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  ا اثر او دويم چاپد

  
كـې  مـه نېټـه پـه كابـل         )25(د لړم د مياشتې پر      ل كال   1369پر  

ــه (( ــه    )) خوشــال فرهنګــي ټولن ــه كــې پ ــه دې ټولن جــوړه شــوه، پ
 چې پـه سـلګونو هغـه افغـان ليكـوال، شـاعران او               ،لسګونو څه 

كلتورپالي راټول شوي وو، چې پـر خپـل هېـواد او ملـي كلتـور                
زه دا . ده او د ملـي فكـر څښـتنان وو   يې تر هر چا زيات زړه سوزې  

ــ   دې . ول ومئمهـــال ددې ټـــولنې د ځوانـــانو د ادبـــي انجمـــن مسـ
 پـه   ،په كابل كـې د جنګونـو تـر پيـل           بيا   ،ټولنې له خپل تاسيسه   

نږدې يو كلن بهير كې ډېر مهم او په زړه پورې فرهنګـي كارونـه               
ترسره كړل، څو عنوانه كتابونه يې چـاپ كـړل او تـر لسـو زيـات                 

 ، سيمينارونه او وركشاپونه يې جوړ كړل، دا هغـه بـرى و         علمي
 پـه كابـل كـې هـېڅ دولتـي او          ،چې پـه دې دومـره كمـه مـوده كـې           

ــادولتي  ــولن ــه و تر  ېنټ ــه ن ــر دې مهال ــړالســه ت ــولنې د . ى ك دې ټ
 پـه ملـي     ،ل كال په بهير كې د نازو انـا پـه يـاد            )1370(ې يوه   همد

 چـې پـه   ،وسـپارله راكچه يو سيمينار جوړ كړ، ټولنې ماته دنده    
شــوې ټــولې ليكنــې دې ســيمينار كــې اورول شــوې او نــا اورول 

ل 1370مــا دا كــار وكــړ او د . ســره راټــولې، ايــډيټ او چــاپ كــړم
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د نازو انا د زوكړې درې سوه 
  پنځوسمه كاليزه

  )ق. هـ1061-1411(

  د نازو انا ياد
  

  د اسمعيل يون په زيار
  

 لمريز كال1370

دا پـه  .  وروستيو مياشتو مـې دا كتـاب چـاپ تـه تيـار كـړ      ركال پ 
 وم محصـل  څلورم ټولګي د چې زه د پوهنځي   ،داسې حال كې و   

) مونــوګراف(د پايليــك ه، او د فراغــت وخــت مــو رانــږدې كېــد
هــره . نــور ګــڼ كلتــوري مصــروفيتونه هــم را ترغــاړې وليكنــه او 

 -ال د كابــلهــورځ بــه ماسپښــين م
ــه الره   ــر لوي ــاد پ ــل ،جــالل اب  د كاب

ــا    ــې اريانـــ ــيمه كـــ ــو ســـ هوتخېلـــ
ــه ور روان وم  ــه  . چــاپخونې ت ــه ب كل

په چاپخونـه كـې كاغـذ نـه و، كلـه            
به كاريګر نه و، كله به برښنا نه وه         

و كله به نورې ګڼې ستونزې وې،       ا
 دا ټــــولې  ،خـــو فرهنگــــي ولــــولې 

ســتونزې  لــه مــوږه هېرولــې، ددې  
ترڅنــګ سياســي وضــعه هــم ډېــره وېروونكــې وه، داســې اټكــل  

 چــې د ډاكټــر نجيــب اهللا  حكومــت بــه نســكور شــي او پــه ،كېــده
كابل كې به يوه سخته ګـډوډي رامنځتـه شـي، اريانـا چاپخونـه               

  كې يوه ډېره لويه او مجهـزه چاپخونـه وه          دا مهال په افغانستان   
ــه ســتونزې ســره مــخ وه،     خــو ــه خــو دا    د كاغــذ د كمښــت ل كــه ن

 مجهـزه او سـمباله وه، چـې د ورځـې يـې هـم يـو                  دومرهچاپخونه  
 موږ چې د افغانستان حالـت ښـه درك كـړى      . كتاب چاپوالى شو  
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  او د راتلونكي اټكل مو هم كوالى شو، نو تر وروستي بريـده               و
چنـدان ښـه كاغـذ نـه        كه څه هم په     ،شي چې كتاب    ، كوله مو هڅه 

وي، سره له دې چې دا كتاب مـوږ د دولـت پـه لګښـت نـه چـاپوه          
او خوشال فرهنګي ټولنې چاپوه، خو بيا هم كه پخواني حـاالت            

 ډېـر    مـې  پـر كتـاب   . او امكانات واى، تر دې ښـه چاپېـدالى شـو          
شــپو   وروســتيورل كــال پــ1370بېړنــى او ضــربتي كــار وكــړ او د 

 مخكــې تــر دې چــې كابــل تــه د جګــړو فصــل راورســي،   ورځــو؛
 دا نو زما په فرهنګي ژوندانه كـې د ډېـرې خوښـۍ يـوه                .چاپ كړ 

 پـه كابـل     ،مې نېټـې وروسـته    ) 6(ل كال د ثور تر      1371د  . ورځ وه 
كې جګړې پيل شـوې، بيـا نـو ددې چـاپخونې نښـه او نبيـره چـا                   

و پـر پاكسـتان     ونه ليدله، څـه چـې يـې درلـودل، ويجـاړ، لـوټ ا              
 پـه كابـل كـې       .دا ددې اثر د لومړي چاپ داستان و       . وپلورل شول 

 ، چـاپ اثـار  اكثـره  د نورو ليكوالو په زيـار   زموږدا مهال زما او   
لـه دې كيسـې څخـه مـې هـدف دا            . ورتـه داسـتان لـري     دا او دېته    

پـر    هغـه هـم د جګـړې       ،دى چې زموږ په هېواد كـې فرهنګـي كـار          
.  كې، څه اسانه خبـره نـه ده   اك په بهير   د و  مهال او د جګړېه نسل    

په فضـل پـه هېـواد كـې د چـاپ امكانـات              ) ج(اوس چې د خداى   
او تخنيكي چارې اسانه شـوي، مـوږ بايـد پخـوانى محروميـت               

 دواړه خړوب كـړو، خپـل ټـول هغـه اثـار چـې               ضرورتاو اوسنى   
 لـري، بيـا لـه    ونه تاريخي، كلتوري، علمي او نور ارزښـت       هنري،
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رګ لــه خطــره وژغــورو، اوس د كمپيــوټر او    ســره چــاپ او د مــ  
 چې اوس هـم مـوږ       ، تخنيكي امكاناتو  انټرنيټ زمانه ده، له دې    

ګټه نه پورته كوو، نو بيا خو بايد ځان په مړو او ويـدو قومونـو                
 يـو ځـل چـې د        .كې حساب كـړو او مـرګ تـه خپلـه پښـې وغځـوو              

  بيـا يـې نـو د مـرګ         ،كمپيوټر او انټرنيټ څپو ته يـو اثـر ورسـېد          
اصــدان پــه اســانۍ نــه شــي وژالى، نــو مــوږ بايــد د زمــانې لــه     ق

ــه كــړو، ځكــه خــو زه دا       همدغــه رمــز او امكــان څخــه ګټــه پورت
 نه يوازې دا چـې      ،كتاب او نور كتابونه د همدغه رمز په رڼا كې         
 او د ثبتــوم هــم و كــې يــېبيــا لــه ســره چــاپوم، بلكــې ســي ډي ګــان

م ورسپارم، چـې د  انټرنيټ په څپو كې يې بېالبېلو وېبپاڼو ته ه 
  .مرګ له بال څخه وژغورل شي

دا چې دا اثـار بـه څـومره زمـوږ اوسـني او راتلـونكي نسـل تـه          
ګټور وي او زموږ ټـولنې تـه بـه يـې ګټـه څـه وي، دا قضـاوت بـه                      
ــوم،      ــع كـ ــوليت رفـ ــل مسـ ــږدم، زه اوس خپـ ــه پرېـ ــتونكو تـ لوسـ
قضاوت د لوستونكو كار دى او زه ځان ته د چا په قضاوت كـې      

لې حـق نـه وركـوم، نـو د يـو سـاده يـا مبتـدي ليكـوال پـه                      د مداخ 
، چــې د خپــل تېــر او راتلــونكي نســل تــرمنځ   وايــمتوګــه دومــره 

 فرهنګيـالي پښـتانه     اوسنىكلتوري خال نه شم زغمالى، زموږ       
 چې د تېر او راتلـونكي نسـل تـرمنځ كلتـوري پُـل               ،ته په كار دي   



 5

جـازه ور    په دې زمانه كې كلتـوري خـال تـه ا            د پوهې    وغځوي او 
  . نه كړي

  
  د همدې ارمان په ارمان

  پوهندوى محمد اسمعيل يون
   د جمهوري رياست ودانۍ-ارګ

   افغانستان-كابل
  مه7ې سلواغل كال، د1387
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  سريزه
  

ــمېر       ــو شــ ــواد يــ ــده ده، د هېــ ــه څرګنــ ــو تــ ــې ټولــ ــه چــ څرنګــ
 د د،روښــــانفكرانو او فرهنګيــــانو پــــه شــــعوري هڅــــه او هانــــ

نېټــه د خــان علــين ) 25(تې پــر لمريــز كــال د عقــرب مياشــ1369
د (مكــان لــوى خــان، خــان خوشــال خــان خټــك فرهنګــي ټولنــه      

د ډېرې شاندارې غونډې په ترڅ كـې پـه   ) خوشال فرهنګي ټولنه 
  .انټركانټيننټال هوټل كې پرانستل شوه

پــه دې . هغــه وختــه راهيســې دا دى څــه كــم يــو كــال تېرېــږيلــه 
زې پـه هېـواد كـې       زماني واټن كې خوشال فرهنګي ټولنې نه يوا       

 ، ټولنيز بنسټ يې پياوړى شـو، بلكـې       وځالوه خپل ملي هويت  
 د ، چې كـولى شـو  ،په داسې عملي فعاليتونو يې الس پورې كړ      

ل 1369د . هېــواد د فرهنګــي تــاريخ يــوه ځالنــده پاڼــه يــې وبولــو
- عقرب مياشتې وروسـته د كامـل مومنـد پـه يـاد علمـي               تركال  

صل شعري جونګ چـاپ شـو،     ادبي سيمنار جوړ شو، د لوونو ف      
د استاد اولمير تلين په درنښت غونډه جوړه شوه، د ګل او غزل         
 سندريز پروګرام د لومړي ځل لپاره ثبت شو، د فرهنګـي ټـولنې            
هنري ډله جوړه شـوه، د هېـواد د پيـاوړي شـاعر نصـراهللا حـافظ                 
 شــپېتمه كليــزه ونمانځــل شــوه، پــه ځينــو  تحصــيلي او علمــي    

نګې پرانيســتل شــوې، د ملــي اتــل    موسســو كــې د ټــولنې څــا   
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عجب خان اپريدي سـيمينار جـوړ شـو، د عجـب خـان اپريـدي د                 
ســيمينار د مقــالو مجموعــه چــاپ شــوه، د نــازو انــا د زوكــړې د  
درې سوه پنځوسمې كليزې په وياړ علمي ادبـي سـيمينار جـوړ             
شو، د خوشال خټك پسرلنۍ مشاعره جوړه شـوه او يـو لـړ نـور                

  .دلورته كارونه سرته ورسې
لـه چاپـه   ) د ټولنې خپرنى ارګان(او دادى اوس شمشاد مجله      

د محترم استاد كاډميسين عبدالشكور     . د راوتو په حال كې ده     
رشاد د اويايمې كليـزې د نمـانځنې لپـاره هلـې ځلـې روانـې دي                 
او د عبدالقادر خان خټك په باب د يو لوى سيمينار د جوړېدو             

  .لپاره كارونه پيل شوي دي
رهنګي ټولنې د كلني پالن لـه مخـې يـو هـم د نـازو                د خوشال ف  

ــاړ د علمـــي   ــوه پنځوســـمې كليـــزې پـــه ويـ ــا د درې سـ ادبـــي -انـ
 جوړېــدل او د يــوه ځــانګړي كتــاب پــه شــكل د هغــه       ســيمينار

د دې ســـيمينار د جوړېـــدو لپـــاره . ســـيمينار د مقـــالو چـــاپول و
 مخې كـار پيـل شـو د ټـولنې اكثـرو غـړو خپلـې هڅـې            ترمخكې  

ــتو    ،ونـــه ســـپمولې ــتانو او پښـ ــته ډېـــرو فرهنګـــي دوسـ ښايسـ
 له مـوږ سـره مـادي او         ، چې نومونه يې وروسته راوړم     ،پالونكو

 خو زما د ډېر پركـاره اسـتاد، د پښـتو د             ،معنوي مرستې وكړې  
خدمت او پالنې د عملي او نظري ډګر لوى اتل او يا هـم زمـوږ د                 

ــره    ــوه ليكــوال خب ــاډمي  ((ي ــدۍ اك ــوږ ژون ــرم )) زم ــ(محت  يزلم
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ــاكونكى رول    ) مــلهېواد منــډو رامنــډو او هلــو ځلــو غــوڅ او ټ
ولوبـــاوه، دى نـــه يـــوازې د مـــادي امكانـــاتو د برابرونـــې لپـــاره 
كوڅه پر كوڅه او كـور پـر كـور ګرځېـدلى دى، بلكـې د مقـالو د                   

اســتاد . تنظــيم لپــاره هــم پــه ليكوالــو پســې ســتړى شــوى دى       
هېوادمل ماته ويلي و، چې ددې كتاب تدوين او چـاپ سـتا پـر               
غاړه دى، خو په دې برخه كې ده دومره كار سرته ورسـاوه، هغـه               

  .د چا خبره ماته يې تياره مړۍ په خوله كې راكړه
نېټـه د   مـه   17ل كال د ميزان د مياشـتې پـر          1370دا سيمينار د    

 نهه نيمو بجـو     ر كې د سهار پ     تاالر  علمي شورا  دكابل پوهنتون   
د سيمينار كـار    .  دوو بجو پاى ته ورسېد     رپيل او د ماسپښين پ    

 تـر  ايتونـو پـه تـالوت سـره پيـل شـو،               مبـاركو  د قران كريم د څـو     
. ويناوو او پيغامونو وروسته ليكوالو خپلې مقـالې ولوسـتلې         

د سيمينار په وروستۍ برخه كـې يـوه ازاده مشـاعره وشـوه او د      
 برخوالـو ووېشـل   ر د سيمينار پ   ،ټولنې له خوا څو ټوكه كتابونه     

 د خوشال فرهنګي ټولنه يـوه غيـر         ،ږيڅنګه چې ټول پوهې   . شول
ي ټولنـه ده، يـوازينۍ تكيـه        سياسي، غير دولتي او غيـر ګونـد       

يې د خپل هېواد پر فرهنګپالونكو او پښـتو پـالونكو ده، نـو د               
مالي امكاناتو په برخـه كـې هـم پـر همـدوى تكيـه كـوي، نـو كـه                     

 هغه  ،ددې كتاب په ځينو مقالو كې څه لنډون شانته راغلى وي          
  .زې د ټولنې د مالي امكاناتو له كبله ويبه يوا
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 د هغو ښـاغلو لـه مرسـتو څخـه يادونـه او        ،دلته ضروري بولو  
 چــې ددې ســيمينار پــه جوړولــو او د كتــاب د چــاپ ،مننــه وكــړو

ددې فرهنګپـالونكو نومونـه او د      . ې دي لپاره يې له موږ سره كړ     
  :مرستو څومره والى په الندې ډول دى

ــاجي -1 ــرم حـ ــد  محتـ ــوس زره   بابـــك كنـ ــلو پنځـ ــو سـ هاري يـ
  .افغانۍ

 د قادري شـركت رئـيس سـل زره          ، محترم حميدجان قادري   -2
  .افغانۍ

  . محترم هريش كمار كندهاري شل زره افغانۍ-3
پــه كابــل كــې د پښــتونخوا (  محتــرم دوكتــور شــاه محمــد -4

 شـــل زره )د ســـازمان مشـــر) P.S.O(ســـټوډنټس ارګانيزيشـــن 
  .افغانۍ

  . زره افغانۍ محترم عمر معروفي لس-5
  . محترم فدامحمد خوار يكښ لس زره افغانۍ-6
  . محترم احسان ارينزي څلور زره افغانۍ-7
  . محترم بسم اهللا حقمل دوه زره افغانۍ-8
  . محترم علي محمد رسولي دوه زره افغانۍ-9
  . محترم انجنير ګالب دوه زره افغانۍ-10
  . محترم جالت خان حكمتي دولس سوه افغانۍ-11
  .محترم پوهندوى شېراحمد ګرديوال زر افغانۍ -12
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  .محترم پوهنمل اصف بهاند زر افغانۍ -13
ــتو    -14 ــوهنځي د پښـ ــاتو پـ ــو او ادبيـ ــون د ژبـ  دكابـــل پوهنتـ

  .څانګې د لومړي ټولګي محصلينو ټولې درې زره افغانۍ
اوس چې زه دغه سريزه ليكم، خوشال فرهنګـي ټـولنې پـه يـو               

وشــال فرهنګــي ټــولنې پــه   بــل نوښــت الس پــورې كــړ، هغــه د خ  
پـه دې څانګـه     . چوكاټ كـې د يـوې طبـي څـانګې پرانيسـتل دي            

تنـــو پـــه شـــاوخوا كـــې ) 300(كـــې د كابـــل طـــب انســـتيتيوت د 
محصلينو او استادانو غړيتوب واخيسته، سـره لـه دې چـې يـو        
شمېر لنډ فكرانو ددې څانګې د جوړېدو د مخنيوي لپاره خپـل            

 خـو لـه نېكـه مرغـه د كابـل            لنډ فكره هويت په ډاګـه څرګنـد كـړ،         
ت د نوښتګرو محصـلينو د پرلـه پسـې هلـو ځلـو              طب انستيتيو 

 د هغــو ټـــولې هڅــې لــه ناكــامۍ ســـره     ،او كوښښــونو لــه كبلــه   
ــانګې    ــوې او ددې څـ ــامخ شـ ــې   مخـ ــه داسـ ــډه پـ ــه غونـ افتتاحيـ

شاندارو مراسمو او احساساتو سـره پرانيسـتل شـوه چـې حتـى       
  .تصور يې نه كېده

ــهپــه دې مجموعــه كــې درې   دوه ټــوټې شــعرونه او  ، پيغامون
په مقالو كې ځينې مشخصـې د نـازو         . يوولس مقالې راغلې دي   

ــا د فرهنګــي او ملــي ژونــد د بېالبېلــو اړخونــو پــه څېړنــ      او ېان
 اړه لري او ځينې نـورې مقـالې د هوتكـو د ملـي او                 پورې تحليل
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ړو ربفرهنګي غورځنګ په ارتباط ليكل شوې دي، چې د ځينو           
  .ته كولى شيپه حل كې مرس

 ددې مجمـــوعې  چـــې،د خوشـــال فرهنګـــي ټولنـــه هيلـــه لـــري
 د هــــوتكي دورې د فرهنګــــي او ملــــي كــــارونو لــــه  بــــهمقــــالې

  . څېړونكو سره مرسته وكړي
په پاى كې زه دغـه مجموعـه خپلـې فرهنګـي ټـولنې تـه ډالـۍ                  

 ېكوم او هيله لرم چې زما دا هاند او هڅه د فرهنګ د يوې پيڅـ               
  .كو په درد ولګيپه رڼولو كې د څېړون

  
  په ډېر درنښت

  له پښتو، پښتونولۍ او انسانيت نه په ډكو ولولو
اسمعيل يون د ژبو او ادبياتو پوهنځي د پښتو څانګې 

  محصل

د نازو انا د زوكړې د درې سوه 
پنځوسمې كاليزې په غونډه كې د خوشال 

  فرهنګي ټولنې د رئيس وينا
  

  !درنو پوهانو، مېرمنو او ښاغلو
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 خپلې اساسنامې سره سم د هېـواد  له فرهنګي ټولنه د خوشال 
ــامو او     ــيتونو د كارنــ ــولنيزو شخصــ ــي او ټــ ــي، فرهنګــ دعلمــ
  .خدمتونو د نمانځنې لپاره علمي او فرهنګي غونډې جوړوي

 د رښــــــتينو دا زمــــــوږ ملــــــي وجيبــــــه ده، چــــــې د فرهنــــــګ
 ،خدمتګارانو درنـاوى وكـړو او هغـو تـاريخي شخصـيتونو تـه             

 په برخـه كـې يـې ونـډه اخيسـتې            ي كولو  د غن  چې د ملي فرهنګ   
  .ده، د عقيدت ګلونه وړاندې كړو

ــا د زوكــړې د درې ســوه      ــازو ان ــډه د ن د نــن ورځــې علمــي غون
په دغه علمـي غونـډه      . پنځوسمې كاليزې په يواړ جوړه شوې ده      

كــې بــه د افغانســتان د سياســي، ټــولنيز او فرهنګــي تــاريخ پــر    
 تاريخ په هېنداره كـې       ګوندې د  ،بېالبېلو خواو رڼا واچوله شي    

مـــوږ افغانـــان خپـــل صـــالحيتونه، خپـــل ملـــي كركټـــر، خپلـــې   
برياوې او خپلـې نيمګړتيـاوې يـو ځـل بيـا لـه نظـره تېـرې كـړو،                    

ــه راكــوي    ــه اجــازه ن ــاريخ مــوږ ت ــرو،   ،ت  چــې د حقــارت عقــده ول
. پرځان باور له السه وركړو او تورې تيارې په خـوب كـې ووينـو              

 ډهلــي او بنګالــه پــورې پــه  تــرافغانــانو لــه پــاريس څخــه نيــولې 
سـره لـه    . اداره، سياست او فرهنګ كـې سـتره ونـډه اخيسـتې ده            

