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  پوهنمل عبدالخالق رشید

 
31/10/2015 

 د نازو انا ژوند، سخاوت، شجاعت او شاعري
 سپاس از وبسایت جناب عبدالخالق رشیدا ب

 

زما مور ماته د لویو کارو د انجام وصیت کړى دى زه باید زیار وباسم چې د مور وصیت پر ځاى کړم او له )
 (میرویس نیکه( )څخه توفیق غواړمخداى)ج( 

ې وي، مګر له بلې خوا دا نښې نښانزموږ د خلکو د تاریخ په پاڼو کې که له یوې خوا د نارینه اتالنو نومونه تلپاتې ش
هم شته، چې د همدغو نارینه وو ترڅنګ د اتلو ښځینه وو نومونه هم تلپاتې دي او درناوى یې په هم هغه اندازه دى، 
لکه د نومیالیو نارینه وو. وایي چې په عباسي واکمنانو کې تر هارون الرشید وروسته مامون الرشید د خپل عصر 

شو، دده ددغې لویۍ او پوهې یو سبب دا و، چې دى د یوې نومیالۍ خراسانۍ مېرمنې مرجیلې زبده روزگار واکمن 
زوى و، هغې دى په پوره تقوا او سپېڅلتیا سره وروزه، ځکه نو په خپل عصر کې یو نه ماتېدونکى او پر ځان ډاډمن 

 رګنده وه.واکمن شو، د مامون په روزنه او پالنه کې د هغه د مور مرجیلې خراسانۍ ونډه څ
د هند د مغولي لړۍ د بنسټوال ظهرالدین محمد بابر د پاچاهۍ د لویۍ اوده ته د لویو ویاړونو د بښلو په ترڅ کې دده د 
پښتني مېرمنې بي بي مبارکې نوم او هلې ځلې په تاریخي لحاظ د یادونې وړي دي، همدغه پښتنه مېرمن وه، چې د 

ابر غوندې لوى واکمن مړى سره له دې چې په هند کې ښخ شو له هغه یوه ځانګړي تاریخي نزاکت له مخې یې د ب
رت هغه وخت کې د حضکې په اوسني بابر بڼ کې چې په ) ځایه د شېرشاه په عصر کې راویوست او دلته یې په کابل

 خاورو ته وسپارل شو. د بابر ښخول په کابل کې د هغې سیاسي او (1)( په قدم ګاه باندې مشهور و )ص( رسول
تاریخي ځیرکۍ نتیجه وه، چې زموږ د دغې نومیالۍ پښتنې په هغو تاریخي شرایطو کې ورپام شو، چې په هغو 

 شرایطو کې یې په سیمه ییز او ملي لحاظ ستر اهمیت درلود.
 

په همدې شان زموږ د هېواد په تاریخ کې درېیمه تلپاتې ښځینه څېره، چې زموږ د لیکنې اصلي موضوع هم د هغې 
قوا او سپېڅلتیا ده هغه زموږ د ملي مشر او ملي الرښود میرویس خان مور )نازو انا( ده. نازو انا د توخیو د ژوند، ت

څانګې د نومیالي مشر سلطان ملخي توخي لور وه، سلطان ملخى هغه نومیالى مشر و، چې د هند د مغولي واکمن 
خپلواکۍ سره حکومت کاوه او د اورنګزېب د  محى الدین اورنګ زېب په عصر کې یې له غزني تر جلدکه په بشپړه

 (.2)عصر په نامتو کسانو کې یادېده 
 

هـ کال وزېږېده، په همدغه واکمن کاله کې یې د هغه وخت 10٦1نازو انا د همدغه ملي مشر او واکمن په کاله کې پر 
په رښتیا هم د یوه له شرایطو سره سمې دیني زده کړې لکه چې دود وې، سرته ورسولې، نازو په خپل عصر کې 

پښتون مشر د کاله روزنه په بشپړه توګه واخیسته او ځان یې په تمامه مانا په ښځینه جامه کې داسې عیار کړ، چې هم 
 د رزم شوه او هم د بزم، داسې چې:

 
 نازو انا د یوې سپېڅلې پښتنې مېرمنې په توګه:

پښتنه پېغله د خپل زوى ښالم خان لپاره وغوښته  نازو د لوى حکمران سلطان ملخي توخي لور وه، کرم خان نوموړې
او هغه یې وکړه او د ښالم خان د کاله مېرمن شوه، هغې له خپل ناوي توبه بیا تر زړه بوډۍ توبه د خپل کاله چارې 
لکه د یوې رښتینې پښتنې په شان سمبال کړې، هغې په لومړي ګام کې د خپلو اوالدونو په روزنه کې ډېره ښه ونډه 

