت وروسته په سپین مخ خداى ته والړ.

تر یرغله په كندهار كښي یو ادب پالونكئ   كښي تر ده وروسته لوى شاهان فاتحان پیدا سول، او دده زوى شاه حسین د نادر افشار

 پادشاه ْو.او د علم او پوهانو قدردان 

دوې د علم او ادب خاوندي مېرمني هم پېژنو، چي یوه مېرمن نازو د حاجي میرویس   د هوتكو په دغه درنه كورنۍ كښي موږ

 د حاجي میرویس  ته وښول. بله عالمه او ادیبه مېرمن بي بي زینبه  لوستونكو  دمخه ښاغلیو  خان مور وه، او ما ددې ادبي ماثر



  
 

 

 4از 3

څخه ئې لوست كړى ْو، او د محمد هوتك په قول یوه هوښیاره او عالمه ښگځه وه او د   نورمحمد غلجي خان لور ده، چي د مال

حرم   حكومت په كارو كښي به ئې د خپل ورور شاه حسین سره هركله مرسته كوله د ښې او پخې راى خاونده وه، د شاهي

ټول لوستي وه، د شعراوو پر دېوانو   بي او دیني كتبته به ئې تدریس كاوه، دې مېرمني د خپل عصر مروج علوم او اد  ښځو

 الره، او د موذنانو او شاعرانو قدردانه وه.  او اشعارو ئې پوره عبور

مْورخ هم ددې مېرمني د   بى بى زینبو په كندهار كښي په تدبیر اوعقل او كیاست شهرت درلود چنانچه سلطان محمد كندهارى

 .هوښیارۍ او پخې راى ستاینه كړېده

 كښي لویه برخه درلوده.  دې مشهوري مېرمني په پښتو ادب

د لوى ملى قاید حاجي میرویس خان دغه پوهه لور په پښتو ادب كښي غټه برخه لري، او د محمد هوتك په قول دې مېرمني ډېر 

زینبه پېژنو. هغه  ښه شعرونه ویلي دي د حاجي میرویس خان په اوالده كښي موږ درې تنه شاه محمود او شاه حسین او مېرمن

شاه محمود په فتوحاتو بوخت ْو، نو دده كشر ورور په كندهار كښي پاچا ْو، او ددې زلمي پادشاه د دربار ادبي رونق  وخت چي

، لیكلي سوې  پټه خزانه هم دده په دربار كښي  ښكاري، او د پښتو ژبي د شعراْو تذكره  او كړه وړه د محمدهوتك له نوشتو څخه

 ب دوست پاچا ته اهداء سوې وه.او دغه اد

ددې دربار اكثر رجال د پښتو ادب پالونكي وو، ډېر پښتو تالیفونه په دغه دوره كښي لیكل سویدي، او مېرمن زینبو هم ددغه 

سمسور ګلستان یوه ښایسته غوټۍ ده. محمد هوتك وایي : چي د شاه محمود د مرګ ږغ كندهار ته راورسېد، نو دده خور زینبو 

ه مرثیه پ  غمجنه سوه، او یوه مرثیه ئې د خپل ورور په ږغ كښي وویله، چي دغه ویرنه دى په پټه خزانه كښي رانقوليډېره 

پښتو وېرنه بولي، او د شعر دا صنف زموږ په ادب كښي ښه سابقه لري، او په پارسي او پښتو ادب كښي له قدیمه ډېره غوره 

 مراثى لرو.

 یو خاص وزن هم سته، چي د شاه محمود دغه مرثیه پر هغه وزن برابره ویلې سوې ده.  په پښتو ادب كښي د مرثیې لپاره

غنى دى، خو د ت  اظهار  دا مرثیه د یوې پښتنې مېرمني له خوا د خپل فاتح او بریالى ورور پر مړینه باندي د خوږمنو احساساتو

 كیږي.او د سپرو بدلو په دود د یوې ډلي له خوا ویل   یو خاص آهنګ هم لري

ټولني د   ساندي نه دي، بلكه د یوه ملي ماتم افسانه او د قومي  پر مرګ  د زینبو بى بى دغه شعر یوازي د خپل ورور

زینبو یوازي پر دې خبره نه ژاړي چي ددې ځوان او بریالى شهنشاه ورور تر دنیا تېر سوى دى، بلكي   .ترجماني ده  احساس

پسي ژاړي، د پښتو په بایللي بریالتیا پسي ژاړي په هغه لوى مملكت پسي ژاړي چي   تپه ملى عظمت او قومي شوك  د امېرمن