 چې د افغانانو په تاريخ كې له قلـم څخـه د             ، بايد وويل شي   ،دې
تــورې نقــش زيــات وو، دوى لــه مغــزو څخــه هغــومره كــار نــه دى  

د . اخيستى لكه څومره يې چې له خپلـو مټـو څخـه اخيسـتى دى             
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پښـتانه  :  چـې وايـي    ، دا خبره ډېره مشهوره ده     پښتنو په باره كې   
  .يې په توره ګټي، په سياست يې بايلي

كه چېرې د اسيايي ملتونـو سياسـي تـاريخ تـه پـه ځيـر وكتـل            
شي، نـو دلتـه سياسـي فلسـفي او سياسـي ايـډيالو نـو چنـدانې                  

پـه پښـتنو مشـرانو كـې شېرشـاه سـوري،            . انكشاف نه دى كـړى    
، )اريخ مرصـــع مولـــفد تـــ( خـــان خټـــك، افضـــل خـــان خوشـــال

ميــرويس هوتــك، احمدشــاه بابــا، ســيدجمال الــدين افغــان او   
 خاوندان وو، دوى د خپل      محمود طرزي د لوړې سياسي پوهې     

قام د لوړتيا لپاره له ځانه سره ايډيالونـه درلـودل او د قـامونو د     
لـــه بـــده مرغـــه، د پښـــتنو د  . عـــروج او زوال علتونـــه يـــې پلټـــل 
نګړي اثــر كــې نــه دي راغونــډې سياســي مشــرانو نظريــې پــه ځــا

  .شوې او په انتقادي توګه نه دي تحليل شوي
 علمـي    د نن ورځې   !درنو پوهانو او د فرهنګ مينه والو      

 لـومړى دا چـې      :يغونډه د فرهنګيانو له نظـره خـاص ارزښـت لـر           
نازو انا د ميرويس خـان هوتـك مـور ده او د هغـه سـتر تـاريخي               

م دا چـې نـازو انـا يـوه          دوه.  په پالنه كې مهم نقش لري      شخصيت
درېـيم دا چـې نـازو انـا يـوه           . وان يې درلود  ېشعر د د  شاعره وه او    

مېرمن وه او دا د ټولو فرهنګيانو انساني وظيفه ده چې د ښځو             
كـه چېـرې د يـوې ټـولنې         . حقوقو څخـه پـه كلكـه مالتـړ وكـړي          له  

 كـې لـه ونـډې اخيسـتلو څخـه      نيمايي نفوس پـه ټـولنيز فعاليـت       
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د ښــځو ښــوونه او . ا بــه يــوه لويــه فاجعــه وي محــروم شــي، نــو د 
 چـې يـوه انسـاني او عـاطفي مسـاله ده، د      ، پـر دې سربېرهروزنه  

ــه بېلېــدونكې موضــوع هــم ده    تجربــې . ټــولنيز پرمختــګ يــوه ن
ښودلې ده چې تعليميافتـه مېرمنـې د ماشـومانو پـه روزنـه كـې                

 چـــې د ،همدارنګـــه پـــه كومـــه ټولنـــه كـــې . اساســـي نقـــش لـــري
ځو شــمېر زيــات وي هلتــه د نفوســو د ډېروالــي    تعليميافتــه ښــ 

  . هم تر زياتې اندازې كنټرول كېدى شيپرابلم
ــال ــه خوشـ ــه   ، فرهنګـــي ټولنـ ــه پـ ــاتو تـ ــا تعليمـ ــال بابـ  د خوشـ

 د نجونـــو تعلـــيم او تربيـــې تـــه خـــاص اهميـــت  ،وفـــادارۍ ســـره
ــر   . وركــوي ــا پــه خپــل اث ــو  ) دســتارنامه(خوشــال باب كــې دنجون

 لكـه څنګـه   ،رنـه كـوي او وايـي   ښوونې او روزنې تـه خاصـه پامل      
خوشال بابـا د  . چې د زامنو تربيت الزم دى، لوڼې ال حقدارې دي    

 نصـاب ټـاكلى دى، چـې پـه هغـه كـې              نجونو لپـاره جـال تعليمـي      
دينــي علــوم، د منــزل تــدبير او اجتمــاعي ســلوك تــه ځــاى وركــړ 

  .شوى دى
 هلته بـه د     ،كه چېرې پښتني كلتور په ژوره توګه مطالعه شي        

م او ونـډه د يـوه څرګنـد حقيقـت پـه توګـه ځـان ښـكاره                  ښځو مقـا  
.  د ښـځو ونـډه ډېـره زياتـه ده          د پښتنو په هنري فرهنګ كې     . كړي

ويل كېږي چې د پښتو د فولكـوري ادب زيـاتې بېلګـې د ښـځو         
 ثبـت   ، په ليكني ادب كې هم د يو شمېر ښـځو نومونـه            ايجاد دى 
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ي  چې شـعرونه يـې ويلـي دي او داسـتانونه يـې ليكلـ               ،شوي دي 
 چـې پـه ادبـي    ،نازو انا هم د هغـو مېرمنـو لـه جملـې څخـه ده       . دي

كـه څـه هـم د مېـرمن نـازو د شـعر       . تـاريخ كـې يـې نـوم راغلـى دى     
 خو ددې د شـعرونو لـه دوو بيتونـو           ،وان الس ته نه دى راغلى     ېد

څخه چې په پټه خزانه كې راغلي دي، داسې ښـكاري چـې نـازو               
  .انا د لوړې ادبي قريحې خاونده وه

  : دوه بيتونه داديهغه
  

  مــــــه النــــــدهي د نــــــرګس له وهګــــــســــــحر 
   يــې تـر سـترګو څڅېــده  ي څـاڅك يڅـاڅك 

  مـــا وې څـــه دي ښـــكليه ګلـــه ولـــې ژاړې؟
  .دې ويل ژوند مې دى يـوه خولـه خنديـده          

  
 لفظـي صـنايعو او د مضـمون د          ، د تصـوير، تمثيـل     دغه شـعر  

لـه دې شـعر     . نوښت له پلوه د پښتو ژبې كالسيك اثر بلل كېږي         
 پـــه لـــوديزه برخـــه كـــې يـــو  دوه چـــې د،هـــم څرګنـــدېږيڅخـــه دا 

ځانګړى سبك د پوخوالي درجې ته رسېدلى و او د شاه حسين            
  .هوتكي په دربار كې هم دغه سبك پالل كېده

كــه چېــرې د روښــانيانو عرفــاني اشــعار، د خوشــال خټــك او  
رحمان بابا شـعرونه د هغـه عصـر روح وبولـو، نـو دمېـرمن نـازو                  
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 چوكاټ كې لـوېږي او كومـه نـادره ادبـي            شعر هم د هغه عصر په     
  .پديده نه ګڼله كېږي

   د خوشـال فرهنګـي ټـولنې          !درنو پوهـانو او فرهنګيـانو     
پــه علمــي غونــډو كــې تراوســه پــورې ډېــرې تحقيقــي مقــالې         

زمــوږ غونــډې يــوازې تجليلــي او تشــريفاتي . لوســتل شــوي دي
بڼه نه لري، سره لـه دې كـه ددغـې فرهنګـي ټـولنې ځينـې غـړي د                   

اتلونكو سيمينارونو او سـمپوزيمونو د ماهيـت پـه برخـه كـې              ر
كوم وړانديز لري او يـا غـواړي چـې د كـار پـه سـبك كـې بـدلون             

 خپلــې نظريــې دې پــه ليكلــې توګــه الرښــودې شــورا تــه   ،راشــي
  .راولېږي

 چــې خپلــې علمــي ،پــه پــاى كــې درنــو پوهــانو تــه بلنــه وركــوم
اســـو د د فرهنـــګ پـــه چـــارو كـــې ست. تحقيقـــي مقـــالې واوروي

  .برياليتوب په هيله
  

  درناويپه 
  يكانديد اكاډميسين محمد صديق روه
  د خوشال فرهنګي ټولنې رئيس
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د نازو انا د زوكړې د درې سوه پنځوسمې 
 ښوونې او  د،كاليزې دنمانځنې په مناسبت
صومي عصمتي روزنې د وزيرې مېرمن مع

   وينا))وردګ((
  

  !اغلودرنو پوهانو، محترمو حاضرينو او ښاغلو ر
  

 چې د افغانسـتان د روښـانفكرو ښـځو او مينـدو        ،خوشاله يم 
په نيابت د يوې داسې توريالۍ او فرهنګيالۍ افغانې مېرمنـې         

 په دې درنه  غونډه كـې        د زېږېدو د درې سوه پنځوسمې كاليزې      
برخه اخلم، چې نوم به يـې د افغانسـتان ملـي او فرهنګـي تـاريخ           

  .ا مېرمن نازو انا دهتل په ځالندو تورو خوندي وساتي، د
مېرمن نازو انا نه يوازې له دې جهته د درناوي وړ ده، چـې دا               
يوه فرهنګـي ښـځه وه او پـه پښـتو يـې شـعر وايـه، بلكـې لـه دې                   
امله هم د درناوي وړ ده، چې د ميـرويس نيكـه غونـدې يـو لـوى         

ميــرويس هغــه . شخصــيت يــې پــه ملــي او وطنــي روحيــه وروزه  
ــه   څــوك و، چــې د دولســمې هجــري    پېــړۍ د دوهمــې لســيزې پ

وروســتيو كلونــو كــې يــې د خپــل ټــاټوبي د ازادۍ او د خلكــو د  
نجات لپاره ملي او ولسي هلې ځلې پيل كړې، څـو پـه پـاى كـې                 
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خپل مقـدس مـرام تـه ورسـېد او پـه كنـدهار كـې يـې د يـوه ملـي                       
 وروسـته يـې پـه كـورنۍ كـې هـم             تـر ده  . حكومت بنسټ كېښوده  

ــايي     د دولســمې هجــري پ ۍدغســې مشــر  ــر دويمــې نيم ــړۍ ت ې
  .پورې دوام وموند

سره لـه دې چـې د نـازو د كـورنۍ د تسـلط او حكمرانـۍ دوره           
لنډه وه، مګر په سياسي، اجتماعي او فرهنګـي سـاحو كـې يـې           
مثمريــت ډېــر څرګنــد و او د افغانــانو پــه سياســي او اجتمــاعي   
ژوند كې يې د يوه داسې تحـرك زړى رازرغـون كـړ، چـې د دوى      

ر ختمېـدو لـږ وروسـته پـه سـيمه كـې د افغانـانو د                 د پاچهاهۍ ت  
ل ستورى په ځلېدو شو او لوى احمدشاه بابـا د افغانسـتان             اقبا

ډبـــره كېښـــوده او د يـــو پيـــاوړي د لـــويې امپراتـــورۍ د بنســـټ 
د . افغانستان د جوړېدو په الره كې يې متين ګامونه پورته كـړل       
وه نــازو انــا كــورنۍ ســربېره پــر خپــل ملــي او سياســي هويــت يــ   

ــا او ددې زوى ميــرويس   . فرهنګــي كــورنۍ هــم وه  ــازو ان خپلــه ن
ــه د        ــرمن زينب ــاه حســين هوتــك او لمســۍ مې نيكــه، لمســى ش

دوى د شاعرۍ ترڅنګ شعر دوستان او       . پښتو ژبې شاعران وو   
پــه خــاص ډول د شــاه حســين هوتــك  .  هــم وويفرهنــګ پــالونك

پاچاهۍ دوره د افغاني فرهنـګ د ودې پـه پروسـه كـې د عطـف                 
  . دىټكى
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د دوى په شاهي قصر كې د ادبـي دربـار موجوديـت او پـه دې                 
ــدل ددې      ــانو راټولېـ ــانو او عالمـ ــاعرانو، اديبـ ــې د شـ ــار كـ دربـ

.  ثبــوت دىهكــورنۍ د علمدوســتۍ او فرهنــګ دوســتۍ ښــكار 
ســره لــه دې چــې ددې كــورنۍ د حكومــت تــر ســقوط وروســته د   

 ،ي خــو څـه چــې را پاتــه د ،دربـار ډېــر زيـات اثــار لــه منځـه والړل   
هغـــه هـــم خـــورا غنيمـــت اثـــار دي او اوس د همـــدغو محـــدودو  
راپــاتو اثــارو پــر اســتناد مــوږ د خپــل فرهنګــي او ادبــي تــاريخ    

د كنـدهار د هوتكـو پاچاهـانو دغـو فرهنګـي            . اساسات بنا كوو  
  .او ملي هڅو ته د احترام سرونه ټيټوو

دغســـې چـــې د ميـــرويس خـــان هوتـــك تـــر مشـــرۍ النـــدې د   
غورځنـګ د افغانـانو د ملـي تـاريخ يـو            كندهار د ولسـونو ملـي       

دغــه ډول د ده د زوى شــاه حســين هوتــك پــه  . ښــكلى فصــل دى
دربــار كــې رامنځتــه شــوى ادبــي غورځنــګ زمــوږ د ادبيــاتو پــه  

 د نازو انا د شخصـيت يـو بـل بعـد           . تاريخ كې خپل لوړ مقام لري     
، چــــې مورخينــــو دا مېــــرمن ډېــــره زړوره، بهــــادره او د     ىددا

موږ نـازو   . ونده مېرمن توصيف كړې ده    سخاوت او شجاعت خا   
انــا د افغانســتان د ښــځو نهضــت پــه تــاريخ كــې د څــو بعــدي         

  .شخصيت خاونده مېرمن ګڼو
 چې په خپل وخت     ، شجاعت او مېړانه دومره وه     ددې مېرمنې 

كــې يــې لــه خپــل پلرنــي ټــاټوبي څخــه بريــالۍ دفــاع كولــه او پــه   
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نـري  تـر دې چـې فكـري او ه   . سخاوت كې هـم زيـات شـهرت لـري      
 چې په پښتو ژبه يې د شـعر دفتـر لـه             ،استعداد يې تر دې حده و     
  .ځانه په يادګار پرېښود

  !درنو پوهانو او ګرانو حاضرينو
زه د نازو انا ملي، اجتماعي او فرهنګي كارنامو ته د احتـرام       
د وړاندې كولو ترڅنګ د خوشال له فرهنګي ټـولنې څخـه د زړه              

الۍ او توريالۍ افغـانې     له كومي مننه كوم، چې ددغې فرهنګي      
مېرمنــې دنامــه د راژونــدي كولــو او ددې هڅــو تــه د درنــاوي پــه 

  .منظور يې دغه درنه غونډه جوړه كړې ده
  

  د نازو انا كارنامې دې تل د افغاني ميندو سر مشق وي
  .ستاسو له توجه تشكر
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پيام شوراى سراسرى زنان به مناسبت سه صد 
  و پنجامين سال تولد نازو انا

  
سالروزو تولد مـادر گرامـى وطـن مېـرمن نـازو را       ) مين350(

  .از نام هر مادر و خواهر هموطن گرامى ميداريم
سـال بـاز هـم خـاطره      ) 350( بجاست كـه پـس از گذشـت          كامالً

پرشــكوه مــادر نامــدار كشــور بالوســيله مــردم قــدر شــناس مــا     
 زيـــرا نقـــش اجتمـــاعى و ، شايســـته تجليـــل ميگـــرددبصـــورت

م رســالتمند در ان ســطح پــر عظمــت قــرار خــانواده گــى ايــن خــان
دارد كه هموطنان مادر برابـر همـت واال، سـخاوت، شـجاعت و              

هـم او بـود كـه       .  فـرود مياورنـد    طبع واالى اديبانه اش سر تعظيم     
در دامان پر محبت و پاك مادرانه اش فرزندان راد مردى را كـه              
در راه وحدت و همبستگى مـردم مـا همـت گماشـتند و مـردم را                  

ر ظالمين نجات دادند پـرورش داده نـام پـر اوازه ميـرويس              از ش 
نيكــه راحتــى هــر طفــل از يــن ســرزمين بــاعزت و احتــرام بزبــان    
مياورد و نقش ميـرويس نيكـه در تـامين وحـدت ملـى و نجـات                 
 مردم افتخار بزرگى اسـت بـراى همـه ملـت پښـتون و بخصـوص               
براى مادرش كه همـه ارزويـش از اوان تولـد پسـرش همـين بـود                 

 او كارهــاى بــزرگ و مثمــرى را بــراى مــردمش انجــام دهــد و   كــه
مېرمن نازو همه نيروى مادرانه اش را در تربيت چنـين فرزنـدى             
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بكــار بســت و مــادر چنــين فرزنــدى نيــز شــد و بــراى يــك مــادر     
افتخار بزرگتر ازين نميتواند و جود داشته باشد، مېرمن نازو          

وى و شـجاعى بـود       زنه با فهم، باتق    انا در همه امور خانواده گى     
  . اشرا تنظيم ميكردكه مدبرانه امور خانواده گى

  !دوستان محترم
ان را در نمونـه زنـان نـامورى چـون مېـرمن             غخوبست كه زن اف   

او اگر از يك سو مـادر خـوب و نمونـه بـود از               . نازو مطالعه كرد  
ــار اجتمــاعى اشــرا نيــز صــميمانه درك     جهــت  ديگــر نقــش پــر ب

د و هـــم در ســـاحه قلـــم مطمـــين و  ميكـــرد او هـــم در ميـــدان نبـــر 
 و در عـين زمـان قلـب روف و مهربـان             ،استوار قـدم برميداشـت    

ســـخاوت و .  داشـــتد بـــاخويـــك زن را نيـــز در كمـــال صـــداقت 
مهربــانى او در ان حــدودى بــود كــه منــزل او مهمانخانــه كليــه       
مسافرين بود كه از محل زندگى اش عبور ميكردند و پيوسـته            

 مينمــود و برايشــان نــان و لبــاس  يىاز فقــر او نيازمنــدان دلجــو 
تهيــه مينمــود اينهــا همــه خصــايل خــوب انســانى ايــن زن دالور   

طبع والى اديبانه او در كالم شرين او تجلى خوبى دارد و            . است
افكار عالى، فلسفى او را مـنعكس ميسـازد، ديـوان مناجـاتى             
او در بــر گيرنــده دو هــزار بيــت اســت و ايــن بيــانگر طبــع شــعرى  

  .بزرګ اوست
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همه گفته هـا و مطـالبى كـه در وصـف مېـرمن نـازو گفتـه شـد                    
كافى است كه او را در سطح يك انسـان ارزشـمند و بـا تمكـين                 
مورد احترام همه بسازد و ايـن مسـله خيلـى قابـل اهميـت اسـت          
زيــرا از يكطــرف او بــه حيــث يــك شخصــيت مســتقل از همــه        
ــر خــوردار و مــورد احتــرام اســت و از      خصــائيل علــى انســانى ب

ــه مــادر و     ج ــه خــوبى از يــك زن افغــان بمثاب انــب ديگــر او نمون
  .پرورش دهنده نسل اينده بشمار ميرود

  !دوستان گرامى
ما در حاليكه اقدام بجـا انجمـن فرهنگـى خوشـال كـه پـس از                 

رمـــان همـــت ه متـــولى بـــه منظـــور تجليـــل از يـــك زن ققرنهـــاى
  .گماشته است با حسن توجه استقبال مينمايم

ين اقدام بزرګ اغاز كار باشد تا همه انجمـن        ارزو مند يم كه ا    
هــاى فرهنگــى رســالت بــزرگ خــويش را در قبــال زنــان و مــادران 
وطــن درك نماينــد و بــا معرفــى چنــين زنــان از يكطــرف مــردم بــا 
چنــين شخصــيت هــا اشــنا ميگردنــد و از جانــب ديگــر ايــن امــر    
ثابـــت ميگـــردد كـــه در كنـــار هـــر شخصـــيت بـــزرگ يـــك مـــادر   

ارد و تاكيــد ايــن امــر باعــث ميگــردد تــاروان  رســالتمند قــرار د
  .جامعه در برابر كمك به تقويت جنبش زنان اماده گردد

ــس نيكــوى انجمــن فرهنگــى خوشــال        ــار ب ــار ديگــر از ك يكب
ــت        ــر داشـ ــا در نظـ ــان بـ ــين زمـ ــايم و درعـ ــپاس مينمـ ــار سـ اظهـ
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محدوديت بود جـوى شـوراى زنـان مبلـغ نـا چيـزى را كـه حـاوى                   
ــه ايــن    افغــانى اســت جهــت  ) 50000( ــازو ب نشــر كتــاب مېــرمن ن

انجمن اهدا مينمـايم، و انتظـار چنـين برگزاريهـاى را در اينـده               
  .نيز داريم
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  پوهنمل عبدالخالق رشيد
  

  

د نازو انا ژوند، سخاوت، شجاعت او 
  شاعري

  
زما مور ماته د لويو كارو د انجام وصـيت كـړى دى             ((

 زه بايد زيار وباسم چې د مور وصيت پر ځاى كـړم او لـه              
  ))ميرويس نيكه))      ((څخه توفيق غواړم) ج(خداى

  
 كـې كـه لـه يـوې خـوا د نارينـه              زموږ د خلكـو د تـاريخ پـه پـاڼو          

اتالنو نومونه تلپاتې شوي، مګر له بلې خوا دا نښې نښانې هـم           
 چې د همدغو نارينه وو ترڅنګ د اتلو ښځينه وو نومونـه             ،شته

ــداز      ــم هغــه ان ــه ه ــې پ ــاوى ي ــاتې دي او درن ــم تلپ  لكــه د ،ه دىه
ــه وو  ــاليو نارين ــر      . نومي ــانو كــې ت ــه عباســي واكمن ــي چــې پ واي

هــارون الرشـــيد وروســـته مـــامون الرشـــيد د خپـــل عصـــر زبـــده  
 او پـوهې يـو سـبب دا و،          ار واكمن شـو، دده ددغـې لـويۍ        گروز