سته، دا ځکه چې دا کار په کورني چاپېلاير کې د یوې مېرمنې له اساسي او مهمو دندو څخه ګڼل کېږي، نازو انا واخی
چې د دواړو خاني کورنیو د پایښت پوښتنه ورسره وه دغه کار ته په دوه لحاظه په جدي توګه متوجه شوه. یو په دې 

ته والړه، راشه درشه دا یوادونو د واکمنانو په سطحه وه. لحاظ چې هغه په داسې چاپېلاير کې اوسېده، چې د هغو ناس
هغه هم د داسې ایوادونو له واکمنانو سره چې هغو د ایران او هند په پرتمینو دربارونو کې د شان اوشوکت ډمامې په 

ه ه پهغو شپو ورځو کې ګرمې کړې وې، چې د لویدیز له پرتمه ډکه درباریان هم د هغو دربارونو جاه جالل ته ګوت
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غاښ وو. نازو انا له داسې حاالتو او داسې راشه درشه سره او د هغې خسر ګنۍ او پالرګنۍ د داسې ناستو پاستو 
واکمن پښتانه وو. ځکه نو هغه په شعوري توګه تر هر څه لومړى دې ټکي ته ځیر شوې وه، چې دا باید خپل اوالدونه 

و، چې نازو انا یې ناچاروله، چې د یوې دراکې پښتنې په  څه ډول او څه ډول شرایطو لپاره وروزي. دا هغه اصل
 توګه باید هغه ته ځیر وي او هغه ته باید تیارى ولري.

 

دویمه مهمه مسئله، چې هغه د نازو انا لپاره ددې سبب شوه، چې باید د خپلو اوالدو روزنې ته مال وتړي، هغه د هغې 
 انه بزرګ او منلې څېرې بېټ نیکه دې ته هغه وخت چې مليهغه خوب لیدل وو، چې د هغه په ترڅ کې د پښتنو در

دا زوى ښه تربیت که چې لوى شي، لوى کارونه به وکا او په زیارت د بیت هللا مشر میرویس خان وزېږېده وویل: )
 (3)( شي بادشاهان چې دین به روښانه کابه ځان مشرف کا او له نسله به یې پیدا 

 

لو اوالدونو ته په اوداسه شدې ورکولې او هڅه یې کوله چې هغوى باید پر مادي شته همدا وجه وه، چې نازو انا خپ
هغو فکرونه پېړۍ پېړۍ روښانه او ویاړمن ه معنوي ارزښتونو یې هم خلک او دوالي برسېره داسې انسانان شي، چې پ

بېټ نیکه معنوي وهڅول شي. نازو انا خپل مشر زوى حاجي میرخان همداسې لکه چې عصر غوښته کوله او د 
څنګه چې یې مور په خپله عالمه او پوهه پوهې او زده کړې لپاره وګماره: )سپارښتنه وه، وروزه، میرخان یې د 

 (4)(لفرایض پرې زده کړدین ټول د مېرمن وه، زوى یې په شپږ کلنۍ په روزنه او تعلیم پیل وکړ په یوه کال کې یې
و خویونو او خصلتونو پوره وروزه، لکه چې لوى خوشال، مفکر خوشال په خپل نازو انا میرویس نیکه په هغو ټول

تر سر لیک الندې بیان کړى دى، کله چې موږ د دستارنامې هنر لولو ( 5)نامتو اثر )) دستار نامه(( کې د دولسم هنر 
منځ کې روزل  بیا په دې پوهېږو چې میرویس خان هغه پښتون دى چې د خوشال خټک ایډیال روزنیز ښوونځى په

شوى او راپورته شوى دى. نازو انا د کلمې په رښتینې مانا هغه پښتنه مور ده، چې په پوره سپېڅلي احساس یې په 
 دغه برخه کې خپله ونډه په پښتني مینه سرته رسولې ده.