 داسي شروع كیږي :  ئې ځاى درلوده. دا مرثیه  د ایشیا په زړه كښي
 

 ږغ سو چي ورور تېر له دنیا سونا ه ژړا سوناــــــا رواړه پـدهـنـك

 ر كي مبتال سوناــي په ویـزړه م له ما جال سونا "شاه محمود"چي 

 ورتم دى ناـه تـجهان رات دا روڼ  ړم دي ناـغ كـېـپه تزړه د بېلتون 

 ن په دې مات دى ناـغمج وتكـه م دى ناــو برهـۍ تاج مـد پاچه

 سونا ما جال له "شاه محمود" چي ه ژړا سوناــــواړه پ ا رـدهـنـك

 ړه د توري جنګ وناـځوان ْو مې ام و ننګ وناــام په نـوالړ د ك

 ونا و رنګـنـه ویـن له ده پـدښم دان شېر ْو یا پالنګ وناـیـپر م

 پر خوا سونا ددهمرګ  چي افسوس ه ژړا سوناــــا رواړه پـدهـنـك
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 محموده ! نه یوازي خور ژاړي كور ژاړي مرګ دي ټوله كلىپر

 ورور ژاړيخپلوان ال څه پاچا دي  ور ژاړيــلښكر سپاه دي پلى ك

 ال سوناــپښتون دى ټول په واوی ه ژړا سوناـــا رواړه پـدهـنـك

 ه تاج نسكور عالمهـپادشاهي پات عالمه  نن په ګور چي شاه محمود سو

 ون لمر سو، تیاره تور عالمهد پښت  راته دښمن به كار پېغور عالمه

 چي پاچا والړ  پښتون ګدا سونا ه ژړا سوناـا رواړه پـدهـنـك
 

بنا   اما دا ګیلې هم پر یوه قومي مفكوره  كه سره هم ګیلې او ګزارې لري،په دود له فل  د پخوانو شاعرانو  زینبو په دې مرثیه كښي

مركز وران   د اتحاد  ده چي د ملت  سره سره په دې هم غم جنه  د ورور د مرګه  د ملت د پیوند د شلېدلو غم خوري،  دي،

 سو، او د پښتنو د عظمت بنیاد هم ورسره متزلزل سو، وایي :
 

 تم كا څرګندـه سـاسمانه ! بیا دي څ   ي د پښتون وو پیوندـا چـالوه تـوش

 زموږ په ویر كار خورسند دښمن دي بیا   چي شاه محمود دي كا په قبر كي بند

 و غوغا سونا شور مو ویر په كور   ه ژړا سوناــــار واړه پـــــــدهـنـك

 سو بربادد شاه محمود  پښتون په مرګ   م چي كړینه فریادـاورم نارې د غ

 ناښادزړونه چي تل به وو ښادمن، سوه    ئې باد د ساندو ږغ دى چي راوړینه

 وناـه ژړا ســا رواړه پـدهـنـك

 ا سوناــرنـر و بـیـم زده پـاتـم
 

 (1٨7) پټه خزانه، ص 

  

ى ته ورسېده، اوس له دې اوږدې څېړني څخه په لنډ ډول دا تر دې ځایه زموږ بحث د پښتني مېرمنو پر ادبي فعالیتونو باندي پا

 څو خبري د نتیجې په توګه ښاغلو لوستونكو ته وړاندي كوم.

. په پښتو شاعري كښي د پښتني مېرمني برخه ډېره غوره او قدیمه ده. او په رزمي او بزمي او اخالقي او عشقي شاعرۍ كښي 1

 تكړه ښكاري.

 رمن ښه برخه لري، خو د نظم ذوق ئې قوي تر دى.. د پښتو په نثر كښي هم مې2

. په پښتو نامدون ادب یعني لنډیو او نارو او بدلو كښي مگېرمن پوره برخه اخلي، او د عشق افسانو د ادبي نارو اكثره برخه د 3

 مېرمني له خوا ده.

او پوهو مېرمنو الس ډېر غښتلئ ْو، لكه . د پښتو لویو مشرانو او رهنمایانو او ملي رجالو د سیرت په تشكیل كښي د مشهورو 4

نازو د میرویس خان مور، یا زرغونه د احمدشاه بابا مور، نو ګویا دوى له خپلو ادبي لیاقتونو او افكارو مظاهر د خپلو اوالدو 

 (1په سیرت كښي را ایستي دي.)
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