 زوى و، ېچــې دى د يــوې نوميــالۍ خراســانۍ مېرمنــې مرجيلــ  
ځكــه نــو پــه هغــې دى پــه پــوره تقــوا او ســپېڅلتيا ســره وروزه،  
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خپل عصر كې يو نه ماتېدونكى او پر ځان ډاډمن واكمـن شـو،               
د مامون په روزنه او پالنه كې د هغـه د مـور مرجيلـې خراسـانۍ                 

  .ونډه څرګنده وه
رالـــدين محمـــد بـــابر د د هنـــد د مغـــولي لـــړۍ د بنســـټوال ظه

 دده   كـې   اوده ته د لويو وياړونو د بښلو په ترڅ         پاچاهۍ د لويۍ  
 بي بـي مبـاركې نـوم او هلـې ځلـې پـه تـاريخي                د پښتني مېرمنې  

 چـې د يـوه      ،، همدغه پښتنه مېـرمن وه     يلحاظ د يادونې وړي د    
ځانګړي تاريخي نزاكت له مخې يې د بابر غونـدې لـوى واكمـن          

 د شېرشاه په     شو له هغه ځايه    مړى سره له دې چې په هند كې ښخ        
عصر كې راويوست او دلته يې په كابـل كـې پـه اوسـني بـابر بـڼ        

پـه قـدم ګـاه    ) ص(هغـه وخـت كـې د حضـرت رسـول      ((كې چـې پـه      
د بـابر ښـخول پـه       .  شـو   خاورو ته وسپارل   )1 ())باندې مشهور و  

 چــې ،كابــل كــې د هغــې سياســي او تــاريخي ځيركــۍ نتيجــه وه 
زمــوږ د دغــې نوميــالۍ پښــتنې پــه هغــو تــاريخي شــرايطو كــې  

 چـې پـه هغـو شـرايطو كـې يـې پـه سـيمه ييـز او ملـي                      ،ورپام شو 
  .ظ ستر اهميت درلودلحا

يمــه تلپــاتې ې شــان زمــوږ د هېــواد پــه تــاريخ كــې درپــه همــدې
 اصــلي موضــوع هــم د هغــې   د ليكنــې چــې زمــوږ،ښــځينه څېــره

ــي       ــي مشــر او مل ــوږ د مل ــوا او ســپېڅلتيا ده هغــه زم ــد، تق ژون
نــازو انــا د توخيــو د . ده) نــازو انــا(الرښــود ميــرويس خــان مــور 
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 تـوخي لـور وه، ســلطان   څـانګې د نوميـالي مشـر ســلطان ملخـي    
 چـې د هنـد د مغـولي واكمـن محـى             ،ملخى هغه نوميالى مشر و    

 تر جلدكه پـه بشـپړه   الدين اورنګ زېب په عصر كې يې له غزني   
خپلواكۍ سره حكومت كاوه او د اورنګزېـب د عصـر پـه نـامتو               

  .)2 (كسانو كې يادېده
هــ  1061 رنازو انا د همدغه ملي مشـر او واكمـن پـه كالـه كـې پـ             

ل وزېږېــده، پــه همدغــه واكمــن كالــه كــې يــې د هغــه وخــت لــه كــا
 ســرته ، دينــي زده كــړې لكــه چــې دود وې   ېشــرايطو ســره ســم  

 نـازو پـه خپـل عصـر كـې پـه رښـتيا هـم د يـوه پښـتون                      ،ورسولې
مشر د كاله روزنه په بشپړه توګه واخيسته او ځان يې په تمامـه               

وه او   چـې هـم د رزم شـ        ،مانا په ښځينه جامه كې داسې عيـار كـړ         
  :هم د بزم، داسې چې

  :نازو انا د يوې سپېڅلې پښتنې مېرمنې په توګه
نازو د لوى حكمـران سـلطان ملخـي تـوخي لـور وه، كـرم خـان                  
نوموړې پښتنه پېغله د خپل زوى ښـالم خـان لپـاره وغوښـته او               
هغه يې وكړه او د ښالم خـان د كالـه مېـرمن شـوه، هغـې لـه خپـل                     

بـه د خپـل كالـه چـارې لكـه د يـوې        بيا تر زړه بـوډۍ تو    توبهناوي  
رښتينې پښتنې په شان سمبال كړې، هغې په لـومړي ګـام كـې د       
خپلو اوالدونو په روزنه كـې ډېـره ښـه ونـډه واخيسـته، دا ځكـه                 
چې دا كار په كورني چاپېريال كې د يوې مېرمنې له اساسـي او            
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مهمــو دنـــدو څخـــه ګڼـــل كېـــږي، نـــازو انـــا چـــې د دواړو خـــاني  
 پوښتنه ورسره وه دغـه كـار تـه پـه دوه لحاظـه               كورنيو د پايښت  

يـو پـه دې لحـاظ چـې هغـه پـه داسـې               . په جدي توګه متوجه شوه    
 والړه، راشـه درشـه دا    چې د هغـو ناسـته    ،چاپېريال كې اوسېده  

 لـه  هغه هـم د داسـې ايوادونـو      . يوادونو د واكمنانو په سطحه وه     
ونو كـې   واكمنانو سره چې هغو د ايران او هند په پرتمينو دربار          

 شان اوشوكت ډمامې په هغو شپو ورځو كې ګرمې كـړې وې،             د
ه درباريـان هـم د هغـو دربـارونو جــاه     كـ چـې د لويـديز لـه پرتمـه ډ    

نـازو انـا لـه داسـې حـاالتو او داسـې       . جالل ته ګوتـه پـه غـاښ وو      
راشــه درشــه ســره او د هغــې خســر ګنــۍ او پالرګنــۍ د داســې       

غه پـه شـعوري توګـه       ځكه نو ه  . ن پښتانه وو  مناستو پاستو واك  
تــر هــر څــه لــومړى دې ټكــي تــه ځيــر شــوې وه، چــې دا بايــد خپــل 

دا هغه اصـل    . اوالدونه څه ډول او څه ډول شرايطو لپاره وروزي        
 چــې د يــوې دراكــې پښــتنې پــه  ، چــې نــازو انــا يــې ناچارولــه ،و

  .توګه بايد هغه ته ځير وي او هغه ته بايد تيارى ولري
نــازو انــا لپــاره ددې ســبب   چــې هغــه د ،دويمــه مهمــه مســئله 

 هغـه د هغـې     ، چې بايد د خپلو اوالدو روزنې ته مال وتـړي          ،شوه
هغه خوب ليدل وو، چې د هغه په ترڅ كې د پښتنو درانـه بـزرګ         
او منلــې څېــرې بېــټ نيكــه دې تــه هغــه وخــت چــې ملــي مشــر         

دا زوى ښـه تربيـت كـه چـې لـوى            : (( وويـل  هميرويس خان وزېږېد  
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او په زيارت د بيـت اهللا بـه ځـان مشـرف     شي، لوى كارونه به وكا     
كــا او لــه نســله بــه يــې پيــدا شــي بادشــاهان چــې ديــن بــه روښــانه 

  )3)) (كا
 چې نازو انا خپلو اوالدونو ته په اوداسه شدې      ،همدا وجه وه  

وركولې او هڅه يې كولـه چـې هغـوى بايـد پـر مـادي شـته والـي             
  چـې پـه معنـوي ارزښـتونو يـې هـم            ، انسـانان شـي    برسېره داسې 

خلك او د هغو فكرونه پېړۍ پېړۍ روښانه او وياړمن وهڅـول            
نازو انا خپل مشر زوى حـاجي ميرخـان همداسـې لكـه چـې               . شي

ــتنه وه    ،عصـــر غوښـــته كولـــه او د بېـــټ نيكـــه معنـــوي سپارښـ
څنګـه  : ((وروزه، ميرخان يې د پـوهې او زده كـړې لپـاره وګمـاره             

ې پـه شـپږ    چې يې مور په خپله عالمه او پوهه مېرمن وه، زوى يـ            
كلنۍ په روزنه او تعليم پيل وكړ په يوه كال كـې يـې د ديـن ټـول                   

  )4.)) (..فرايض پرې زده كړل
نـازو انـا ميـرويس نيكـه پـه هغـو ټولـو خويونـو او خصــلتونو         

 لكه چې لوى خوشال، مفكر خوشال په خپل نامتو          ،پوره وروزه 
تـر سـر ليـك النـدې        ) 5 (كـې د دولسـم هنـر      )) دستار نامـه  (( اثر  
 بيـا پـه دې       لولـو  ان كړى دى، كله چـې مـوږ د دسـتارنامې هنـر            بي

پوهېږو چې ميرويس خان هغه پښتون دى چې د خوشـال خټـك         
ايــډيال روزنيــز ښــوونځى پــه مــنځ كــې روزل شــوى او راپورتــه    

 ، مـور ده   نازو انا د كلمې په رښتينې مانا هغـه پښـتنه          . شوى دى 
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 ونـډه   چې په پوره سپېڅلي احساس يې پـه دغـه برخـه كـې خپلـه               
  .په پښتني مينه سرته رسولې ده

  :نازو انا په ملي او سياسي څېره كې
په دې كې شك نه شته په هغو شپو ورځو كې چې نازو انـا او               

 هغه مهال او هغه وخت      ،ددې د پالر د واكمنۍ شپې ورځې وې       
 چې د افغانانو ملي غورځنـګ، هغـه غورځنـګ           ،داسې وخت و  

او عظمـت يـې بيـا را ژونـدي          چې د خپل قام تېر تاريخ، تېـر بـرم           
 هغــه رنګينــه ،كــول، هغــه د بريــاليتوب پــولې تــه ورنــږدې كېــده

ــربال څخــه د      ،الره ــه ك ــانيو ل ــانيانو د قرب  چــې د روښــان او روښ
اكوړي په هسكو او ټيټو كې تر خوشال پورې راورسـېده، هغـه             

 زېنخوا تـر لويـدي    الره هغه د پت او خپلواكۍ الره بايد د پښـتو          
ــزل يــې تقــدير د     پــورې رســېدلې وا  ــري ســر من ى، ځكــه چــې د ب

ــدي  ــتونخوا لويـ ــډزپښـ ــواكۍ  هه څنـ ــړى و، د خپلـ ــدغې  كـ د همـ
رنګينې ناوې د هركلي په خاطر په لوى كندهار كې نـه يـوازې د               
پښتنو زلميو هنګامې وې، بلكې په دغو ځـان تېرېـدونو كـې د              

 د احساس شـور او فريـاد د هوتكـو پـه             قربانيوپېغلو او ښځو د     
 ډول انګــازې كــولې، داســې انګــازې چــې اوس نــو نــارو كــې بــل

زمــوږ لـــوى اتــل جهـــان پهلــوان كـــروړ هــم ورتـــه ځوانېـــده او د     
مخسوري په دغـه بريمينـه سـوبه كـې يـې د پښـتنو بيـرغ اوچـت           

ــ    . ســاته ــا د همدغــه غورځنــګ پ ــازو ان ــدې   رن ــو بان ــو اړخون  ټول



 31

د هغه پر وړاندې يـې د قربـانۍ ډګـر تـه تـوره پـه الس                 پوهېده او   
رونـد ليكـوال محمـد هوتـك پـه دې       د د پټـې خزانـې       ،لوردانګ

  : انا په باب كاږي چېبرخه كې د نازو
يــــې مېړانــــه او نارينــــه  چــــې  ،اومېــــړه مخــــې  ارتينــــه وه((...

روايـــت دى چـــې لـــه ســـقه . شـــجاعت او ســـخاوت تـــه حيـــران وو
راويانو چې سـلطان ملخـى  د سـور غـره تـه نـژدې پـه جنـګ  كـې                      

 و د پــالر پــه انتقــام  رو انــا وروومــړ او حــاجي عــادل  چــې د نــاز  
 والړ، كال او كور يې نازو انا ته پرېښول، په هغه وخـت       هجنګ ت 

او د جنګياليو ځوانانو سـره يـې كـوراو           نازو انا توره په مال كړه     
  )6...)) (كالله تړاك د دښمنانو وساتل
 چــې پــه پښــتني ټولنــه كــې پــه ملــي ،بلــه د يــادونې وړ مســئله

 د ډوډۍ  كــې هغــه د قــام پــه مــنځ ،لحــاظ ځــانګړى ارزښــت لــري 
مارۍ او سخاوت مسئله ده، دغـې مسـئلې د نـازو انـا پـه څېـره                  
ــه شخصــيت ســره تړلــي ارزښــتونه ځانتــه       كــې څرګنــد او ددې ل

معمــوالً دې ځانګړتيــا د پښــتنو پــه مــنځ كــې تــر . غــوره كــړي دي
ــا دمخــه د شېرشــاه او خوشــال   ــازو ان  خــان پــه شخصــيتونو او  ن

ى دى، د شېرشـاه پـه بـاب ليكـل شـوي             كردارونو كې ځـاى نيـول     
ځانګړى لوى پخلنځى يې درلود چې په هغې كې بـه پـه             : ((... چې

ه، بـ زرهاوو سورو او پلو عسـكرو تـه خـواړه پخېـدل او وركـول                
كـه سـپاهي دى، كـه حـاكم         . په دې برخه كې داسـې حكـم شـوى و          
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دى او كه رعيت چې وږى وي او پخلنځي ته راشي بايد دلته پـه               
چـې لـه دې ځايـه بېرتـه وږى الړ نـه شـي،               .  مـوړ شـي    خوړو باندې 

شېرخان پـه خپـل لښـكر كـې د فقيرانـو او مسـكينانو لپـاره څـو            
 چې خواږه خواړه به پكې پخېدل ددغو        ،لنګرونه پرانيستي وو  

  )7(.و ورځنى لګښت پنځه سوه اشرفۍ وولنګرون
د نــازو انــا پــه بــاب هــم د هغــې د ســخاوت او ډوډۍ مــارتوب   

مـا تـه خپـل پـالر        : (( انه كې داسې كښـل شـوې ده       خبره په پټه خز   
حكايت كا چې نازو انا پـه مېلمسـتيا او د غريبـانو، مسـافرانو               
پــه پالنــه معروفــه وه او هــر وخــت چــې پــه ژمــي بــه د مســافرانو      
قافلې راغلې، د نازو انا پر كاليي اړول، په سوو سوو مېلمانـه             

الي نــه بـه يـې روزل او دوى تــه يـې ډوډۍ وركولــه، چـا چـې بــه كـ      
لبــاس يــې وركــاوه او د ســخاوت نــوم يــې لــه خيبــره تــر   . درلــودل

دا چې پښتانه تراوسـه هغـې تـه د انـا            )) كوسانه خپور شوى دى   
 د ارزښـتونو پـه   د قربانۍد ملي څېرې او خطاب كوي دا د هغې    

كېـدى نـه شـي او هـر     )) بابـا ((، په پښتنو كې هر څوك  دى خاطر
 او عـاطفې ډك نـوم نـه شـي           په شان له مينې   )) د نازو انا  ((څوك  

)) انــا((كېــدل او )) بابــا((ترالســه كــوالى، ځكــه پــه پښــتنو كــې 
  .كېدل د ټولو افغانانو د فتوا خبره ده
  :نازو انا يوه پښتنه اديبه
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 چې كله د نازوانـا    ي،د نازو انا نوم او شعر دومره سره نږدې د         
نوم اورو تر هر څه دمخه د هغې اوچت شعري استعداد او اديبه             

نـازو انـا پـه پښـتنو ښـځينه شـاعرانو       . بعه زمـوږ مخـې درېـږي     ط
ــه شــعر څخــه يــې د ښــكال، ښــځينه        كــې هغــه شــاعره ده، چــې ل

 پــه پښــتو ژبــه كــې  .تني صــميميت تعبيــر كېــږي ښــعــاطفې او پ
تراوسه خورا ډېـرو ښـځو د شـعر او شـاعرۍ پـه برخـه كـې طبعـه                    

ه پـاتې دي، مګـر پـه        ن لـه ډېـرو ښـځو څخـه ډېـر شـعرو            ،ازمويلې
د نازو انا د شـاعرۍ      . ي نړۍ كې يې هنګامه دومره توده نه ده        ادب

چـې  : زمـا پـالر هسـې ويـل    : ((په باب په پټه خزانه كې راغلي دي       
نازو انا عالوه پر سخاوت او شـجاعت او عبـادت هسـې ارتينـه             
وه، چې د خداى تعالى څخه په مناجـات يـې ډېـر اشـعار ويـل او            

په كې و او هلته يې ښـه  يو ديوان يې درلود، چې دوه زره بيتونه        
نكات ادا كړي وو او داسـې يـې ويلـي وو چـې نارينـه يـې هـم نـه                      

  ).9)) (شي ويالى
د نــازو انــا څخــه د شــعر پــه برخــه كــې يــوه څلوريځــه پــاتې ده، 
ددې لپاره چې ددغې څلوريځې په هنـري ارزښـت پـوه شـوي وو               

  :نو ښه به دا وي چې دلته يې راواخلو
ــرګس ل  ــه وه دنـــــ ــحر ګـــــ ــد يســـــ ــه النـــــ   همـــــ

  څـــاڅكي څـــاڅكي يـــې لـــه ســـترګو څڅېـــده 
ــه دې    ــل څـ ــا ويـ ــكليمـ ــې ژاړې؟ ښـ ــه ولـ    ګلـ
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  .ده ويـــل ژونـــد مـــې دى يـــوه خولـــه خندېـــده 
  

د هنر او هنري پديدې په باب يـو شـمېر پوهـان داسـې عقيـده                 
 د  چـې هنــر بايـد ښـكلى وي او پــه عـين حـال كــې هنـر بايــد      ،لـري 

انــا ، د نــازو ياخالقــي روزنــې دنــده هــم پــه ټولنــه كــې ترســره كــړ
 چـې تـر هـر       ،څلوريځه زموږ پر وړاندې يوه بشپړه ټولنيزه تـابلو        

برخليــك انځــوروي ) فــرد(څــه دمخــه د ټــولنې د اساســي تــوك  
 دا چې د نازو انا نور شعرونه زمـوږ پـه واك كـې نـه شـته،                   ،ږدي

موږ به د هغې د شعر نور ټولنيز ارزښتونه بل وخـت تـه پرېـږدو،                
لوريځــه زمــوږ د ختيــزې   چــې د نــازو انــا څ ،خــو دا بايــد ووايــو 

شاعرۍ د انسان په ار وايي سفر كې خپله الره په پوره او بشپړه              
 يــو مثــال د بنګــالي  انســاني وړتيــا ســره ايســتلې شــي، زه دلتــه  

 هغـه   ،نامتو شاعر او ليكوال ټاګور له ګيتا نجلي څخـه را اخلـم            
: په باب چې د يوې خولې خندا تمـه لـري وايـي           )) ګل((د همدغه   

غوندې ګل وشكوه، وايـي خلـه، ځنډمـه كـوه، نـه      دا كوچنيوټى  
  .چې دا ګل مړاوى او په خاورو ولړل شي

كېدى شي چې ستا په امېل كې بـه ورتـه ځـاى پـاتې وي، خـو                  
ته يې د خپل الس د مښود په درد سر لوړى كړه او ويـې شـكوه،                 

 تر خبرېدو دمخه د نذر وخـت تېـر نـه شـي زه دا     ازه بېرېږم چې زم   
 يې كمزورې ده خو تـه د   تېز نه دى، خوشبو    منم چې رنګ يې ډېر    
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خپل خدمت كار ځينې واخله او ويې شـكوه چـې دغـه يـې وخـت          
  )10. (دى

 شـوى   هم هغسـې انځـور    )) ګل((دټاګور په هنري كالم كې هم       
د يوه نيمـه خـوا      )) ګل((لكه دنازو انا په څلوريځه كې، دلته هم         

و كـې د    برخليك انځور دى او هلته هم، مګر په دواړو انځورون         
هنــر وړتيــا او شــاعرانه نزاكتونــه پــه لــوړه شــاعرانه او انســاني    

 پـه لحـاظ مـوږ دنـازو     د محتـوا  . عاطفې سره خپله اغېـزه ښـندي      
انا څلوريځې تـه ورتـه خـورا زيـات شـعرونه او هنـري ارزښـتونه                
موندالى شو، د ختيز له نامتو شـاعر عالمـه اقبـال څخـه هـم يـو                  

  :يې دادي چې څو بيتونه ،داسې شعر پاتې دى
  ارـــــهـب رــــبايد ـــالــــبى زار نــش

  كه اين زنده گى گريه پيهم است
  در خشيد برق سبك سير گفت
  خطا كرده يى خنده يكدم است
  ندانم به گلشن كى برد اين خبر
  سخن هاميان گل و شبنم است

دنــازو انــا د شــاعرۍ او ددې د شــاعرانه طبعــې ډېــره مهمــه او 
ارزښتيا داده، چې ددې د شـاعرۍ اغېـزې         څرګنده ځانګړتيا او    

ــوازې پــ  ــه رســېدې، ددغــې ســپېڅلې     ري ــه ون ــاى ت ــدې پ  دې بان
 چـې تـر دې وروسـته ددې اوالدونـو           ، انا د شعر بركـت و      ېشاعر
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په شعوري توګـه د شـعر لـه پراخـې لمنـې څخـه ځانونـه لـرې ونـه                     
 د شـجاعت، سـخاوت او دولـت تـر څنـګ يـې د انسـان د                   ،ساتل

دې اهميـت هـم درك كـړ او د نـازو انـا د               ژوند ددغې مهمـې پديـ     
ــل     ،شــعر او شــعري طبعــي بركــت و   ــوى ملــي ات ــه ل  چــې زمــوږ ل

 خان څخـه هـم شـعرونه پـاتې دي، شـاه محمـود د خپـل                  ميرويس
بري ترڅنګ په ټولو سوبو كې نامتو شاعر ريدي خان مومند له            
ځـان سـره ملګـرى كـړى و او تـر اصــفهان پـورې يـې لـه ځـان ســره          

سين هم په خپله شعر وايه او هـم يـې دربـار              هوتكي شاه ح   ،بوت
له شاعرانو او ليكوالـو څخـه ډك و دا ښـكلى شـعر دده دى چـې              