 
 نازو انا په ملي او سیاسي څېره کې:

د پالر د واکمنۍ شپې ورځې وې، هغه مهال او  په دې کې شک نه شته په هغو شپو ورځو کې چې نازو انا او ددې
هغه وخت داسې وخت و، چې د افغانانو ملي غورځنګ، هغه غورځنګ چې د خپل قام تېر تاریخ، تېر برم او عظمت 
یې بیا را ژوندي کول، هغه د بریالیتوب پولې ته ورنږدې کېده، هغه رنګینه الره، چې د روښان او روښانیانو د قربانیو 

څخه د اکوړي په هسکو او ټیټو کې تر خوشال پورې راورسېده، هغه الره هغه د پت او خپلواکۍ الره باید د  له کربال
پښتونخوا تر لویدیزې پورې رسېدلې واى، ځکه چې د بري سر منزل یې تقدیر د پښتونخوا لویدیزه څنډه کړى و، د 

ې نه یوازې د پښتنو زلمیو هنګامې وې، بلکې خپلواکۍ د همدغې رنګینې ناوې د هرکلي په خاطر په لوى کندهار ک
په دغو ځان تېرېدونو کې د پېغلو او ښځو د قربانیو د احساس شور او فریاد د هوتکو په نارو کې بل ډول انګازې 
کولې، داسې انګازې چې اوس نو زموږ لوى اتل جهان پهلوان کروړ هم ورته ځوانېده او د مخسوري په دغه بریمینه 

پښتنو بیرغ اوچت ساته. نازو انا د همدغه غورځنګ پر ټولو اړخونو باندې پوهېده او د هغه پر وړاندې  سوبه کې یې د
یې د قربانۍ ډګر ته توره په الس وردانګل، د پټې خزانې دروند لیکوال محمد هوتک په دې برخه کې د نازو انا په 

 باب کاږي چې:
او شجاعت او سخاوت ته حیران وو. روایت دى چې له سقه راویانو  ...اومېړه مخې ارتینه وه، چې نارینه یې مېړانه)

چې سلطان ملخى د سور غره ته نژدې په جنګ کې ومړ او حاجي عادل چې د نازو انا ورور و د پالر په انتقام جنګ 
ې نانو سره یته والړ، کال او کور یې نازو انا ته پرېښول، په هغه وخت نازو انا توره په مال کړه او د جنګیالیو ځوا

 (٦)( و کالله تړاک د دښمنانو وساتل...کورا
 

بله د یادونې وړ مسئله، چې په پښتني ټولنه کې په ملي لحاظ ځانګړى ارزښت لري، هغه د قام په منځ کې د ډوډۍ 
 مارۍ او سخاوت مسئله ده، دغې مسئلې د نازو انا په څېره کې څرګند او ددې له شخصیت سره تړلي ارزښتونه ځانته

غوره کړي دي. معموالً دې ځانګړتیا د پښتنو په منځ کې تر نازو انا دمخه د شېرشاه او خوشال خان په شخصیتونو 
... ځانګړى لوى پخلنځى یې درلود چې په هغې د شېرشاه په باب لیکل شوي چې: ) او کردارونو کې ځاى نیولى دى،

ورکول به، په دې برخه کې داسې حکم شوى و. که کې به په زرهاوو سورو او پلو عسکرو ته خواړه پخېدل او 
سپاهي دى، که حاکم دى او که رعیت چې وږى وي او پخلنځي ته راشي باید دلته په خوړو باندې موړ شي. چې له 
دې ځایه بېرته وږى الړ نه شي، شېرخان په خپل لښکر کې د فقیرانو او مسکینانو لپاره څو لنګرونه پرانیستي وو، 

 (٧).(ړه به پکې پخېدل ددغو لنګرونو ورځنى لګښت پنځه سوه اشرفۍ ووچې خواږه خوا

ما ته خپل پالر ټه خزانه کې داسې کښل شوې ده: )د نازو انا په باب هم د هغې د سخاوت او ډوډۍ مارتوب خبره په پ
انو په ژمي به د مسافرحکایت کا چې نازو انا په مېلمستیا او د غریبانو، مسافرانو په پالنه معروفه وه او هر وخت چې 

قافلې راغلې، د نازو انا پر کالیي اړول، په سوو سوو مېلمانه به یې روزل او دوى ته یې ډوډۍ ورکوله، چا چې به 
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( دا چې پښتانه تراوسه له خیبره تر کوسانه خپور شوى دى کالي نه درلودل. لباس یې ورکاوه او د سخاوت نوم یې
 (څوک )بابا، په پښتنو کې هره خاطر دىې د ملي څېرې او د قربانۍ د ارزښتونو پهغې ته د انا خطاب کوي دا د هغ