  :وايي
ــړم   ــور كـــ ــاو چـــ ــه چپـــ ــو پـــ ــه دې د غمـــ   بېلتانـــ
ــړم     ــادور كـ ــه تـ ــې لـ ــران يـ ــې د هجـ ــارو كـ ــه تيـ   پـ
ــړې    ــرې كــ ــكې راخپــ ــې اوښــ ــه دې هســ   بېلتانــ
ــړم     ــور كـ ــل عبـ ــې تـ ــرداب كـ ــه ګـ ــر پـ ــتا د فكـ   سـ

  رۍ تـــــهد فـــــراق پـــــړى مـــــې كښـــــېوت و مـــــ    
ــړم     ــور كـ ــه منصـ ــوا لكـ ــې رسـ ــان كـــې يـ ــه جهـ   پـ
  پــــــه وصــــــال دې هــــــم ناښــــــاد يمــــــه دلبــــــرې  
ــړم     ــبور كــ ــې ان صــ ــه زړه كــ ــر پــ ــون فكــ   د بېلتــ
  د بــــاڼو غشــــى مــــې وخــــوړ پــــه ځيګــــر كــــې      

  ور كـــــړمبـــــغمـــــازانو پـــــه غمـــــو غمـــــزو مهج 
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ــا    ــو كـــ ــه لېونـــ ــا د عشـــــق پـــ ــاد زمـــ   خلـــــك يـــ
ــړم     .زه حســــــين محبــــــت هســــــې مشــــــهور كــــ

  )مخ61پټه خزانه (                                                       
  

ه د پښتو ژبې شاعره شوه، د هغـې د          نبد نازو انا لور بي بي زي      
شاعرۍ او شعر ويلو خبره هـم پـه پټـه خزانـه كـې محمـد هوتـك                 
ليكلې ده، د شاهنشاه شاه محمود پـه مـرګ د هغـې د غـم ويرنـه                  

 چــې ســارى يــې پــه پښــتو ،هغـه لــه ســوز او ګــدازه ډكــه ويرنـه ده  
ادب كې خورا لږ ليـدل كېـږي، دغـه ويرنـه د ملـي مـاتم يـوه نـاره          

  :ې له خولې راوځينب چې د زي،ده
  

ــا ســـونا     ږغ ســـو چـــې ورور تېـــر لـــه دنيـ
  نــــــــــــدهار واړه پــــــــــــه ژړا ســــــــــــوناك

  زړه مـــې پــــه ويــــر كـــې مبــــتال ســــو نــــا  
  )11(...چې شاه محمـود لـه مـا جـال سـونا           

  

څــو  د  كـې دا چـې نـازو انـا زمـوږ د پښــتنو ښـځينه وو پـه مـنځ       
 د هغــــې نــــوم، د هغــــې ،بعــــدي شخصــــيت لرونكــــې ښــــځه ده

شجاعت، د هغې سخاوت او باالخره د هغـې شـاعرانه احسـاس             
او تپلپاتې عاطفي دنيا زموږ له ژوند او زموږ د ژوند لـه تـاريخ               
سره نه شلېدونكې اړيكي لري، د نازو انا خپلـواكي او پښـتني             

ان  چـې د هغـې ترڅنـګ بـه افغـ           ي،پت هغـې مجسـمې تـه ورتـه د         
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ــي     ــه شـ ــر نـ ــاوي تېـ ــه درنـ ــې لـ ــى بـ ــانو د  . بچـ ــانو د افغانـ هوتكيـ
واكمنۍ، فرهنګي شته والي او لوړ افغاني كلتور د استازو په           
توګه زموږ خلكو او هېواد ته د سر لوړۍ نوم او ويـاړ ګټلـى دى                
او دا ټول د نازو انا د سالمې او سپېڅلې روزنې ثمـره ده، ځكـه                

اليتوبونو يـو سـبب خپلـه       چې ميرويس خان به د خپلـو ټولـو بريـ          
زمـا مــور ماتــه د لويـو كــارو د انجــام   : (( مـور بللــه او ويـل بــه يــې  

وصيت كړى دى زه بايد زيار وباسم چـې  د مـور وصـيت پرځـاى                 
  )12)) (څخه توفيق غواړم) ج(كړم او له خداى

  
  اخځونه

 عبـــدالحى حبيبـــي، ظهرالـــدين محمـــد بابرشـــاه، كابـــل      -1
  ل كال1351

هــ ق   1311،  ريخ خورشـيد جهـان الهـور       شېرمحمد خـان تـوا     -2
  كال

 محمــد بــن داود هوتــك، پټــه خزانــه، كابــل څلــورم چــاپ   -3
  مخ) 102(ل كال، 1356

 حاجي امان اهللا هوتك، د خپلواكۍ لمـر څـرك، پېښـور،             -4
  .ل كال1368

ل كــال 1345 خوشــحال خــان خټــك، دســتارنامه، كابــل،   -5
  .مخ) 65(
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  مخ) 101( محمد هوتك، پټه خزانه -6
ل كــال 1354عبــاس ســروانى، شېرشــاهي تــاريخ، كابــل،    -7

  .مخ272(
  .مخ)102( پټه خزانه، څلورم چاپ -8
  مخ) 103( همدغه اثر -9
 رابندراناتهـــ ټـــاگور، گيتــانجلى، د بېنـــوا ژبــاړه، كابـــل    -10

  .مخ)6(ل كال 1354
  مخ) 108( پټه خزانه -11
 حاجي امان اهللا هوتك، د خپلواكۍ لمر څـرك، پېښـور،            -12

  .مخ) 22(ل كال، 1368
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  )حافظ(نصر اهللا 
  

  مخمس
  

  څــــــوك زمــــــا د زړه پــــــه خــــــوږ څــــــه پوهېــــــده 
  چــــــې جانــــــان زمــــــا لــــــه خــــــوا نــــــه بېلېــــــده      
  را پــــــــــه برخــــــــــه شــــــــــول د عمــــــــــر كړېــــــــــده 
ــوزېده     ــړه ســــ ــه كــــ ــې بېلتانــــ ــيب مــــ ــه نصــــ   پــــ
ــده    ــې بهېــــ ــوان كــــ ــې ګرېــــ ــكو مــــ   .رود د اوښــــ

                                    
ــه    ــا زاري عذرونـــــــ ــل زمـــــــ ــې ومنـــــــ ــه يـــــــ   نـــــــ

ــ   ه ژړا مـــــــې كـــــــړه كاڼـــــــه اشـــــــنا غوږونـــــــه پـــــ
  كـــــــــه مـــــــــې الړل تـــــــــر اســـــــــمانه فريادونـــــــــه
ــه    ــم مخونـــــ ــه غـــــ ــا پـــــ ــل زمـــــ ــتورو ووهـــــ   ســـــ
  .خـــــو د يـــــار غـــــوږ تـــــه مـــــې غـــــږ نـــــه رســـــېده  

                                    
ــره اور لمبــــــه زمــــــا پــــــه زړه شــــــوه بلــــــه        د ســــ
ــه لـــــــه ګوګلـــــــه     ــنه ډډوزه مـــــــې د دود تلـــــ   شـــــ
ــه     ســـــــــوزېدم پـــــــــه دغـــــــــه اور لكـــــــــه خځلـــــــ

   چغــــــــه زمــــــــا لــــــــه خــــــــولې وتلــــــــه د فــــــــراق
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ــتېده   ــان رخصـــ ــترګو جانـــ ــرو ســـ ــه ســـ   .چـــــې پـــ
                                    

  پـــه زړه ســـخت پـــه هـــېڅ رنـــګ نـــه شـــو مهربانـــه  
  پـــــه دې خپلـــــه جفـــــا هـــــېڅ نـــــه شـــــو ســـــتومانه

ــى تو   ه شــــــه لــــــه دې هســــــې مســــــلمانه   بــــــهــــ
ــانه    ــه انســـ ــي لـــ ــه خلـــ ــم پېټـــــى وا نـــ ــې د غـــ   چـــ
  .مـــــــــــــــــا ژړل ورتـــــــــــــــــه او دى روانېـــــــــــــــــده

                                    
ــا شــو      ــد مــې تب ــاال ژون   كــور مــې وران مــال مــې ت
  چــــــې د عمــــــر وفــــــادار مــــــې بــــــې وفــــــا شــــــو 
  د ګـــــــونګي ټپـــــــوس وزر راتـــــــه همـــــــا شـــــــو    
ــو     ــتيا شـــ ــي وو رښـــ ــا ويلـــ ــې چـــ ــه چـــ ــه څـــ   هغـــ

ــم ل    ــه نــــ ــم پــــ ــم د غــــ ــې يــــ ــده يدا چــــ ــه المــــ   .مــــ
                                    

ــال       ــه بــ ــوم څــ ــه شــ ــړ نــ ــې مــ ــوهېږم چــ ــه پــ ــمنــ    يــ
ــچــــــې ګــــــل الړه زه ژو  ــايم نــــ ــا پــــ ــه دنيــــ   دى پــــ

ــم    ــه وايــــ ــوږه بــــــه څــــ   د هغــــــه ســــــاعت لــــــه خــــ
  پوښــــتې څــــه چــــې ولــــې هســــې نيمــــه خــــوا يــــم
ــده     ــرو نړېـــــــ ــه ســـــــ ــا پـــــــ ــر زمـــــــ ــم غـــــــ   د غـــــــ

                                               
   يـــــــمبالهـــــــو شـــــــوى د غمونـــــــو پـــــــه دريـــــــا
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ــا    ــې بقــــ ــاد او بــــ ــې بنيــــ ــم لبــــ ــاب يــــ ــه حبــــ   كــــ
ــ       ر كبـــــاب يـــــم د فـــــراق د ســـــرو لمبـــــو پـــــه ســـ

  يــــــم ژونــــــدى كنــــــه د مــــــړو پــــــه حســــــاب يــــــم
ــړ يد ــر كــــــ ــر  ي هېــــــ ــې د عمــــــ ــدهخند مــــــ   .ېــــــ

                                     
ــاس ا ــپـ ــوه  سـ ــه اور شـ ــه راتـ ــدې ځمكـ   مان او النـ

ــوه    ــور شــــ ــه شــــ ــا پــــ ــاوخوا زمــــ ــداره شــــ   رابيــــ
  چــــې مــــې چغــــه د بېلتــــون د زړه پــــه كــــور شــــوه

ــوهګـــد كـــور شـــپه مـــې لـــه ناكامـــه نـــن پـــه      ور شـ
ــخ  ــومره ســــ ــده څــــ ــه تېرېــــ ــه ژوندونــــ   .ت دى لــــ

                                     
  دواړه ســترګې مــې لمــدې ښــكاري پــه اوښــكو     

ــ    ځــاى پــه كــې تغمــې ښــكاري د اوښــكو  رځــاى پ
ــكاري د اوښـــكو      ــم ولـــې ښـ ــوان مـــې هـ ــه ګرېـ   پـ
ــكو      ــكاري د اوښـ ــلې ښـ ــې سلسـ ــخ مـ ــړ مـ ــه ژېـ   پـ

  .ېــــــــــدهړ هــــــــــم راســــــــــره ســــــــــم وژ  ىكــــــــــاڼ
                                    

  
  د هجـــــــران څپـــــــو اخيســـــــتى يـــــــم ډوبېـــــــږم    
  الس وهـــــــم پښـــــــې وهـــــــم كلـــــــه خالصـــــــېږم    
  وار و پــــــار مـــــــې خطــــــا شـــــــوي دي پـــــــوهېږم  
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  .چـــــې لـــــه دې بـــــال مـــــې نـــــه شـــــته خالصـــــېده  
                                    

ــه    ــه غمـــــ ــرځم لـــــ ــون ګـــــ ــه مجنـــــ ــونى لكـــــ   لېـــــ
  دلى مينـــــې ســـــتا لـــــه جـــــوش و جمـــــهېـــــيــــم لو 

  پـــــــــه اور وســـــــــوزې زمـــــــــا نصـــــــــيبه كمـــــــــه 
   يـــــوه شـــــېبه مـــــې جـــــوړه نـــــه شـــــوه دمـــــهچـــــې

ــده     ــتو ګرځېــ ــه دښــ ــو پــ ــې شــ ــپه ورځ مــ ــه شــ   .پــ
                                    

  چــــــې رســــــوا يــــــې راز زمــــــا د يــــــارانې كــــــړ     
  رادوڅـــــــار يـــــــې نـــــــوى غـــــــم د زمـــــــانې كـــــــړ 
ــړ      ــانې كـــ ــا د پيمـــ ــران زمـــ ــې ګـــ ــل يـــ ــه بېـــ   رانـــ
  زمــــــا نــــــوم يــــــې ســــــر د هــــــرې افســــــانې كــــــړ 
  .رقيــــــــب خپلــــــــه پــــــــه دې كــــــــار وشــــــــرمېده 

                                    
ــا ارام چـــــې د پـــــارې پـــــه رنـــــګ تـــــه ښـــــورم     نـــ

   مـــــــزل پـــــــه مخكـــــــې ګـــــــورمفـــــــراق دا اوږدد 
  ديــــــن دنيــــــا د يــــــار د مــــــخ پــــــه بهــــــا پلــــــورم  
  بـــــې لـــــه مينـــــې هـــــر چـــــې وايـــــي هغـــــه اورم      
  .پــــــــه ســــــــكروټو مــــــــې ده ناســــــــته پاڅېــــــــده
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  كېــــز شــــي راتــــه يــــاد چــــې هغــــه نــــاز هغــــه م     
  پــــــه هغــــــه دم مــــــې بربــــــاد واړه پرهېــــــز شــــــي 
  كــــه يــــې ورك رانــــه د عشــــق دســــت اويــــز شــــي

  ز شـــيېـــز مرېـــ بـــه مـــې مـــات او ر  بد غـــرور بـــ 
  .چاتــــه پــــېښ مــــه شــــه پــــه عشــــق كــــې ماتېــــده 

                                    
ــږم    ــه رغېــــ ــه نــــ ــې طبيبــــ ــه نيســــ ــې څــــ   الس مــــ

  دې كېــــــږمږهــــــر قــــــدم د نيســــــتۍ خواتــــــه نــــــ 
ــ    ــتا دارو مــــې پــــه كــ   ار نــــه دي نــــه جــــوړېږم  ســ

ــوهېږم   ــدې پــــ ــه مــــــرض بانــــ ــل زړه پــــ   زه د خپــــ
ــده      ــته رغېـــ ــه شـــ ــې نـــ ــه مـــ ــه دې رنځـــ ــې لـــ   .چـــ

                                    
  ې تـوركړې   يـ  كور د غمـاز وران كـړې مـخ        ! خدايه

  د دوزخ لــــــه اوره ډك يــــــې ورتــــــه ګــــــور كــــــړې
  پــــــرې نازلــــــه لــــــه اســــــمانه هســــــې اور كــــــړې 

ــ     ــې د زړه كــ ــه دې اور كــ ــې پــ ــه يــ ــړېلولپــ   ور كــ
ــ   . حــــــال هــــــېڅ ونــــــه رحمېــــــدهرچــــــې زمــــــا پــــ
                                    

  د ځــــــوانۍ د بــــــڼ ګــــــالن مــــــې شــــــول خزلــــــې  
ــولې   ــودې منګــــ ــرې كېښــــ ــزان پــــ ــري خــــ   د پيــــ
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  نــــــــه بــــــــورا ورتــــــــه راځــــــــي او نــــــــه بلبلــــــــې 
  نـــــه پـــــرې وايـــــي اوس خـــــوږې خـــــوږې بـــــدلې 

  . د توتيــــــــانو چغېــــــــدهينــــــــه پــــــــرې شــــــــته د
                                    

  دنيـــــا دا مـــــې ژونـــــدون دا مـــــې انجـــــام دى اى 
  د ســـــاقي پـــــه الس كـــــې تـــــش د ميـــــو جـــــام دى
ــام دى      ــي الهــ ــا راځــ ــه مــ ــوا پــ ــومې خــ ــه كــ   دا لــ
ــالم دى    ــا كـــــ ــازو انـــــ ــوږ دى د نـــــ ــې خـــــ   دا چـــــ
ــده    ــا ولګېـــــ ــوږ زمـــــ ــه غـــــ ــال پـــــ ــې د خيـــــ   چـــــ
  ســــــــــــحرګه و د نــــــــــــرګس لېمــــــــــــه المــــــــــــده
  څــــاڅكي څــــاڅكي يــــې لــــه ســــترګو څڅېــــده     

  ړېمـــــــا وې څـــــــه دي ښـــــــكلى ګلـــــــه ولـــــــې ژا 
  .ده وې ژونـــــدې مـــــې دى يـــــوه خولـــــه خندېـــــده 

  
   راديو1370/7/7                          
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   عبدالشكور رشاد پوهانداكاډميسين
  

  د يونس د يوې معما حل
  

د دولسمې هجري سدۍ په لومړۍ نيمـايي كـې د پښـتو ژبـې               
ــ د، محمــد يــونس نومېــده ،يــو شــاعر و  وان يــې درلــود، دده د  ې

او طال كاره خطي نسـخه د افغانسـتان د          وان يوه خورا نفيسه     ېد
د پاچاهۍ ارګ په كتابتون كې خونـدي وه، دا          ) كابل(پايتخت  

ــه)1(نســخه د فــيض طلــب خــان اشــنغري     پرمايښــت پېښــوري   پ
 ددغـــې )3(. ق كـــال كښـــلى وه.هــــ1176 پـــه )2(خطـــاط زيـــن الـــدين

                                                           
دتـاريخ احمدشـاهي محمـود      ( شنغر د سيمې لوى خان فيض طلب خان محمـد زي             د ا   )1(
كـې فـيض تـاالب      ) مـخ 419(درانـى احمدشـاه     )  هـ ق شـهيد    1174(د عبدالصمد خان    ) زي

خــان چــاپ ســويدى، د ســمون وړ اماليــي تېروتنــه ده، فــيض طلــب خــان د پــالر تــر مــرګ   
لـه خـوا د اشـنغر د خـان      ) هـ ق 1186 -1160) (رح(وروسته، د لوى احمدشاه بابا    ) هـ ق 1174(

تـر وروسـتيو كلـو    )  هـ ق1207 -1186(په توګه ومانه سو، د تيمورشاه سدوزي د پاچاهۍ       
 مـخ كـې فـيض طلـب خـان تـوپچي             202 -1(پورې د اشنغر خـاني دده وه، پـه پښـتانه شـعرا              

د پښـتني شـاعرۍ د      ( باشي ليكل شوى سهي خبره نه ده، فيض طلب خان تـوپچي باشـي               
ــه      درانــي  عايشــې ځــوانيمرګ زوى د يــونس ددغــه ديــوان تــر امتنســاخ شــپږ ويشــت كال

 .په كابل كې زېږېدلى دى) هـ ق1202په (وروسته 
ــه نــامتو            )2( ــدين د پېښــور ل ــايي كــې زيــن ال ــه نيم د دولســمې هجــري ســدۍ پــه دوهم

وان ېـ  دخطاطانو څخه و، د پېښور د پښتو اكاډمۍ په كتابتون كې د سكندر خان خټك       
كې د مال علم اپريـدي  ) اوس د ډهلي په موزيم   ( د پښتنو نوابانو په كتابخانه       كاو د ټون  
 .وان دده په خط خوندي دىېد

د يونس د ديوان دغه نفيسه خطي نسخه اوس د افغانستان په ملي ارشيف كې ساتله                 )3(
 )مخ75گڼه 111فهرست نسخ خطي پشتو ارشيف ملى افغانستان . و گ. (كېږي
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كـال د   ) ع1977(ل  1356وان پـه    ېنسخې له مخې څخه د يونس د      
ا د كابل په دولتـي چاپخانـه كـې چـاپ شـوى              پښتو ټولنې له خو   

دى، خطاط يې نصير هنر پښتون دى، سريزه او حاشيه ښـاغلي            
عبداهللا خدمتګار بختاني پرې ليكلې ده      ) سرمحقق(څېړندوى  

او دده په قـول يـې لـه خپلـه انـده سـره د مـتن ځينـې تېروتنـې هـم                        
 ښـاغلى څېړنـدوى خـدمتګار پـه       )4(سمې كړي او سهي كړې دي     

  : دا هم ليكلي ديسريزه كې
دعلــت د تــورو هــېڅ مراعــات نــه دى ســوى  ) ل كــېصــپــه ا(( ( 

ي دي كله نه، موږ د ليـك دغـه برخـه هـم د چـاپي         لناسخ كله ليك  
  )5(.)) نسخې لپاره سمه كړې ده
وان پـه دولسـم مـخ كـې د شپاړسـمې            ېـ د يونس ددغـه چـاپي د      

  :غزلې مقطع داسې چاپ شوې ده
   كهناموه چه سل شپږ پنځوس و دوه اويا د(( 
  ))د ستاــجببـــه اـــسه پــونــڼه يـــوه ګــــه يــغــه

دا بيت يوه معما ده او له معمولـه سـره سـم هـېڅ ناسـخ حـق نـه                     
لري چې په معما كـې الس ووهـي او د خپـل وخـت لـه ليـك دود                    
سره يـې سـمه كـړي، خـو مـا بـاور نـه درلـود چـې دغـه معمـا بـه د                          

و خوندي پاتـه سـوې وي،       وان كې له الس وهل    ېيونس په چاپي د   

                                                           
 .وان سريزه دېرشم مخېد يونس د د. و گ )4(
 .وان سريزه يودېرشم مخېو ګورئ د يونس د د )5(
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وان خطـي نسـخه وكتلـه، هلتـه چـې دا      ېـ ځكه مې نو د يـونس د د   
ــد      ــا ولي ــيم بيــت دى، م  چــې د چــاپي  ،بيــت د شپاړســم مــخ درې

كلمو پرځاى پـه دغـه خطـي نسـخه كـې            )) دوه)) ((دوه((نسخې  
 زمــا پــه خيــال د بيــت پــه لــومړي نــيم ،ليكلــي دي)) دو)) ((دو((

د معمـا حـل تـه څـه كـړكېچ هـم             تحريـف   )) دو((بيتي كې د دوهم     
  .ورپېښ كړى دى

وان كې نورې معماوې هم شته، ددغو معمـاوو         ېد يونس په د   
حل ته تر ټولو دمخه د څمكنو ميامحمدي صـاحبزاده رحمـة اهللا             

ځيــر ســوى او د ځينــو معمــاوو حــل تــه يــې )  هـــ ق مــړ1220(عليــه 
ــه هغــو        ــدې معمــا پ ــر بحــث الن ــدلى دى، خــو زمــوږ ت وخــت مون

نـه ده   ) رح( چې نوموړى ميامحمدي صـاحبزاده     ، ده معماوو كې 
وان حاشـيه ليكـونكى ښـاغلى    ېـ حـل كـړې او د يـونس د چـاپي د    

څېړندوى خدمتګار د دولسم مخ پـه پنځمـه حاشـيه كـې ددغـې               
  :معما د پرانيستلو په باب داسې كښلي دي

 او پـــه دې توګـــه )6(دا بيـــت هـــم د يـــونس پـــه نامـــه معمـــا ده (( 
پنځوس لـه دو اويـا سـره يوځـاى كـړو،            كه يو سل و شپږ      : حلېږي

اب (نو دوه سوه اته ويشت ترې راوځي، كه د ابجد كلمې تورى              
د ابجد په حساب وګڼو لس تـرې جـوړېږي، چـې دا لـس پـه                 ) ج د 

                                                           
تېـره  ) وان پـه لسـم مـخ كـې    ېـ د چـاپي د ( د يونس د نامه يوه بلـه معمـا تـر دغـې وړانـدې                )6(

 .سوې ده
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پورتني عدد واچوو دوه سوه اته دېرش كېږي، د يونس د كلمې            
د ابجد په حساب يو سل و شپږ ويشت كېـږي           )  و ن س   ى(تورى  

ــه دېــرش تــرې       چــې دوه ځلــې   ــه دوه ســوه ات ــې وګڼــو نــو هماغ ي
  :جوړېږي، يعنې

  ))يونس= ((126)= 2( تقسيم 238= 10+ 72+ 156
 چــې د ښــاغلي څېړنــدوى خــدمتګار د فكــر ،زمــا خيــال دادى

 دده پـه حـل   ،نوكانو د يونس ددغې معما غوټه ښه نـه ده سـپڼلې         
ري او يـوه تېروتنـه سـته، كمـزوري يـې داده چـې د               وكې يوه كمز  
بانـدې  ) 228(پـر مجموعـه     ) 72+156(ي مادې د عددونو     تاريخ

چې يې د ابجد كلمې ابجدي ارزښت يعنې لس زيات كـړى دى،             
د هغه لپاره هېڅ قرينه نـه شـته او نـه ده ښـوولې ده، تېروتنـه يـې                    
داده چې د دوه سوه اتو دېرشو نيمايي يو سـل و شـپږ ويشـت نـه        

 يـونس د    كېږي، بلكې يوسل و نولس كېـږي يـا پـه بـل عبـارت د               
 چــې يوسـل و شــپږ ويشـت كېــږي كــه دوه   ،نامـه ابجــدي ارزښـت  

، مګـر د تـاريخي      چنده كړو، دوه سوه دو پنځوس ځنې جوړېږي       
مــادې لپــاره د ښــاغلي څېړنــدوى خــدمتګار تكميلــي عــدد دوه  

رلس ا چـې تـر دوو سـوو دوه پنځوسـو څـو            )7(دى سوه اتـه دېـرش    
ي ليكـوال    د يوه پېښـور    .كمېږي او محتاج اليه عدنه پوره كوي      

                                                           
 د تكميلـي عمـل يـو راز دادى    ،د معما د حل په عمليو كـې يـو عمـل تكميلـي نـومېږي           )7(

 .و عددونو له يوځاى كولو څخه السته راشيچې تاريخي ماده د څو كلمو يا څ
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ښاغلي قلندرخان مومند هـم دغـې تېروتنـې تـه پـام شـوى او پـه                  
وان شـهادت يـې عنـوان دى        ېـ يوه مقاله كې يـې چـې د يـونس د د           

  :ددغې معما د پورتني حل تېروتنه داسې په ګوته كړې ده
 چــې د يــونس د  ،دا حســاب پــه دې لحــاظ بېخــي غلــط دى  (( 

ه دو  عـــدد چـــې دوه ځلـــې وشـــمارلى شـــي نـــو دوه ســـو  )8(نامـــه 
پنځوس ترې جوړېږي او چې د شعر دوه سوه اتـه دېـرش پـه دوو                

 ددې تېروتنــې د )9(.))ووېشــلى شــي نــو يــو ســل و نــولس كېــږي 
 خان مومند د معمـا هغـه حـل          رښوولو په څنګ كې ښاغلى قلند     

 چې ده را ايستلى او پـه خپـل خيـال يـې سـهي         ،هم وړاندې كوي  
  :ګڼلى دى، په دغه باب د نوموړي ليكنه داسې ده

د ) نيكــه(او جــد ) پــالر( كــې د يــونس د اب )10(پــه دې شــعر(( 
 كه د ترتيب په رعايت سـل شـپږ          )11(نومونو عدد ښيلى شوي دي    

پنځوس د هغه د پالر نوم دى نو دوه اويا يـې د نيكـه نـوم دى او                   
 نـو بيـا دو اويـا        ،كه د شعر وزن له كبلـه ترتيـب سـاقط شـوى وي             

  ...كه نوم دىيې د پالر او سل شپږ پنځوس يې د ني
                                                           

 نوم: په اصل كې )8(
ددغــه اقتبــاس پــه وروســتۍ جملــه كــې چــې د شــعر كلمــه راغلــې ده، لــه هغــه څخــه د       )9(

 .قلندرخان مراد د ښاغلي څېړندوى خدمتګار تكميلي عدد دى
 . خان مراد زموږ تر بحث الندې بيت او معما دهرله شعره څخه د قلند )10(
)) اب((ښاغلى قلندرخان د خپل فكر په چاړه ابجد كلمه پر منځ دوه ځايـه كـړې ده لـه                     )11(

څخــه يــې د نيكــه معنــا اخيســتې ده، اب او جــد دواړې عربــي  ) جــد((څخــه يــې د پــالر او 
 .كلمې دي چې د پالر ونيكه معناوې لري
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 چې يو   ،هم په دې داللت كوي    )) دوه نام ((د شعر مضمون كې     
اوس نو څېړنه   (سل و شپږ پنځوس او دوه اويا دوه نومونه دي،           

 اويـا د چـا نومونـه        هدا يو سل شپږ پنځوس او دو      ) په كار ده چې   
دي؟ هسې خو ددې عددونو ځينې ډېرې نامې جوړېدى شي خو           

دمعمو حل د محمدي په دستخط      وان په حاشيه    ېهر كله چې د د    
ــار دي ،شــــوى دى ــه كــ ــو پــ  چــــې ددې عــــدد اولنــــى تعلــــق  ، نــ

ــه دې لحــاظ چــې مــوږ     )) محمــدي(( ســره فــرض كــړى شــي او پ
 نــو محمــدي جــان ټيــك يوســل و شــپږ پنځــوس  ،حســاب وكــړو

 چې د احمـد جيـو اعـداد دوه       ،راووځي او دا هم حسن اتفاق دى      
حقـي دا څرګنـدوي     او يا دې له دې نومونو سره د جـان او جيـو ال             

 نو په دې حساب     ،چې احمد جيو مشر او محمدي جان كشر دى        
ــوم        ــالر ن ــه د پ ــان د هغ ــونس نيكــه او محمــدي ج احمــدجيو د ي
كېــدى شــي او كــه د دوه او يــا نــه مطلــب يــو ســل و څلوېښــت         
ــپږ پنځـــوس نـــه يوســـف او ســـل و     واخيســـتى شـــي نـــو ســـل شـ

و  چــې د يــونس پــه شــان د هغــ )12( راوتــى شــيڅلوېښــت نــه يســع 
  .))ى دىلغانبيانو نومونه دي چې قران كريم كې يې ذكر ر

زمــوږ تــر بحــث النــدې معمــا چــې ښــاغلي قلنــدرخان پــر دوو    
برخو وېشلې او د يـونس شـاعر د پـالر و نيكـه نومونـه يـې تـرې                    

                                                           
ور پـه  ښـ پېما تراوسه پورې نه دى اورېدلى، ښايي د )) يسع(( د پښتو په نومونو كې        )12(

 )؟. (سيمو كې داسې نوم وي
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 ماتـــه د بيـــا غـــور وړ ښـــكاري، زه ګومـــان كـــوم د  ،زېږولـــي دي
 قلنـدر  په كلمه كې چې كومه توريه سته، هغې د ښاغلي     )) مان((

غير مقصودي مګر نژدې    )) نام((خان فكر له الرې ايستلى او د        
معنا ته يې متوجه كړى دى، وړاندې تر هغه چې ددغې معما په             
باب زما حل، د مقالې ګرانو لوسـتونكو تـه وړانـدې كـړم الزمـه                

كلمې پر توريه او ايهام وغږېږم ځكه چـې زمـا پـه             )) نام((بولم د   
  :ه شتهحل كې ددغې توري لويه برخ

پـه معنـا پـه خـورا جـزوي بـدلون پـه        )) اسـم ((نام كلمه د عربي  
ډېرو انډو اروپايي ژبو كې باب ده، حتى په جاپاني ژبه كـې هـم               

name                        د نامه معنـا لـري، زمـا پـه خيـال پـه دغـه تـر بحـث النـدې 
  .معما كې د نام كلمې دغه معنا غير مقصوده معنا ده

معنـا  )) بيـده سـو  (( كې د په عربي ژبه) د ميم په زور )) ( نام((
يعنـې عصـا   . نام عصام سـاعة الرحيـل  :  په عربو كې متل دى     يلر

 عربـان خـوب تـه نـوم وايـي، د      )13(د كوچ په وخت كـې بيـده شـوه         
يـې هـم بـولي، نائمـه        )) غشـى ((نوم بله معنا بيده كېدل دي چـې         

 عربان وايـي نومـت النـار يعنـې اورمـړ            )14(مرګ ته هم ويل كېږي    
بــاد ودرېــدى، : اوښ مــړ شــو، نومــت الــريح : لشــو، نومــت االبــ 

                                                           
د ( فوائد االداب فى االمثال واالقـوال السـائرة عنـدالعرب او مجمـع االمثـال                .  و گ  ) 13(

 .ابوالفضل ميداني تاليف
پـه دغـه متـل كـې نـوم          ) خزينـة االمثـال   . وگ(النـوم اخ المـوت      : په عربو كې متـل دى     ) 14(
 .مشبه دى) مرګ(مشبه او قوت ) خوب(
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د ګمنــام او بــې اعتبــاره ســړي معنــا لــري، نــام   ) نــوم(او ) نومــه(
د پالنـــي شـــي بـــازار  : جامـــه زړه شـــوه، نامـــت الســـوق : الثـــوب

ولوېــدى ارزانــه شــو، څــوك يــې نــه رانيســي د نــوم كلمــې دغــه     
   .)15(وروستي معنا ګانې مجازي دي

 معمـا كـې د نـام كلمـې د      په دغه تربحـث النـدې    زما په خيال  
عربــي معنــا مجــازي اړخ مقصــوده ده خــو دا معنــا يــې دومــره    
لــرې پرتــه ده چــې د ډېــرو ادبــي څېړونكــو لــه ســترګو يــې ځــان  

ــې   ــه      نهــام كــړى دى او ب ــه الس ن ــه اســانه پ ــره تتبعــه چات ــه ډې ل
  .ورځي

تـاريخي  : د يونس ددغې معما حـل زمـا پـه خيـال داسـې دى              
تـي كـې ده، دوهـم نـيم بيتـى پـه             ماده يـوازې پـه لـومړي نـيم بي         
  .تاريخي ماده هېڅ اړه نه لري

 او دواو يــا چــې ســره د لــومړي نــيم بيتــي ســل شــپږ پنځــوس
دمـــرګ، ( يوځــاى كــړو دوه ســـوه اتــه ويشــت الســـته راځــي،      

 چې په عربي كې مجـازا  ،ګمنامۍ، بې اعتبارۍ، نام قرينه ده 
معنــاوې لــري او دلتــه د نفــى، ) كســاد(ارزانــي، كوټــه كېــدلو 

  كـوي    و حكـم  دلېـ ايسته كولو، له منځه وړلو او له اعتبـاره لو         
دو كلمـې يـونس     ((پـه اغېـزه د      ) دونـام كـه   (موږ به ددغـه حكـم       

                                                           
 مخترالصــحاح، صــرائح، منتهــى االرب فــى لغــات العــرب، المنجــد، الروس   و گ) 15(

 ...مخ او نور744مخ القاموس العصرى 132المعجم 
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، لــه دوو ســوو اتوويشــتو څخــه  ىابجــدي ارزښــت چــې لــس د 
ــاتې شــي    ــه پ  او د محمــد ابجــدي  )16(وباســو دوه ســوه اتلــس ب

 راسي، د معمـا د حـل صـورت بـه            الس ته ارزښت چې لس دى،     
  :اعدادو داسې ويپه 

پـــه پـــاى ). محمـــديونس= 218) = (10=دو (- 228= 72+ 156
ــاب، د پ    ــه بـ ــل پـ ــا د حـ ــې معمـ ــې ددغـ ــكـ ــاغلو ښـ تو ادب د ښـ
  .څېړونكو نظرونو الر څارم، په درناوي

                                                           
ه ويلـه كېـږي، د يـونس د نامـه پـه دوو نـورو معمـاوو كـې هـم                      جـ  دغې عمليې ته تخر    ) 16(

ــه عمليــې څخــه كــار اخيســتل شــوى دى     ــونس د چــاپي د . و گ. ( دتخرجــې ل ــد ي  -10وان ې
 .نهمخو188
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  كانديد اكاډميسين محمد رحيم الهام
  

محمد هوتك او محمد يو شاعر دى كه 
  بېل  كسان دي؟

  
ــرا    ــل د ليننګـ ــى هېوادمـ ــرمحقق زلمـ ــوهنې د  سـ ــيځ پـ د د ختـ

ــدا شــريعت د يــوې      انســتيتيوت پــه خطــي كتــابونو كــې د فواي
 د يـوه شـاعر يـوه        ه پـه نامـ    ))محمـد ((خطي نسخې په پاى كـې د        

تو ادبـــي تـــاريخ خطـــي ښـــد پ(( ده دا غزلـــه )1(.غزلـــه مونـــدلې ده
ايي ښـ  چـې    ،په رساله كـې رانقـل كـړې او ويلـې يـې دي             )) منابع

وي )) محمد هوتـك  ((ولف  م)) پټې خزانې ((د  )) محمد((دغه  
. چې دغه يوه غزله يې په دې نسخه كې نقـل او خونـدي شـوې ده                

 چــې ،هېــواد مــل دغــه غزلــه لــه هغــې غزلــې ســره پرتلــه كــړې ده   
محمد هوتك د پټې خزانې په پاى كې د خپل شعر د نمـونې پـه                 

ــه رســېدلى دى   ــدا  ،توګــه راوړې ده او دې نتيجــې ت  چــې د فواي
د پنځمـې برخـې     (( دده د كتاب     شريعت د قلمي نسخې غزله چې     

يوولسمه نمره غزله ده، له محمد هوتك څخـه پرتـه د بـل شـاعر                

                                                           
 زلمى هېوادمل، د پښتو ادبي تاريخ خطي منابع، د افغانستان د علومو اكاډمي، د               ) 1(

 .مخونه164-149، 1366ژبو او ادبياتو مركز، پښتو ټولنه، 
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 چـې يـو    خو سره له دې هم، ښـاغلى هېوادمـل  )2(.))نه شي كېدى  
دقيق او ځيرك سرمحقق دى، غواړي چې دغـه مسـاله نـوره هـم               
وسپړله شي چې مبادا ده په خپل دغه قضاوت كې اشـتباه كـړې          

 هـم وغوښـتل چـې خپلـه رايـه پـه دې بـاب كـې                  نو له مانه يې   . وي
څرګنده كړم، چې كه دى په خپل قضاوت كې تېروتلى وي خپله            

مـا د سـرمحقق هېوادمـل دا غوښـتنه ومنلـه            . سهوه اصالح كړي  
 سـبك پـوهنې     ېاو دا دى هڅه كوم چې كه وكوالى شم د پرتليز          

  .د اصولو په رڼا كې دغه مساله وڅېړم
  :سوال

دمل په ليننګراد كې د فوايدا شـريعت        ايا هغه غزله چې هېوا    
 خطــي نســخه كــې مونــدلې ده د پټــې خزانــې د مولــف محمــد  پــه

هوتك ده كه د كوم بل محمـد چـې التراوسـه پېژنـدلى شـوى نـه                  
  دى؟

دې سوال ته د يوتقريبي سم ځـواب د مونـدلو لپـاره لـومړى د                
  .هغه ميتود چوكاټونه راوړم چې دلته يې تطبيقول غواړم

 په عقيده، د سبك پوهنې ساحه پر نهو برخـو           د ځينو پوهانو  
  :باندې په دې ډول وېشله كېږي

   سيمه ييز واحد سبك-1
                                                           

 زلمى هېوادمل، د پښتو ادبي تاريخ خطي منابع، د افغانستان د علومو اكاډمي، د  )2(
 .مخونه164-149 ،ل كال1366ژبو او ادبياتو مركز، پښتو ټولنه، 
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   ملي سبك     -2
   د سبك شريكې ځانګړتياوې په يوه دوره كې د يو ملت-3
   د يو دريځ، مكتب يا نهضت سبك-4
   د يو ليكوال فردي سبك-5
  .دوره كې د يو ليكوال فردي سبك د ليكوالۍ په يوه خاصه -6
   د يو اثر سبك-7
   د يو اثر د يوې برخې سبك-8
 د يو عصر سبك چې پر ټولو يادشوو هنري پوړيو بانـدې             -9

  .اغېزه كوي
ددغه دوو غزلونو په برخه كې د دوو فرضيو د اقـامې امكـان              

  :شته
  .دا دوې غزلې به د دوو تنو وي:  لومړۍ فرضيه
  .يدا دوې غزلې به د يوه شاعر و:  دويمه فرضيه

د دواړو فرضـــيو د ازمويلـــو لپـــاره لـــه عـــين ميتـــود نـــه كـــار  
زموږ لـومړۍ هڅـه بـه دا وي چـې پـه پاسـنيو نـه                 . اخيستالى شو 

 چـې دغـه دوې غزلـې د         ،ګونو ساحو كې هغه چوكاټ پيدا كـړو       
پـاتې دې   . قرينې، منطق او كميت له مخې په كـې واچـوالى شـو            

لي د  چــې د يــوې علمــي فرضــيې د ســموالي او نــا ســموا ،نــه وي
  .كميت ډېر اهميت لري dataثابتولو لپاره د 
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زيـــات وي، همغـــومره د څېړنـــې  dataيعنـــې هـــر څـــومره چـــې 
ــه وي  ــده مرغــه   . نتيجــه ډاډمن ــه ب ــر كــم دى، يعنــې   dataخــو ل ډې

 غزلونــو څخــه د ســبكي عناصــرو او ددغــو  صــرف لــه دوو لنــډو 
بېلوالى پـه يقينـي توګـه       او  عناصرو دجوړښت د كليت پشانتيا      

  .علوموالىنه شو م
  .خو موږ به خپله هڅه ونه سپموو

  :د محمد هوتك غزل: رانقلوو dataاوس خپله 
  

ــو جـــــام را      ــو ډك يـــ ــه، د ســـــرو ملـــ ــاقي، پاڅـــ   ســـ
  ســـــــــتا لـــــــــه غمـــــــــه نـــــــــا ارامـــــــــه يـــــــــم، ارام را
  بــــــې لــــــه ميــــــوو د ســــــهار ننــــــدارې څــــــه كــــــړم؟ 
  پســــــــرلى شــــــــو، د خوښــــــــۍ ښــــــــه پيغــــــــام را    

ــړۍ د     ــو ګـــــ ــو يـــــ ــادي مـــــ ــه ده، ښـــــ ــا پاتـــــ   هدنيـــــ
ــو   ــړۍ مــــې خــ ــو ګــ ــ  ښيــ ــه، مــ ــام را ىكــ ــړى انعــ    كــ

ــو      ــين شــ ــې زړه شــ ــې مــ ــاريكو كــ ــه تــ ــون پــ   د بېلتــ
ــالم را     ــه ظــــــ ــوو پــــــ ــام د ميــــــ ــر د جــــــ ــا لمــــــ   رڼــــــ
  ناكــــــــاميو د دنيــــــــا مــــــــې كــــــــام راتــــــــريخ كــــــــا

ــ    ــا كــ ــوږ كــ ــې خــ ــې مــ ــام را اچــ ــا كــ ــه و مانــ   م، ترخــ
   ســـتهينــه نشــاط شـــته، نــه مســتي ســـته، نــه رنــد      

  چــــــې ســــــم رنــــــد هغــــــه اوبــــــه علــــــى الــــــدوام را  
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ــه را    ــږ څــ ــى لــ ــوړ زړګــ ــې ســ ــو مــ ــه اوبــ ــه پــ ــود كــ   تــ
ــام را   ــو هســــــــې جــــــ ــه د اور ډك يــــــ   .محمــــــــد تــــــ