ترالسه کوالى، ځکه په پښتنو کې ( په شان له مینې او عاطفې ډک نوم نه شي کېدى نه شي او هر څوک )د نازو انا
 ( کېدل د ټولو افغانانو د فتوا خبره ده.)بابا( کېدل او )انا

 

 تنه ادیبه:نازو انا یوه پښ
د نازو انا نوم او شعر دومره سره نږدې دي، چې کله د نازوانا نوم اورو تر هر څه دمخه د هغې اوچت شعري استعداد 
او ادیبه طبعه زموږ مخې درېږي. نازو انا په پښتنو ښځینه شاعرانو کې هغه شاعره ده، چې له شعر څخه یې د ښکال، 

ږي. په پښتو ژبه کې تراوسه خورا ډېرو ښځو د شعر او شاعرۍ په برخه ښځینه عاطفې او پښتني صمیمیت تعبیر کې
کې طبعه ازمویلې، له ډېرو ښځو څخه ډېر شعرونه پاتې دي، مګر په ادبي نړۍ کې یې هنګامه دومره توده نه ده. د 

سخاوت او نازو انا د شاعرۍ په باب په پټه خزانه کې راغلي دي: ))زما پالر هسې ویل: چې نازو انا عالوه پر 
شجاعت او عبادت هسې ارتینه وه، چې د خداى تعالى څخه په مناجات یې ډېر اشعار ویل او یو دیوان یې درلود، چې 
دوه زره بیتونه په کې و او هلته یې ښه نکات ادا کړي وو او داسې یې ویلي وو چې نارینه یې هم نه شي ویالى(( 

وریځه پاتې ده، ددې لپاره چې ددغې څلوریځې په هنري ارزښت پوه د نازو انا څخه د شعر په برخه کې یوه څل .(٩)
 شوي وو نو ښه به دا وي چې دلته یې راواخلو:

 

 دهـنرګس لیمه الن ه وه دـسحر ګ
 څاڅکي څاڅکي یې له سترګو څڅېده
 ما ویل څه دې ښکلي ګله ولې ژاړې؟
 ده ویل ژوند مې دى یوه خوله خندېده.

 

شمېر پوهان داسې عقیده لري، چې هنر باید ښکلى وي او په عین حال کې هنر باید د هنر او هنري پدیدې په باب یو 
د اخالقي روزنې دنده هم په ټولنه کې ترسره کړي، د نازو انا څلوریځه زموږ پر وړاندې یوه بشپړه ټولنیزه تابلو، 

ا نور شعرونه زموږ په چې تر هر څه دمخه د ټولنې د اساسي توک )فرد( برخلیک انځوروي ږدي، دا چې د نازو ان
واک کې نه شته، موږ به د هغې د شعر نور ټولنیز ارزښتونه بل وخت ته پرېږدو، خو دا باید ووایو، چې د نازو انا 
څلوریځه زموږ د ختیزې شاعرۍ د انسان په ار وایي سفر کې خپله الره په پوره او بشپړه انساني وړتیا سره ایستلې 

اب ( په بنجلي څخه را اخلم، هغه د همدغه )ګلي نامتو شاعر او لیکوال ټاګور له ګیتا شي، زه دلته یو مثال د بنګال
چې د یوې خولې خندا تمه لري وایي: دا کوچنیوټى غوندې ګل وشکوه، وایي خله، ځنډمه کوه، نه چې دا ګل مړاوى 

 او په خاورو ولړل شي.
ې د خپل الس د مښود په درد سر لوړى کړه او ویې کېدى شي چې ستا په امېل کې به ورته ځاى پاتې وي، خو ته ی

شکوه، زه بېرېږم چې زما تر خبرېدو دمخه د نذر وخت تېر نه شي زه دا منم چې رنګ یې ډېر تېز نه دى، خوشبو 
 (10)یې کمزورې ده خو ته د خپل خدمت کار ځینې واخله او ویې شکوه چې دغه یې وخت دى. 