  
  :د محمد غزل

  
  نــــه كــــړې پــــه هېچــــا بانــــدې صــــرفه هجرانــــه، تــــه 
ــه     ــترګو كاتـ ــه دوه سـ ــا پـ ــړ مـ ــا بېـــل كـ ــه مـ ــار دې لـ   يـ
  دا ترابـــه مـــا نـــه ول چـــې بـــه يـــار لـــه مـــا جـــدا كـــا        
ــه     ــه كاتـــ ــخ وتـــ ــار و مـــ ــر د يـــ ــه ځيـــ ــې پـــ ــه مـــ   ځكـــ
ــتانه     ــه بوسـ ــړى لـ ــل كـ ــل دې بېـ ــدان ګـ ــه خنـ ــه وايـ   مـ

  مــــــــان بلبــــــــل لــــــــه ګلــــــــو الواتــــــــه والړه پــــــــه ار
  تــــور باڼــــه دې غشــــي نــــاوكي كــــړه مــــا پــــه وژنــــې 
ــه      ــې وخاتــ ــي مــ ــر زړګــ ــړې، تــ ــه كــ ــرفه نــ ــې صــ   ولــ
  نجونــــه زلمــــي واړه تـــــورو خــــاورو لــــره درومـــــي    

  ې و لحـــــــد تـــــــه پرېواتـــــــه  ڼـــــــتـــــــور اوبـــــــل و څ 
  كـــــــــــــــــړه والړه نـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــتنېږې ...  د هوالړ
   محمـــــد يـــــې وناتـــــهئ ځنـــــې بېـــــل كـــــړ يـــــېيـــــار

  
 پــه كومــو چوكــاټونو  dataاوس، راشــئ وګــورو چــې خپلــه 

  :كې ازمويالى شو
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 پــه دې چوكــاټ كــې   dataزمــوږ :  ســيمه ييــز واحــد ســبك  -1
  .څېړل كېدى شي

  .په دې چوكاټ كې څېړل كېدى نه شي:  ملي سبك-2
:  په يوه دوره كې د يو ملت د سبك شـريك خصوصـيتونه             -3

  .په دې چوكاټ كې هم څېړل كېدى نه شي
پـه دې چوكـاټ كـې    : ك د يو دريځ، مكتب، يا نهضت سـب       -4

  .هم نه شي څېړل كېدى
په دې چوكاټ كې څېړل كېـدى       :  د يو ليكوال فردي سبك     -5
  .شي
 د يو ليكوال فردي سـبك د ليكـوالۍ پـه يـوه خاصـه دوره                 -6
  .په دې چوكاټ كې نه شي څېړل كېدى: كې

پـه دې چوكـاټ كـې هـره غزلـه لـومړى جـال               :  د يو اثر سبك    -7
  .ره پرتله كېدى شيڅېړل كېدالى او بيا دواړه س

پـه دې چوكـاټ كـې نـه شـي           :  د يو اثـر د يـوې برخـې سـبك           -8
  .څېړل كېدى

ــاد شــوو هنــري مرحلــو      -9 ــو ي  د يــو عصــر ســبك چــې پــر ټول
  .په دې چوكاټ كې هم څېړل كېدى نه شي. باندې اغېزه كوي
  :لومړى

  .د سيمه ييز واحد سبك په چوكاټ كې
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 لحاظ پـه دې  دواړه غزلې د ژبنيز جوړښت له مخې په لهجوي    
  :الندينيو پوړيو كې تحليل او پرتله كوو

  . فونو لوژيك جوړښت-1
   لګزيك جوړښت-2

   مورفولوژيك جوړښت-3
   سنيتا كتيك جوړښت-4

 چې د محمد هوتك لهجه د كنـدهار داده، چـې          ،موږ پوهېږو 
  .په خپله د پټې خزانې د نثر متن يې ثابتوي

  : فونولوژيكه پرتله-الف
ي سيسـتم كـې ددې ژبـې ټـولې فـونتيكي            د پښتو پـه ګرافيمـ     

په غزله كې ، سـره لـه دې هـم،      . ځانګړتياوې نه شي منعكسېدى   
د پټـې خزانـې د قلمــي نسـخې د ليــك دود لـه مخــې يـوازې يــوه      

  :كندهارۍ ځانګړنه موندالى شو
پسرل سو، زړه شين سو، نه نشاط سته، نه مستي سته، نـه             ((

  .))رندى سته، چې سم رند
د مـادي ټـول مشـتقات پـه         )) سـول ((كـې د    دكندهار په لهجـه     

ويل كېږي او دغه فونيم په همدې كلمه كـې د نـورو لهجـو               ) س(
  :سره تقابل لري) ش(له 

  نورې لهجې    كندهار
  شوم      سوم
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  شوو     سوو
  شوى    سوى
  شوئ    سواست
  شو      سو
  شول      سول

  
ــدهار د لهجــې د فونيميــك        ــه كــې د كن ــه غزل خــو د محمــد پ

  .ې نه شتهګجوړښت بېل
  : لګزيكه پرتله-ب

ــدهار د لهجـــې خـــاص     ــه كـــې د كنـ ــه غزلـ د محمـــد هوتـــك پـ
خو د محمد د غزلې د دويم بيت        . لګزيكي عناصر نه ليدل كېږي    

جمله چـې   )) مانه ول ((كلمه او د    )) ترا((په لومړۍ مصرع كې د      
 د كنــدهار د ،ســره تقابــل لــري)) مــا نــه ويــل((د نــورو لهجــو لــه 

دغســـې د محمـــد  هم. لهجـــې څرګنـــدې لګزيكـــې بېلګـــې دي   
  :دغزلې په مقطع كې چې وايي

   محمد يې وناتهئځنې بېل كړيې يار 
او )) كــړئ: ((د كنــدهار د لهجــې دوې نــورې بېلګــې شــته دي 

  )).ناته((
چــې مورفولوژيــك ( شــكل ))  كــى-كــړئ((پــه كنــدهار كــې د 

د واحد غايـب د صـيغې لپـاره د نـورو لهجـو لـه                ) خصلت هم دى  
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لـه مـادې څڅـه    )) نتل((د )) ناته((و سره تقابل لري ا ))  كه -كړ((
 او زمـا لـه پـوهې        ى اورېـدل  ىما په خپله په نورو لهجـو كـې نـه د           

  .سره سم دغه شكل هم د كندهار د لهجې مميزه ګڼل كېدى شي
  : مورفولوژيكه پرتله-ج

شــكلونه د )) را((او )) كــا((د محمــد هوتــك پــه غزلــه كــې د  
پـــاتې ((د ))  دهپاتـــه((پـــه ځـــاى؛ ))  راكـــه–راكـــړه ((او )) كـــړ((
بېلتانـــه پـــه تـــاريكيو ((د )) دبېلتـــون پـــه تـــاريكو كـــې((؛ ))ده
ــې ــه ځــاى  )) ك ــه   ((پ ــه، ونات ــه، پرېوات ــه، وخات ــه، الوات د )) كات

ــوت، پرېـــووت، و (( ــوت، وخـ ــكـــوت، الـ ــه دى  ( وت كـ چـــې مانـ
په ))  ته راكه  امناك ما((د  )) وما ناكام را  ((په ځاى او    ) اورېدلى

. رفولوژيك مميـزات څرګنـدوي    ځاى ټول د كندهار د لهجې مو      
پـه همـدې   . دواړه راغلـې دي )) كـړ ((او )) كـا ((پـه دې غزلـه كـې    

نجـونې  ((بايد د نورو لهجو پـه شـان   )) نجونه زلمي واړه((توګه  
  .وي)) زلمي واړه

نو د مورفولوژيك جوړښت له مخې د محمد شـعر د كنـدهار             
  .د لهجې خورا زيات مميزات لري

  :سنتاكتيكه پرتله -د
يــوه ګــړۍ ((د )) يــو ګــړۍ دى((د هوتــك پــه غزلــه كــې د محمــ

 پـه ځـاى؛  )) يـوه ګـړۍ  ((د )) يـوګړۍ ((په ځاى؛ او بلـه پـال    )) ده
دنيـا  ((د )) ناكـاميو ددنيـا  (( پـه ځـاى،   )) د روڼ لمر )) رڼا لمر ((
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ډېـر زيـات راغلـى      چـې پـه پټـه خزانـه كـې            ( په ځـاى  )) دناكاميو
د سـبك لـه     كارونې د كندهار د لهجې او د محمـد هوتـك            ) دى

  .يمميزاتو څخه د
پــــه دوو (( د )) پــــه دوه ســــترګو(( د محمــــد پــــه غزلــــه كــــې  

په ځـاى  ) د يار مخ ته(( د )) د يار ومخ وته  (( په ځاى؛   )) سترګو
پـه ځـاى او     ) )) څخـه شـكه   (يار له مانه    ((د  )) يار له ما جدا كا    ((
په ځاى كارونې د كندهار د لهجـې د         )) لحد ته ((د  )) ولحد ته ((

  .و د جوړونې مميزې ديعبارات
د محمــد پــه : لــه دې پرتلــې څخــه دا نتيجــه الس تــه راځــي چــې

غزله كې د كندهار د لهجې فونولوژيك عنصر نه شـته، مګـر د              
 او ســــــنتاكتيك جوړښــــــتونو او لګزيــــــك، مورفولوژيــــــك

ــافي     ــره كـ عناصـــرو لـــه مخـــې د ســـيمه ييـــز واحـــد ســـبك دومـ
د محمــد محمــد : ځــانګړنې لــري چــې پــه پــوره يقــين ســره ووايــو

  .هوتك په شان كندهارۍ لهجه لرله او نو ځكه كندهارى دى
  د فردي سبك په چوكاټ كې: دويم
 په متعارفه معنا دواړه ټوټې غزلـې        : شكلي جوړښت  -الف
لـري  )) 6((بيتـه او د محمـد دا        )) 7((د محمد هوتك غزلـه      . دي

او وزن له مخې د عبدالحميد مومند د هغې غزلـې غبرګـون دى              
  :ع كېږيچې داسې شرو
  ذار راــــــــوزو ګــــــحبت ســهي د مــال
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  په دې اور كې د سهي سمندر ساز را
خــو د . چــې د فــاعالتن فــاعالتن فــاعالتن عروضــي وزن لــري 

ــري او د مفــتعن مفــتعن      ــه قافيــه ل ــه بېــل وزن او بېل محمــد غزل
  .مفتعن فع په عروضي وزن كه ده

مقطــع د محمــد هوتــك د غزلــې د مطلــع لــومړۍ مصــرع او د  
 شايګانه قافيـه او د محمـد د غزلـې          )) جام((وروستۍ مصرع د    

د محمــد . شــايګانه قافيــه لــري )) كاتــه((مطلــع او دويــم بيــت د  
پسرلى سو د   ((د دويم بيت دويمه مصرع، يعنې       هوتك د غزلې    

د وزن ســكته ګــي لــري او بايــد داســې   )) خوښــۍ ښــه پيغــام را 
د محمـد د    )). پسرلى سـو د خوښـيه ښـه پيغـام را          : ولوستله شي 

  :غزلې د پنځم بيت دويمه مصرع، يعنې
ــه  (( ګرامـــــري )) تـــــور اوربـــــل و څڼـــــې و لحـــــد تـــــه پرېواتـــ

بايــد )) تــور اوربــل و څڼــې((لــومړى دا چــې : نيمګړتيــاوې لــري
)) پرېواتــه((ا ولوســتل شــي او دويــم د )) بــل او څڼــېرتــور او((

لري، خـو فعـل مفـرد دى        )) تور اوربل او څڼې   : ((فعل دوه فاعله  
 د عدد له نظره د جملـې ددې دوو توكونـو تـرمنځ مطابقـت نـه                  او
 بايـد دغـه مصـرع پـه دې ډول           د ګرامري جوړښت په لحـاظ     . شته
  )).تور اوربل او څڼې و لحد ته پرېوتل: ((وي
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نــو دشــكلي جوړښــت پــه لحــاظ دواړه شــعرونه نيمګړتيــاوې  
لــري، پــه تېــره بيــا پــه دواړو غزلــو كــې د شــايګانه څخــه د ځــان    

  . روا نه ده ساتل شوېژغورلو پ
 دواړه غزلې لريـك خصـلت لـري؛         : محتوايي جوړښت  -ب

د محمـد هوتـك پـه       . خو د دواړو اصلي تيمونه سـره تـوپير لـري          
شعر كې، شاعر ساقي ته خطاب كوي او شـراب تـرې غـواړي او     
ډېر شـراب غـواړي او مـدام يـې غـواړي او شـراب ځكـه غـواړي                   

پسـرلي كـې هـم لـه        چې شاعر د ساقي له غمه غمجـن دى، نـو پـه              
. د بېلتانه په تاريكو كې يـې زړه شـين دى          . ښادۍ نه برخه نه لري    

په دنيا كې ناكامه دى، نشاط، مستي او رنـدي نـه لـري او دنيـا         
پـه شـعر كـې د عرفـاني روحيـې سـوز او صـميميت         . هم بې بقا ده   

د غـــم او ښـــادۍ د تضـــاد موضـــوع د شـــعر . مـــنعكس شـــوى دى
ــ     ا بــې بقــاتوب ورتــه دينــي،    محتــوا تــه فلســفي رنــګ او د دني

 دغه ټوټه كه څـه هـم غزلـه ده او پـه غزلـو              ،پرداز وركوي عرفاني  
ــاً د موضــوع وحــدت، چــې شــراب غوښــتل او ددغــې        كــې عرف
غوښتنې داليل دي، په ډېره ښه وجه ساتل شـوي دي او شـعر تـه       

  . عاطفي قوت وركړى دى-يې منطقي
سـر  ته خطاب كـوي او      )) هجران((خو محمد په خپل شعر كې       

دغـه ټوټـه پـه حقيقـت     . ترپايه دغې موضوع ته انكشاف وركوي    
 چـې بيـا   ،ده، ځكه د شاعر محبوبا داسې تللې ده     )) مرثيه((كې  
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پـه  . تور اوربل او څڼې يې په لحد كـې پرېـوتې دي           : نه راستنېږي 
د شــاعر هــم  . ســمبول دى)) مــرګ((د )) هجــران((دغــه شــعر كــې 

پـه خپلـه خپـل ځـان     خپلې محبوبې په مرګ كې غمجن دى او هم      
په دې شعر كې هم عرفـاني روحيـه منعكسـه ده            . ته تسل وركوي  

او دا چې وايي نجونې او زلمي واړه تورو خـاورو لـره درومـي د                
خپـــل ځـــان د تســـل لپـــاره منطقـــي اســـتدالل كـــوي او د محمـــد  

پـه  .  عـاطفي قـوت وركـوي      -هوتك په شان خپل شعر ته منطقـي       
. يـت سـاتل شـوى دى   دې شعر كې هم د موضـوع وحـدت او تمام      

نو دواړه شعرونه په سبكي لحـاظ عمـومي پشـانتياوې لـري او              
  . چې دواړه شعرونه به د يوه سړي وي،دا فرضيه قوي كوي

  :درېيم هنري جوړښت
رخــه كــې بايــد ددغــو دواړو غزلــو د خيــال صــورتونو   بپــه دې 

چــــې تشــــبيهاتو، اســــتعاراتو، كنايــــاتو، ) يعنــــې ايمــــاژونو(
يعنــې د بېځايــه شــيانو   (تشخيصــاتو اســاطيرو ســمبولونو او  

  .شرحه او پرتله وشي) ذيروح انګارلو
، ك پــه شــعر كــې طبــاق، تجنــيس او اســتعارېد محمــد هوتــ

مګر ډېر لږ راغلي دي، يعنې ايماژونه په كې كم دي، خو د شعر              
، چـې   يژبه، وزن، د الفاظو انتخاب او رواني پـه دې حـد كـې د              

 او په نسـبي صـورت   دغه ټوټه ماته سهل محتنع غوندې برېښي      
  .يو ښه مكمل شعر دى
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 لـري، تشـخيص     لسـمبو . ېـر لـري   ډخو د محمد غزل ايماژونـه       
شعات صفت په كې شـته او پـه عمـومي توګـه د محمـد                الري، د   

 مګـر د محمـد هوتـك د          لـري،  ليتوبهوتك تر شـعر هنـري بـډا       
زه د اختصـار د رعايـت پـه خـاطر لـه             . ني نـه لـري    اشعر په شان رو   
  .تفصيل نه تېرېږم
  :نتيجه

  
 محمد هوتك او محمد د يوه سيمه ييـز سـبك پيـروان،              - 1

يعنې دواړه د خپلو شعرونو د فونولوژيـك، مورفولوژيـك،          
ســـنيتا كتيـــك او لګزيـــك جوړښـــتونو پـــه لحـــاظ بېخـــي       

  .ينو دواړه د يوې سميې، يعنې د كندهار د. مشاركت لري
 دواړه د غزلو په ويلـو كـې پـوره مهـارت لـري او دواړو د       - 2
  .ول كې د موضوع تماميت او كليت سالتى دىډر په دې شع

)) شـايګان (( كـې پـه قـافيو كـې      دواړه په خپلو شـعرونو     - 3
  .يلري، يعنې په دې برخه كې بې پروا د

 د دواړو د غزلو په محتوا كې په فكري، عـاطفي لحـاظ              - 4
  .يو ډول طرز ليدل كېږي

 چـې   ،دغه مشترك وجوهـات دې فرضـيې تـه قـوت وركـوي            
ــدې د ــاعر وي   ګونـ ــوه شـ ــې د يـ ــه دواړه غزلـ ــې دواړه د . غـ يعنـ

  .محمد هوتك د قريحې محصوالت دي
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ددې فرضيې قـوت عجالتـاً پـه سـلو كـې اتيـاو تـه رسـېږي،           
شل په سلو كې نور هغه وخت اثباتېدى يـا زمـوږ دغـه فرضـيه               

 چـې د محمـد هوتـك او د محمـد نـور              ،بالكل نفې كېدى شي   
وږ د كميـت د څېړنـې     او زمـ   منظوم يا منثور اثار هم پيـدا شـي        

 چــې د غــوڅ قضــاوت علمــي امكــان ،لپــاره دومــره كــافي شــي
  .ميسر شي

  د مامورينو كارته
  كابل
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  سرڅېړونكى زلمى هېوادمل
  

 سخنى چند پيرامون ماخذ شناسى پټه خزانه
  

پټه خزانه تذكرة الشعراى قديم زبان پښـتو اسـت، كـه نمونـه              
 مختصـر انهـا   هاى كالم پنجاه ويك شاعر زبان پښتو با احـوال     

  .درين تذكره يافت ميشود
هـ ق به امـر     1142-1141تذكرة الشعراى پټه خزانه بين سالهاى       

پادشــاه فرهنگدوســت و شــاعر دودمــان هــوتكى شــاه حســين       
  . هوتك در كندهار تاليف شده است

مولف اين گنجينه پر بهايى ادبيات پښتو محمد هوتـك نـام     
ــود    ــار ب ــى، درب ــا) 1(دارد، كــه منشــى ادب ره محمــد هوتــك  درب

باييســـت يـــاد اور شـــد كـــه وى پـــس از ســـقوط قصـــر نـــارنج از   
كندهار به مناطق هوتك نشين رو اورده، و در دامنـه هـاى كـوه               

در منطقــه ســيورى از توابــع كــالت مســكن   ) ســورغر(مشــهور 
كاريزى و ديهى را ابـاد سـاخته اسـت، كـه ازيـن ده               . گزيده است 

كــاريز ده نيــز بنــام  موجــود بــوده، و )) ممــوكلى(هنــور هــم بنــام  
  .د استفاده باشنده گان ان ديار استرمموكاريز مو

مطالعه و ارزيابى دقيق و بيطرفانه پټه خزانـه از نظـر ميتـود              
هــاى معاصــر و پيشــرفته، ســبك شناســى ادبياتشناســى نشــان 
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ميدهد كه اين اثر كتابيست طبيعى، و بنا بر ضرورت فرهنگـى           
ه را بمعيار هـاى امـروزى       پټه خزان . ان روز كار تاليف شده است     

ند داكتر محمد رحيم بـر      اسبك شناسى و ادبيات شناختى پوه     
رسى نموده و نتايج بررسى هاى اسـتاد الهـام حـاكى از اصـالت               
متن پټه خزانه از نظر سبك شناسى تواند بود، پـژوهش نمـوده            
استاد الهام مارا باورمند مسيازد، كه متن پټه خزانه از لحـاظ            

 گونـــه پرسشـــهايى نقـــادان جـــواب داده ســـبك شناســـى بـــه هـــر
ميتواند در پهلوى ميتودهاى نوين سبك شناسى ميتوان پټـه          
خزانــه را بــه شــيوه هــاى عنعنــوي پژوهشــهاى شــرقى نيــز مــورد   

  .ارزشيابى قرار داد
مطالعه عميق و بغير ضـانه ايـن اثـر و زيـن اشـكار ميسـازد،                 

مـين  كه مولف دانشمند ان از عنعنه هاى تذكره نگارى مشـرق ز       
نشــاندهى . بــاخبر بــود، و ازيــن ســنت هــا ســود وافــر بــرده اســت  

تعقيب همه عنعنه هاى شـيوه هـاى تـذكره نگـارى مشـرق زمـين                
در پټــه خزانــه كاريســت ســود منــد و قابــل ارج، امــامن دريــن       
مختصر تنها بر شيوه كار برد او استفاده از ماخـذ دريـن كتـاب               

روشــن ويــان و ماخــذ يــك   انشــان دادن ر. ســخن خــواهم گفــت  
پسنديده در سبك تذكره نگارى است كه شمارى از دست اندر           
كاران ايـن رشـته كتـاب نويسـى از ديرينـه زمـانى بـه تعقيـب ان                   

  .پرداخته اند
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محمد هوتك صاحب پټه خزانه نيز ازين رسـم پيـروى كـرده،             
مطالب تذكره اش را بـا باسـتناد ماخـذ تحريـرى ضـبط نمـوده و                

از مطالــب را باسـتناد گفتــه  هـم بــه پيـروى از پيشــينيان بخشـى    
  .ويان شينده و درج كتاب كرده استاهاى ر

ــاد شــده در       ــه شــمارى از كتــب ي ــه خزان ــرى پټ در ماخــذ تحري
  . قرار داردنا  و بدسترس پژوهشگر.كتاب اكنون موجود است

امابرخى از ايـن كتـب تـا هنـور كشـف نـه شـده و يـا هـم دور از               
 مغرضـين چنـين      زمـانى  ،امكان نيست كه محوه گرديده باشـند      

ميگفتند كه چرا بخشى از ماخـذ پټـه خزانـه بدسـترس نيسـت،               
د نـ  باعتراض هاى چنين اشخاص استاد بزرگوار پوها       در پاسخ 

عبدالحى با استناد كتب معتبر تذكره اشكار ساخت كه تـذكره           
ــذ ان       ــه برخـــى از ماخـ ــى نيســـت كـ ــذكره يـ ــه تـ ــه يگانـ ــه خزانـ پټـ

 تــذكره راميتــوان د، بلكــه ده هــا كتــابربدســترس مــا قــرار نــدا
سراغ كرد كه شمارى از ماخذ موجود نيست و يا اينكه تا هنـوز              

شــا دروان اســتاد حبيبــى در مقدمــه طبــع  . كشــف نــه شــده اســت 
ــر     ــده در اث ــه و نگارن ــه خزان ــد او   (ســوم پټ د محمــد هوتــك ژون

ــم  ) مــزار ــين كتــب را نشــان داده اي ــه تكــرار ان   . چن و در اينجــا ب
رى راكــه بايســت در اينجــا  نكتــه ديگــ. ضــرورتى حــس نميكــنم 

هنـگ پښـتو زبانـان نيـز        فرافزود اينست كه در اثـار مربوطـه بـه           
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ميتوان اثارى را در يافت كه اثار ياد شده در ان وهـم شـمارى از            
  :بگو نه مثال. ماخذ ان تاهنوز كشف نگرديده

علـى محمــد مخلــص شـينوارى در حالنامــه بايزيــد روشــان از   
ــالبين خلفيـــه  ــراة  كتبـــى چـــون مقصـــود الطـ  مـــودود، تـــرين، مـ

نام كتـاب درنسـخه     (المحققين ارزانى روښانى، مراه العارفين      
دســـتنويس و گســـتتنر شـــده حالنامـــه در جـــاى ديگـــر ســـراج       

ابـابكر قنـدهارى و ديـوان خواجـه محمـد           ) العارفين درج اسـت   
امــا كتــب يــاد شــده تــا هنــوز بدســترس    ) 5(اقتباســاتى نمــوده 

نيـز ايـن كتـب را از اثـار          نيست و دانشمند گرامى قلندر مومند       
 نسخه دستنويس حالنامه نيـز چـون   )6(مفقود قلمداد نمود اند     
 همــه پژوهشــگران بــه شــمول دانشــمند . پټــه خزانــه واحــد اســت 

قلندر مومند ازوجود چنين كتب مفقود انكـار نميكننـد و قـول          
على محمد مخلص را در زمينه معتبر ميپنـدارد و بـان اعتمـاد              

كــه در ســال .  كتــابى را در يافــت نمــودممــى نماينــد دريــن اواخــر
و مـن دوسـال بعـد از        . ع در پشاور اقبال چاپ يافته است      1988

مولف ان شخصـى دانشـمندى      . چاپ ان، كتاب را مطالعه كردم     
 373دريـن كتـاب قطـور     . و از فرهنگيان نامور پشتونخوا ست     

صفحه يى پيرامون تذكرة الشعراى با ارزش و پربهـاى ادبيـات            
ــه خ  ــه ادرس      پښــتو پټ ــا ســزايى را ب ــه شــده، ن ــه ســخنها گفت زان

  .بعضى از رجل علم و فرهنگ ما حوالت نموده اند
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پــس از خــوانش ايــن كتــاب دريــافتم كــه ســخنى و گپــى دريــن 
كتــاب نيامــده كــه انــرا مســتدل، علمــى و موافــق بــه مــوازين        

در برابر هـر سـوال      . امروزى دانش ادبيات شناسى رد نتوان كرد      
ــو   ــاد دانشــمند ميت ــرد، و در جــواب ان    نق ــا ســندپيش ك ان ده ه

كــه مولــف دانشــمند همــان   و افســوس امــا درد. كتابهــا نوشــت
كتاب و قتش را بى جا صـرف بحـث ب رمسـايلى نمـوده اسـت،                 
كــه در پژوهشــهاى ادبيــات شناســى نميتــوان بــان ارزشــى قايــل 

او يك پرابلمى ديگرى را در ادبيـات شناسـى زبـان پښـتو              . شد
از پژوهشـــگران را مصـــروف حـــل رفـــع ايجــاد نمـــود، وچنـــدان  

  .پرابلم ايجاد شده خود كرده است
اى كاش استاد موصوف عـوض ايـن اثـر كـم ارزش بـه تـاليف                 
تاريخ جامع ادبيات پښتو مې پرداخت، كه يكـى از ضـروريات            

ــتوز   ــت و پښــــ ــى ماســــ ــرم فرهنگــــ ــتان، بمبــــ انان در افغانســــ
ــه    پښــتونخوا، بلوچســتان، پاكســتان، هندوســتان و همينگون

  .ات استشراق بان سخت نياز دارندحلق
بــه هــر صــورت اســتاد موصــوف كــارى را انجــام داده و نشــر     
كرده، من نيز غرض رفع چنين اشتباهات خودرا مكلف ميـدانم          
كــه بپاســخ بپــردازم و كتــابيرا در جــواب كتــابش تــاليف نمــايم، 

ولـى در  . اين كار را من به استعانت ايزد متعال شـروع كـرده ايـم         
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 ارتباط بحث بر ماخذ پټه خزانه در كتـاب يـاد شـده            اين مقاله به  
  .ميپردازم و بحث كوتا و اجمالى ايرا به پيش ميبرم

ــه   214-175در صـــفحات  ــه خزانـ ــر ماخـــذ پټـ  كتـــاب بحثـــى بـ
ه و من فرو گذاشت هاى اين بحث راحسب ذيـل بـر             تصورت گرف 
  :ميشماريم

 نوسينده دانشمند در اغاز ايـن سـخنهاى ايـن بحـث دچـار               -1
زيرا ايشان اثر تاليف شـده،      . هات پرنسيپى گرديده است   اشتبا

در اخرين دهـه نيمـه اول قـرن دوازدهـم هجـرى را بـا معيـار هـاى                    
و نقـدى را كـه يـك        . امروز ين تاليف يكسان ارزيابى نموده اند      

نقاد با ييست بر اثـر يـك پژوهشـگر ادبـى امـروزى انجـام دهـد                  
ف شـده در قـرن      وى چنين معيارها و موازين را در يك اثـر تـالي           

  .دوازده جستجو نموده است
بــه گونــه مثــال ايشــان گفتــه انــد محمــد هوتــك در نقــل فــالن  
مطلب از فالن راوى در كتـابش نشـان نـه داده اسـت كـه سـخنان                  

  راوى در كجا ختم شده است؟
 عـرض كـرد كـه در گذشـته هـا            بايست خدمت اسـتاد بزرگـوار     

 نقـل قـول     چنين رسمى وجود نداشت و نشان دادن شروع و خـتم          
هــا از شــيوه هــاى امــروزى پــژوهش اســت، اگــر محمــد هوتــك    

تـم  (خالف رسم اسـالف چنـين كـار رامـى نمـود و بـه نشـان دادن                   
و يا عالمات ديگر اغاز و انجام نقل قولهـاى راويـان و             ) كالمه
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يا ماخذ تحريرى رانشان ميداد، مهمتـرين اعتـراض دانشـمند           
ان دادن و محتــرم كتــاب نــويس شــايد همــين ميبــود، كــه نشــ        

تفكيك بيانات و مطالب در تحقيق روشن تـازه و نواسـت و در              
  قرن دوازده كجا مروج بود؟

 هــاى كهــن پارســى در بــاره بايســت اضــافه كــرد كــه در تــذكره 
 بــه كثـرت از قــول راوى و يــا ماخـذ تحريــرى نقــل   تـذكره نگــاران 

قول كرده اند، بدون اينكه بگويد قول فالن كتاب درينجا خـتم            
  :نه مثالشد به گو

در كهنتــرين تــذكره تــا حــال مكشــوف ادبيــات پارســى لبــاب   
االلباب محمد عوفى در شرح حال شرف الدين حسام در بخشى           

گى شنيدم كه در ان وقت كه بـه سـفر           از بزر : ((از بحث چنين امده   
قبله رفته بود، چون به رى برسـيد، چنـين اتفـاق افتـاده بـود كـه                  

ارت او رغبــت كــرد، و بــه خاقـانى در رى بــود، حســام الــدين بزيــ 
ايــن بحــث چنــين ادامــه  ) 7...)) (نزديــك او شــد و عمــر نوقــانى 

ميبايد و محمد عوفى هـيچ جانشـان نميدهـد كـه شـنيده گـى ام        
  .از بزرگى تا اينجا و انجا است

بــا ارتبــاط همــين نقــل قــول تــذكره الشــعراى لبــاب االبــاب        
گـاران  باييست تذكر داد، كه نقل از راويان وشنيده گى تـذكر ن           

 و تــذكره نگــاران. در بســى مــواردو درج كتــب تــذكره شــده انــد  
اكثر راويان خود را نيز نشان نداده انـد، محمـد هوتـك در پټـه        
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خزانــه چنــين رســمى را پيــروى كــرده اســت، شــمارى از روايــان    
نيان از ذكـر    يشخود را نام گرفته است، در بعضى جاها برسم پي         

صرف نظر نموده، ومـا     نام راوى يا كسى كه قولى شنيده است،         
نميتــوان محمــد هوتــك را گناهنكــار ثابــت ســاخت كــه چــرا در   

  .بعضى موارد اسم راوى را نياورده است
 كتــاب نــويس فاضــل گفتــه اســت كــه محمــد هوتــك در        -2

نوشتن شرح حال برخى از شعراء ما خذش را نشـان داده ولـى نـه                
انش عر را از كدام منبع اخذ كرده، بـا خـو          اهمان ش گفته كه شعر    

چنين مطلب خنده اور باييسـت سـكوت اختيـار كـرد، ولـى مـن                
ــا كتــب قــديم        خــدمت اســتاد عــرض ميكــنم كــه اگــر شخصــى ب
وروش تحقيــق در چنــين كتابهــا اشــنايى داشــته باشــد، هــر گــز   

  .چنين سوالى را مطرح نميسازد
زيرا پژوهشگران ابتدايى نيـز مـى فهمنـد كـه تـذكره نگـاران               

انشــان داده باشــد معنـــى ان   م اگــر در يــك مـــورد ماخــذ ر   يقــد 
اينست كه گويا تمام مطالب در مورد همين شخص يـا موضـوع             

محمـــد هوتـــك تـــذكره نگـــار . را از همـــان كتـــاب گرفتـــه اســـت
بصيرى بـود، وى اگـر شـرح حـال يـك شـخص را از يـك منبـع و                     

 را كالمــش را از منبــع ديگــر گرفتــه در هــر دو مــواردو ماخــذش  
) رح(ان بهلــول لــودهىنشــان داده، چــون در بخــش احــوال ســلط 

احوال اين مرد سياست و فرهنگ را از مخزن افغانى نعمت اهللا            
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هروى و رباعى ناب ويـرا از بيـاض محمـد رسـول كالتـوال اخـذ                 
 اگر شخصى پټه خزانـه را بيطرفانـه مـورد ارزشـيابى             ).8(كرده  

قرار دهد و دقيق انـرا مطالعـه فرمايـد چنـين سـوالى در ذهـنش                 
  .خطور نخواهد كرد

دانشمند گرامى در همين بحـث كتـاب خـود نوشـته اسـت            -3
كــه ســنوات تولــد و وفــات شــمارى از ســخنواران درج تــذكره       

من بار ديگر به نهايت احترام خـدمت ان بزرگـوار عـرض       . نسيت
 زمـين را ورق بـزنيم       قميكنم، اگر ما يان تذكره هاى قـديم مشـر         

 كـه  اكنون. سنوات تولد و وفات اكثر شعرا در ان يافت نميشود 
بـيش از ده دوازده تـذكره بدسترسـم         . من ايـن مقالـه رامينويسـم      

 ان بــر مــى ايــد كــه در ضــبط ســنوات  از مطالعــه همــه. قــرار دارد
تولـــد و مـــرگ شـــعراء تـــذكر نگـــاران بيشـــتر پابنـــد نيســـتند و  

.  تــذكره هــا نيســت  درج ايــن ســنوات تولــد و مــرگ اكثــر شــعرا  
اء چنــين برســبيل مثــال در لبــاب البــاب عــوفى شــرح حــال شــعر    

رسمى راتعقيـب نـه كـرده، بلكـه زمـان زنـده گـى برخـى از شـعرا                  
  .باساس زمانه هاى خسر وان و امران محلى درج نموده است

تذكره سرور تاليف نواب اعظم الدوله ميرمحمد محمـدخان         
تــا . ســرور از ضــخيمترين تــذكرة الشــعراى ريختــه گويــان اســت

ــرين تــذكره مــرور كــردم ام ســنوات تو    لــد و مــرگ  جائيكــه مــن ب
  .بيشتر از اكثريت شعراى ذكر شده در تذكره درج نه شده است
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بارتباط همين موضـوع باييسـت افـزود كـه نقـادگر انقـدر در               
ــادات خــود نبشــته اســت كــه شــمارى از شــاعران       برخــى از انتق
تذكره معاصرين شاعر و دوستان وى بودند، مگـر تـاريخ تولـد             

ــر ايــن ســوال     ــه نوشــته اســت؟ در براب دانشــمند گرامــى  شــانرا ن
عرض خواهم كرد، كـه درج نـه كـردن سـنه تولـد دوسـتان تـذكره                  

ــار از اعت ــنگــ ــه ارزش   بــ ــد، بلكــ ــذكره نميكاهــ ــت تــ ار و اهميــ
مـن در تـذكره هـاى زبـان         . پژوهشى انـرا متضـرر خواهـد سـاخت        

پارســى، اردو و پشــتو صــدها مــورد را نشــان داده ميتــوانم كــه 
 را درج نـه كـرده       تذكره نگار سنوات تولد و مـرگ دوسـتان خـود          

  .است
بطور مثال بهگونداس هنـدى در سـفينه هنـدى احـوال نـواب              
محبـــت خـــان را در كـــرده، و بهگونـــداس بـــانواب محبـــت خـــان  

 نـواب را در تـذكره اش نـه          امـا سـنه تولـد     . روابط دوستى داشت  
چنـــدروز : (( ... اورده در بـــاره ســـخنان بهگونـــداس چنـــان اســـت

يدادنـد، بسـيار خليـق،      مجلس مشاعره در خانـه خـود ترتيـب م         
بـا مولـف ربـط      . پسنديده مزاج عـالى مـنش، شـيرين گفتـار انـد           

  ).9...)) (دوستى دارند
اگر تـذكره هـاى كهـن را يكسـو بگـذاريم، و در دوره معاصـر                 

 نگـارى زبـان پښـتو را مـورد ارزيـابى و نقـد قـرار دهـيم،                   تذكره
خواهيم ديد كه با وجود انكشاف شيوه هاى پژوهشـى نـوين در            
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ات فرهنگــى مــان تــذكره نگــاران ســال وفــات و پيــدايش       حلقــ
درين مورد نيـز ميتـوان ده       . شمارى از شعراء را درج نه كرده اند       

هــا مثــال پــيش نمــود، مگــر مــن دريــن بخــش نيــز دو ســه مثــال      
  :مياوريم

ــد گاريســت از مرحــوم حــافظ خــان       ــذكره مان د كســى گــالن ت
محمــــد كــــاكړ، در تــــذكره دكســــى گــــالن در پهلــــوى شــــعرا و 

خنوران قديم بيشترينه شاعران معرفى شـده ان از معاصـر ان            س
حــافظ اســت، حــافظ ســنوات دقيــق تولــد اكثــر شــعراء را درج     
تذكره اش نه كرده، و در بعضى موارد حتـى هـيچ ذكـرى از سـنه              

  ).10(و تاريخ و سن شاعر ديده نميشود 
د پښـتو ادب    ( اخونزاده فرمان مسافر تذكره پربهايى را بنـام         

ــده ســت  ــذكره    ) وريځلن ــد در فهرســت مطالــب ايــن ت نگاشــته ان
همراه با سماى شريف فضل حـق شـيدا، محمـد اشـرف ځلمـى و                

 محمد خان طوفان كلمه مرحوم اضـافه شـده، ولـى در مـتن               ىول
  ).11(تاريخ مرگ يكى از انها به چشم نميخورد

كتــابنويس محتــرم در همــين بخــش در قســمتى از گفتــه    ( -4
 و تضـاد در گفتارهـاى پيشـين و          ىگهايى خود دچار سـرا سـيم      

 اند كه غزليات    در بخشى ازين بحث گفته    . نوين خود شده است   
ضبط شده خوشال خان خټك در پټه خزانه با ضـبط هـاى ديگـر               
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همــان غزلهــا دگــر گونيهــايى لفظــى دارد، و يــك بيــت غــزل ان    
  .كمتر در كتاب ضبط شده است

كسـى  من درينمورد نيز باعرض پوزش يـاد اور ميشـوم، اگـر     
اگاهى نهايت ابتدايى ازدانـش مـتن شناسـى داشـته باشـد، در              

زيرا اگـر مـاده هـا       . ضبط هاى متون را انگشت نخواهد گذاشت      
خه يك متن واحد را از نظر بگذرانيم خواهيم ديد كه جـز از              نس

ل يـك  قـ ل بالنقـ موارد استثنايى همه يـى از نسـخه هـا طـابق الن            
گذاشــتها، ات، فــرو حديگــر نيســتيد، بــل تحريفــات تصــحي    

حــذف و اضــافه، ســقطات و كمبوتــات در نســخه هــاى مختلــف  
همان مـتن واحـد ديـده ميشـود، و زمانيكـه تـذكره نگـار ضـمن                 
اوردن شرح احـوال يـك شـاعر نمونـه كـالم اورا درج تـذكره اش          
ميكند حتماً از يك نسخه استفاده ميكند و ضبط هـاى همـين             

ر چنـــين اگـــ. نســـخه ال بـــد بانســـخه هـــاى ديگـــر تفاوتهـــاى دارد
تفاوتهــا در ضــبط تــذكره هــا ديــده شــود، باعــث كــاهش اعتبــار  
ــرين       ــدر كــاران نقــد ادبــى ب ــد دســت ان ــذكره نميگــردد، و نباي ت

ــد   ــرى كننـ ــورده گيـ ــوع خـ ــناس در  . موضـ ــتن شـ ــگران مـ پژوهشـ
تصــحيح و تحقيــق متــون در اكثــر مــوارد از ضــبط هــاى تــذكره   

  .بحيث و اريانت استفاده مى برند
 ميكـنم كـه اگـر ايشـان تنهـا منتخـب             من به نقاد محترم عرض    

دستنوس اكـاديمى پشـتوى   (چمن بى عديل و گلشن بى تمثيل    
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را از نظــــر بگذراننــــد، منتخبــــات درج شــــده در ان    ) پشــــاور
مجموعــه را بــا دو اويــن همــان شــعراء مقابلــه فرماينــد، خواهــد  
ديد كه تا چه انـدازه دگـر گونيهـا در ضـبط گلشـن و ضـبط هـاى            

 ميشــود، موجوديــت چنــين تفاوتهــا و ديگــر همــان متــون ديــده
تغييــرات لفظــى در ضــبطهاى چمــن بــى عــديل و متــون مشــابه    

  .ديگر از اعتبار اين مجموعه كاسته نميتواند
برهمين بخـش ايـن اثـر گپهـايى زيـادى گفتـه شـده ميتوانـد،              
مگر من درين مختصر همين يـاد كـرد هـاى كوتـاه رابسـنده مـى            

 هم باشد، در تاليف ديگـر   بيبنيم، اگر يارى خداوند بزرگ همرا     
خــود كــه در جــواب كتــاب اســتاد قلنــدر اســت حــرف حــرف ايــن   

  .بخش را مستند پاسخ ارايه خواهم كرد
در اخير بايد ياد اور شد كه پټه خزانه از نگـاه ماخـذ شناسـى                
كدام خـالى علمـى نـدارد، و برابـر بـه سـنت هـاى تـذكره نگـارى            

ات شفاهى سـود    خاور زمين از ماخذ تحريرى و همينگونه رواي       
برده كه شيوه استفاده و كار برد ازين ماخذ بـا نورمهـاى تـذكره               
نگــارى همگــونى عــام و تــام دارد، و مــا ايــن تــذكره را از نگــاه     
ماخــذ شناســى در تناســب باتــذكره هــاى ديگــر پيشــين و پســين 

  .پټه خزانه در سطح عالى ازريابى كرده ميتوانيم
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  كانديد اكاډميسين محمد ابراهيم عطايي
  

ورګاني هند او صفوي ايران ترمنځ د د ګ
افغانستان د موجوديت په ساتلو كې د دوه 
  لويو افغاني قبيلوي اتحاديو نقش

  
 چــــې د ،ان د پښــــتنو يــــوه لويــــه قبيلــــه دهتــــوخي يــــا توخيــــ

ــه      ــړۍ پــ ــمې پېــ ــمې او اتلســ ــمې، اولســ ــمې، شپاړســ پنځلســ
 نـورو قبيلـو سـره د مـوتلفى قبيلـې پـه              لـه دورانونو كـې يـې كلـه        

  .توګه او كله مستقله خاني درلوده
تـه منسـوبه ده     ) اتحاديې(دا قبيله چې د غلجيو كانفدريسي       

اجرت وروســته د انو څخــه تــر مهــګــد ســليمان د غرونــو لــه وادي
كنــدهار پــه حــوزه كــې چــې پــه هغــه وخــت كــې ال د ارغســتان پــر   
ورشو ګانو اوسېدله د ابـدالي قبـايلو سـره يوځـاى وه، خـو كلـه                 
چې دغه غلجـي او ابـدالي پوونـده قبايـل د ارغنـداب پـه حـوزه                  