( د یوه نیمه زو انا په څلوریځه کې، دلته هم )ګلهم هغسې انځور شوى لکه دنا (دټاګور په هنري کالم کې هم )ګل
خوا برخلیک انځور دى او هلته هم، مګر په دواړو انځورونو کې د هنر وړتیا او شاعرانه نزاکتونه په لوړه شاعرانه 

ورته خورا زیات شعرونه او  او انساني عاطفې سره خپله اغېزه ښندي. د محتوا په لحاظ موږ دنازو انا څلوریځې ته
 ادي:د عالمه اقبال څخه هم یو داسې شعر پاتې دى، چې څو بیتونه یېهنري ارزښتونه موندالى شو، د ختیز له نامتو شاعر 

 

 ارر بـهــید ابــار نــــالـشــبى ز
 گى گریه پیهم استدـکه این زن

 در خشید برق سبک سیر گفت
 دم استـخطا کرده یى خنده یک

 م به گلشن کى برد این خبرـندان
 ن هامیان گل و شبنم استـخـس

 

دنازو انا د شاعرۍ او ددې د شاعرانه طبعې ډېره مهمه او څرګنده ځانګړتیا او ارزښتیا داده، چې ددې د شاعرۍ 
اغېزې یوازې پر دې باندې پاى ته ونه رسېدې، ددغې سپېڅلې شاعرې انا د شعر برکت و، چې تر دې وروسته ددې 

دونو په شعوري توګه د شعر له پراخې لمنې څخه ځانونه لرې ونه ساتل، د شجاعت، سخاوت او دولت تر څنګ اوال
یې د انسان د ژوند ددغې مهمې پدیدې اهمیت هم درک کړ او د نازو انا د شعر او شعري طبعي برکت و، چې زموږ 

پل بري ترڅنګ په ټولو سوبو کې نامتو له لوى ملي اتل میرویس خان څخه هم شعرونه پاتې دي، شاه محمود د خ



  

 

 

 4از 4

شاعر ریدي خان مومند له ځان سره ملګرى کړى و او تر اصفهان پورې یې له ځان سره بوت، هوتکي شاه حسین 
 هم په خپله شعر وایه او هم یې دربار له شاعرانو او لیکوالو څخه ډک و دا ښکلى شعر دده دى چې وایي:

 

 مو په چپاو چور کړمـبېلتانه دې د غ
 په تیارو کې د هجران یې له تادور کړم

 ې راخپرې کړېـه دې هسې اوښکـبېلتان
 بور کړمـستا د فکر په ګرداب کې تل ع

 ې کښېوت و مرۍ تهـړى مـراق پـد ف
 په جهان کې یې رسوا لکه منصور کړم

 برېـه دلـمـم ناښاد یــپه وصال دې ه
 د بېلتون فکر په زړه کې ان صبور کړم

 کې رـوړ په ځیګـد باڼو غشى مې وخ
 و په غمو غمزو مهجبور کړمـغمازان
 و کاــونـېـا د عشق په لــاد زمـخلک ی

 ړمـک مشهور محبت هسې زه حسین
 

 مخ(٦1)پټه خزانه 
 

د هغې د غم ویرنه هغه له سوز او ګدازه ډکه  پټه خزانه کې محمد هوتک لیکلې ده، د شاهنشاه شاه محمود په مرګ
 ویرنه ده، چې سارى یې په پښتو ادب کې خورا لږ لیدل کېږي، دغه ویرنه د ملي ماتم یوه ناره ده، چې د زینبې له خولې راوځي:

 

 ږغ سو چې ورور تېر له دنیا سونا

 اــونـه ژړا سـار واړه پـدهـنـک
 زړه مې په ویر کې مبتال سو نا

 ه ما جال سوناچې شاه محمود ل
(11) 

 

دا چې نازو انا زموږ د پښتنو ښځینه وو په منځ کې د څو بعدي شخصیت لرونکې ښځه ده، د هغې نوم، د هغې 
شجاعت، د هغې سخاوت او باالخره د هغې شاعرانه احساس او تپلپاتې عاطفي دنیا زموږ له ژوند او زموږ د ژوند 

ازو انا خپلواکي او پښتني پت هغې مجسمې ته ورته دي، چې د هغې له تاریخ سره نه شلېدونکې اړیکي لري، د ن
ترڅنګ به افغان بچى بې له درناوي تېر نه شي. هوتکیانو د افغانانو د واکمنۍ، فرهنګي شته والي او لوړ افغاني کلتور 

ا د سالمې او سپېڅلې د استازو په توګه زموږ خلکو او هېواد ته د سر لوړۍ نوم او ویاړ ګټلى دى او دا ټول د نازو ان
ما مور زخپله مور بلله او ویل به یې: ) روزنې ثمره ده، ځکه چې میرویس خان به د خپلو ټولو بریالیتوبونو یو سبب

څخه  )ج( ماته د لویو کارو د انجام وصیت کړى دى زه باید زیار وباسم چې د مور وصیت پرځاى کړم او له خداى
 (12)( توفیق غواړم
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