 بـــه كلـــه كلـــه شـــخړې     دوى تـــرمنځ كـــې اســـتوګن كېـــدل او د  
 خپـل منځـي متنـازع     راوچتېدلې، ولې په جرګو او مركو بـه يـې         

  .فيها مسايل حلول
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ــديځ      ــو، لوي ــو امپراطوري ــدهار د دوو لوي ــه چــې د كن ــه د كل ت
 د  ورګانيـانو د دولتونـو تـرمنځ      صفويانو او ختـيځ تـه د هنـدي ګ         

ستراتيژيكي اهميت له پلوه حساس موقعيـت ورپـه       تجارتي او   
 نـــو ددغـــو قبـــايلو تـــرمنځ هـــم قبيلـــوي شـــخړو د ،برخـــه كېـــدى

  .هپه وجه ژوروالى موندسياسي تمايالتو 
دغه منطقوي حساسيت په خاصه توګـه د ظهيرالـدين محمـد         

 كـې د  1507 چـې پـه   ،بابر له هغه لومړني يرغل سره را اوچت شو        
بابر او شيباني خان اوزبك ترمنځ پر كنـدهار شـخړه وشـوه او د               
يوه دوو كالو په دوران كې د سيمې يو و بل ته دا انتقال باالخره               

  .تسلط په دايره كې پاته شود بابريانو د 
ــه يـــې د       ــه ځايـ ــه هغـ ــه والړ او لـ ــد تـ ــابر هنـ ــال چـــې بـ ــه مهـ هغـ

 نـو د كنـدهار د ابـداليانو    ، اداره په الس كـې ونيولـه    افغانستان
او غلجيانو خانانو په داخلي سطح كې ازادي درلوده، كلـه چـې             
بابر مړ شو او همايون قدرت واخيست او هغه هم پـه لنـډه مـوده                

رشاه له خـوا وشـړل شـو او همـايون هـم ايـران تـه                 كې د سوري شې   
پنا يو وړه، نو د شېرشـاه د كـورنۍ پـه وخـت كـې كنـدهار د يـوه                     
مسلط سياسي پلـوه پـه يـوه خـال كـې واقـع و ځكـه سـوريانو پـه           
ــه        ــايلو پ ــه ال د قب ــودل او دلت ــه مصــروفيتونه درل ــد كــې دران هن

 چــې ځانتــه ،كانفدريســيو كــې دومــره تــوان نــه و موجــود شــوى 
ړى قل دولـت تاسـيس كـړي، نـو ځكـه د بانـدې لـه خـوا لـوم                 مست
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ورګــاني جــالل الــدين اكبــر د    ايــران او بيــا چــې كلــه بېرتــه د ګ    
 ستنې ټينګې شولې نـو      راپورته كېدو سره د هندي بابري دولت      

  .ورګاني هند ترمنځ پر كندهار كشمكش پيل شود ايران او ګ
ر د كنــدهاځلــه ) 13( مــيالدي پېړيــو كــې  17 او 16يــوازې پــه  

ورګاني هند ترمنځ كله د يوه الس او كله د بـل            صفوي ايران او ګ   
الس ته ولوېد او په دا هر ځل كـې چـې د لويـو نظـامي سـوقياتو                   
پــه تــرڅ كــې يرغلونــه ســرته رســېدل د ځــان ســره يــې بــې شــمېره    

ددغــو لويــو . تبــاهي، تلفــات او د ســميې خرابــي منځتــه راوړلــه 
اى قبايـل پـه مـادي او         انتقاالتو په ترڅ كې چـې ددې ځـ         يتاريخ

 نو د مسلطو يرغلګرو سياستونو له       ،معنوي سطح كې تهديدل   
 څو دوى لـه  ،خوا ځينې تفتينونه هم د قبايلو ترمنځ عملي كېدل    

يوه مستحكم اتحاد څخه لرې وساتي او باالخره د اورنګ زېـب        
پــه خولــه هغــه حقيقــت بيــان شــو چــې ويــل يــې مــوږ بايــد د دغــو  

سـره پـه ټكـر راولـو څـو دواړه هـډه مـات          قبايلو ترمنځ هډ له هـډ       
  .شي

د غلجـي او ابـدالي قبـايلو        د همدغسې توطيو په جريـان كـې         
تــرمنځ د كنــدهار پــر ســيمه ييــز وېــش جګــړې راپورتــه شــوې، د  

چې دا هـم يـو محكـوم مابانـه          ) (( سرحد داري (كندهار مرزباني   
)) هه پښـتنو خانـانو تـه وركـول كېـد          بـ لقب و چې دايران لـه خـوا         

ه ته كله بل ته حواله كېده بـاالخره دجريانـاتو پـه تـرڅ كـې                 كله يو 
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منځتـه راغلـې چـې    ) اتحـاديې (دوى لويې قبيلوي كانفدريسي     
د يوې مشري په ابداليانو كې سدوزو ته ورپه برخـه شـوه چـې د                
كندهار ښار صفايي مركز و او مخ پر لويديځ يـې تـر فـراه پـورې                 

 تـه وسـپارل     تسلط درلـود او د بلـي مشـري پـه غلجـو كـې توخـو                
شوه چې د زابل څخـه تـر كابـل پـورې يـې د حكمفرمـايۍ سـاحه                   

  .وه
ورګــاني همــايون كنــدهار تــه     مــيالدي كــې چــې ګ  1553پــه 
ــه      ،راغــى ــان سيســتاني ت ــې بهادرخ ــي ي ــدهار حكمران ــو د كن  ن

وسپارله، خو دا كار د هغه قبيلوي نورم څخه مخـالف و چـې پـه           
و او توخــو دغــه ســيمه كــې د دوو لويــو ســرداري قبيلــو ســدوز   

د و، نو ځكه كالتي شا محمدخان توخي د همايون          وترمنځ موج 
ګ وروسته پر كنـدهار حملـه وكـړه او بهادرخـان سيسـتانى              تتر

  .يې وشاړه او په خپله حكمران شو
د همايون تر مرګ وروسته ايران كنـدهار تـه پاملرنـه وكـړه او               

ورګــاني هنــد تــرمنځ د   لــه دغــه وختــه نــو د صــفوي ايــران او ګ     
ار پر سر شخړې پيل شوې او سم له دغه جريان سره د دغـو    كنده

 خـواوو د دواړو   . دوو لويو قبيلو ترمنځ هم زړه بداوى پيـدا شـو          
ــان چــې دراك شخصــيتونه وو   ــې    ،خان ــاره ي  د مســالې د حــل لپ

كوښښ كاوه خو متجاوز بېګانـه مسـلط قدرتونـه سـخت فعـال               
  .وو چې د دوى ترمنځ د اختالف لمن پراخه كړي
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ورګـــاني هنـــد تـــرمنځ د كـــومې د صـــفوي ايـــران او ګاالخره بـــ
مقاولې پر مخ نه، بلكې په يوه فرضي كرښه كې د سياسي نفوذ             

له حـد څخـه مـخ پـر     ) مقر(ساحه داسې وټاكل شوه چې د اوسني   
ورته مخ پر شـمال او ختـيځ        لويديځ د صفوي ايران او تر مقر راپ       

د . ورګــاني دولــت د نفــوذ پــه ســاحه كــې شــاملې شــي ســيمې د ګ
ايران شاهانو چې هر څـه زور ولګـاوه پـه مسـتقله توګـه يـې ونـه                   

 چـــې خپـــل حكمـــران يـــا نايـــب دغـــو ســـيمو تـــه   ،كـــوالى شـــول
پـه  ) مـرز بانـانو   (راولېږي، نو په خپلـه د سـيمو خانـانو تـه يـې د                

نامه اداره سپارله او هغوى به يې د ايران پـه دولـت كـې شـريك               
 ځانونــه د ګــهخــو ددې ســيمو خانــانو او خلكــو پــه كُلــي تو  . بلــل

ورګاني دولت سره به يې هم روابط پالـل،         ايران تابع نه بلل، د ګ     
ملك مغدود خـان او      كې د سدوزو حكمرانانو      1640لكه چې په    

 صـفت   كامران خان چې د ايران له خوا د كندهار د حكمرانانو په           
ورګاني هند ترمنځ سخت اخـتالف      پېژندل كېدل او د ايران او ګ      

د شـاجهان دربـار تـه ورغلـل او هلتـه يـې              هم و، دغه دوه مشـران       
ډېر عزت وشو همدارنګه د توخو مشـر سـلطان ملخـى خـو پرلـه                
پسې د ډهلـي پـه دربـار كـې عزتمنـد موقـف درلـود او د سـلطان                 

 په دې كې    .لقب هم هغه دربار وركړى و، هند ته تګ راتګ كاوه          
 خـو   ،شك نه شته چې دغسې روابط به پر ايران ښه نه تمامېـدل            
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ــدرتونو د    پښــتنو ســر  ــه ازادي ســاتله او د وخــت د ق دارانو خپل
  .فشار پروا يې هم نه كوله

ديــو قــدرتونو يعنــې كــه څــه هــم ابــدالي او غلجــي قبايــل د پر 
ورګاني هند د تسلط پـر وړانـدې پـه مقاومـت            صفوي ايران او ګ   

كــې د يــوې متحــدې جبهــې غــړي وو، خــو كلــه كلــه ســيمه ييــزې  
ې او ددغســې شــخړو شــخړې ددغــو قبيلــو تــرمنځ راپورتــه كېــد

  .نو ګټه اخيستلهوڅخه به متجاوزو قوت
نـــو ددغســـې معضـــلو د حـــل لپـــاره د ابـــداليانو او غلجيـــانو 

 چې د ابـداليانو د      ،ترمنځ يوه ډېره لويه او دوستانه جرګه وشوه       
طـــرف مشـــري ملـــك خضـــرخان مشـــرو زوى خدايـــداد ســـلطان 

د احمدشـاه بابـا د نيكـه        ( چـې د شـېرخان      ) خـودكي (مشهور پـه    
ــه او د غلجــو د طــرف مشــري ســلطان    ) انو څخــه وګــ ور ور كول

په دې جرګـه كـې فيصـله وشـوه          . ملخي توخي ته سپارل شوې وه     
ــه ســيمه كــې دې      ــاو پ ــدك د ګرم ــل ســنګى (چــې د جل چــې د ) پ

كنــدهار د ښــار د ختــيځ پــه پنځــوس ميلــۍ كــې واقــع و داســې     
ســرحد وســاتل شــي چــې ددغــې ســيمې لويــديځ تــه ابــداليان او  

همدارنګـــه پـــه . جيـــانو د نفـــوذ ســـاحه جـــوړه شـــيختـــيځ تـــه غل
كنــدهار كــې چــې هــم غلجيــانو قومونــو اســتوګنه درلــوده، د        

  .ابداليانو سره دې د ورورۍ په حساب ګډ ژوند وكړي
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دا ددې دو قبيلـــوي مشـــرانو درايـــت و، چـــې پـــه يـــوه ســـخته 
 د مخ نيوي په طرف كې       قتلونوحساسه مرحله كې يې د قبيلوي       

 دا پر ايران سخته تمامه شوه او لـه دې         قدم مخته واخيست ولې   
وروسته د ايران په ديپلوماسۍ كې دا خبره شامله شـوه چـې پـه               
مســتقيمه توګــه د كنــدهار اداره خپلــو دربــاري اداره چيــانو تــه   

دغه كـار پـر ابـداليانو سـخت تمـام شـو او د غلجيـانو                 . وسپاري
 د احمـد شـاه بابـا      (سره په تفاهم كې د خدايداد سلطان شـېرخان          

د صفوي حكمران سره وموښت او د كوږك په تنګي كـې            ) نيكه
  .يې د صفويانو لښكر نيست او نابود كړ

ــرمنځ هــم        ــرو ت ــداليانو د ترب ــه د اب ــه خپل ــه دغــه وخــت كــې پ پ
 چې زياتره يې ملتان يا هرات ته مهاجر شول          ،شخړې روانې وې  

ــه ګــرګين د        ــه خــاطر چــې كل ــايمولو پ ــران د خپــل نفــوذ د ق او اي
مـيالدي كـې د ابـداليانو       1703 نـو هغـه پـه        ،مران كړ كندهار حك 

مشــر دولــت خــان او د هغــه زوى نظرمحمــدخان ووژل او د هغــه   
يې يرغمل ايران تـه     ) د احمدشاه بابا پالر   ( كشر زوى زمان خان     

  .بوت
تـــر پـــل ســـنګي پورتـــه غلجـــي اقـــوام او پـــه كنـــدهار كـــې         
اوســېدونكي غلجيــان د خپلــو ابــدالي عزيزانــو ســره د صــفوي   

  .وو يان په دې جفا كارانه رويه سخت خواشيناير
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 ييــز موقعيــت يــې د  د توخــو مشــر ســلطان ملخــي چــې ســيمه  
ورګـاني هنـد تـرمنځ يـو سـخت بـرزخ تشـكيل        صفوي ايـران او ګ    

  .كړى و په قبيلوي سطح كې ده هم تكاليف درلودل
په زابل كې د توخو په اړخ كـې هوتـك هـم لويـه قبيلـه وه او د                 

 رقابــت كــاوه، ســلطان ملخــى چــې د  توخــو د ســردارۍ ســره يــې 
 نـو د يـو سياسـي مصـلحت پـر بنـا              ،وضع حساسيت ته متوجه و    

) نيكــه(يـې د هوتكـو و خـان ښــالم خـان تـه چــې د ميـرويس خـان        
دا سياسـي پيونـد د ډېـرو        . ور واده كـړه   ) نـازو (پالر و خپله لـور      
دالي بــســلطان ملخــى چــې د يــوې خــوا لــه ا. ښــو نتيجــو حامــل و
تانه تفــــاهم پــــه وجــــه ددغــــو دوو لويــــو  قبــــايلو ســــره د دوســــ

ــه    ) اتحــاديو(كانفدرســيو  ــه خپل ــو پ ــه راوړى و، ن اتحــاد منځت
پــه اتحاديــه كــې يــې هوتــك هــم د ځــان ) د غلجــو( كانفدريســى 

ملګــري كــړل او نــور غلجــي قبايــل لكــه ســلېمانخېل، انــدړ،        
  .ناصر، تركي او داسې نور يې هم يوه مركز ته راټول كړل

 د دغســـې اتحـــاد څخـــه ســـخت  د ايـــران صـــفوي دولـــت چـــې 
تشويش درلود، نو د غلجو سره يې هم د جنګ بنا وكـړه چـې پـه                 
يوه سخت جنګ كې چې د دواړو خواو څخه تلفات زيات وو يو             

 پـــه شـــهادت ،هـــم مشـــهور قهرمـــان جبـــار خـــان ســـليمانخېل و 
ورسېد او مړى يې د كابل په جنوب ختيځ خـوا كـې پـه يـو ځـاى                    

 د خاك جبار پـه نامـه يـادېږي       كې خاورو ته وسپارل شو، چې نن      
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او نــن د كابــل پــه اداري تشــكيل كــې پــه دغــه نامــه يــوه عالقــه  ( 
دنازو پالر او د ميرويس خـان مـورنى         ( سلطان ملخى   ) داري ده 
 ميالدي كال په حدودو كې په يوه قبيلوي جګـړه        1688د  ) نيكه

دده . كې چې د دروازګۍ په سيمه كـې پېښـه شـوې وه ووژل شـو         
ه يې زوى حاجي عادل مشر شـو او دا هـم پـه يـوه     تر مرګ وروست  

 تـر ده وروسـته يـې زامـن او لمسـيان             ،قبيلوي جګړه كې مـړ شـو      
ــ     ــه درل ــان وو، خــو زيــات نفــوذ يــې ن ود او قــدرت د هوتكــو  خان

  .قبيلې ته انتقال شو
ښالم خان هوتك د ميرويس خان پالر چې د نازو پـه نسـبت د               

ملګــرى و او يــو توخــو زوم ګڼــل كېــده د توخــو اعتمــاد يــې هــم    
دراك مشر و، پر ده هم قوم راټول شو او دده زوى ميرويس خان              
چــې د توخــو ســرداره قبيلــه يــې مامــا خېــل وه مخصوصــاً دده د   
مــور نــازو پــه تــدبير هغــوى دده مالتــړ وو، دا رســالت پــر غــاړه    

  .واخيست چې د صفوي ايران نفوذ ته خاتمه وركړي
ا كې د يوه پـوپلزي  ميرويس د خاص تدبير په لحاظ په ښار صف      

ده دا كـار ځكـه   . لـور وغوښـته  ) چې سدوزى يې يـوه پښـه ده      ( خان  
چې پوپلزي او د هغوى  ( وكړ چې د يوې خوا ښار صفا د ابداليانو          

مركـز دى د خپـل فعاليـت مركـز          ) پښه سدوزي ورتـه منسـوب دي      
پـه دغـه خپلـوۍ چـې د ابـداليانو ښـځه يـې              وګرزوي، لـه بلـې خـوا        
ى زوم كړى څو په دوه قوته چې د يـوې خـوا             غوښتې وه ځان د هغو    
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د توخو سرداران يې ماماګان وي او له بلې خوا ابداليان يـې خسـر    
خېل شي، په دې توګه ځان ته دا زمينـه برابـره كـړې چـې د دوى پـه                  

همداسـې وشـوه، ځكـه د       . اعتماد يوه لوى ماموريت تـه تيـار شـي         
ن او د هغـه      له خوا مشر دولت خا     ښار صفا ابداليان چې د ګورګين     

زوى نظرمحمــد خــان وژل شــوي وو ســخت عصــبي و او داســې يــو 
څوك يې غوښت چې د دوى انتقام واخلي او ددغه ستر كار لپـاره   

  .نو ميرويس خان ډېر مناسب شخصيت و
ميــرويس خــان چــې پــه ډېــرو مــواردو كــې يــې د باتــدبيره مــور     

مصلحت ورسره ملګرى و د يوه منظم پروګرام له مخـې پـه             ) نازو(
ار پيل وكړ، څو دا و چې په كندهار كـې د صـفوي دولـت تسـلط                   ك

. ګــرګين يــې وواژه او هېــواد يــې مســتقل كــړ     . تــه ســقوط وركــړ  
ميرويس خان د صفوي قدرت تر ختمېدو وروسته ځـان باچـا ونـه               
بالــه او هغــه لقــب چــې قبيلــو د مشــر پــه عنــوان وركــړى و هغــه يــې  

 د كانفدريسي وساته، ځكه دى پوهېده چې قبيلې ال تر دغه وخته
 كې د باچايي عنصر نه يـوازې        په مرحله كې وې او په كانفدريسي      

ــو د اتحــاد شــيرازه يــې هــم ور         ــد نــه اخيســت، بلكــې د قبيل پيون
  .ړنګوله

) غلجـي او ابـدالي  (ده كوښښ وكړ چې دوه لـويې كانفدريسـي       
په يوه اتحاد كې راولي او نو د يو دراك شخصـيت پـه توګـه يـې د                

  .مشرۍ موقف وساته
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د مشـرۍ عمـر ډېـر لنـډ و، كـه څـه هـم ده پـه                   ) ميرويس خان (دده  
كنــدهار كــې ددغــو دوو لويــو كانفدريســيو تــرمنځ د اتحــاد مــزي  
قوي كړل خو د ابداليانو كانفدريسي چې په هـرات كـې وه د هغـې          
سره د تفاهم په حال كې و چې لـه دې دنيـا يـې سـترګې پټـې كـړې،                     

سـطح كـې يـې ځينـې        ولې اخالقو يـې سـره لـه دې چـې پـه قبيلـوي                
ــه قــدرت پــر وړانــدې يــې خپــل       ــودل، خــو د بېګان اختالفــات درل
اتحاد ته وفاداري ساتله، لكه چې كله نادر افشار پر هرات فشـار             
راوړ، نو د كندهار څخه د غلجو او ابداليانو كومكونه هغـوى تـه              
  .ور ولېږل شول، څو د نادر افشار پر وړاندې مقاومت وكړي

ه جــاري وه څــو احمدشــاه بابــا د لــوى  دغــه پروســه تــر هغــه وختــ 
افغانستان امپراطوري تاسيس كـړه او هغـه پخـوانۍ وضـع د يـو               
نوي او لوى تدبير له مخې و يوه نوي مسير ته ورولوېـده چـې دا د                 

  .جال بحث موضوع ده
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  پوهنمل بريالى باجوړى
  

  د كندهار ادبي دربار
  

ه تر كومه ځايـه چـې پـه پښـتو كـې د لـومړني ادبـي دربـار خبـر                    
 نـو هغـه د پښـتون پاچـا شـاه حسـين هوتـك لـه                  ،رامنځته كېږي 

 چې دغه پښتو پالونكى پاچا په مـنظم ډول د          ،نامه سره اړه لري   
پښتانه شـاعران  . ې كولېځلپښتو ژبې او ادب په برخه كې هلې    

او ليكواالن يې پيدا كول او هغوى به يې په خپلو ادبي كـارونو              
ې ددغه تشويق په نتيجـه      باندې ډېر زيات نازول او تشويقول چ      

ته ورسـېدل او    كې په دغه ادبي دربار كې ارزښـتمن كارونـه سـر           
  .مهم اثار رامنځته شول

حسين هوتك ته دغه ادب پالنـه پـه ميـراث كـې پـاتې وه                شاه  
ځكه چې په خپله ملي قايد ميـرويس خـان د پښـتو ژبـې او ادب                

د سره پوره مينه درلودله او پـه ډېـرو مهمـو وختونـو كـې بـه يـې                    
رحمان بابا كالم ته پناه وړله او ددغه صوفي شـاعر كـالم بـه يـې              

  .د خپلې الرې مشال باله
همدارنګــه د ميــرويس نيكــه مــور پــه خپلــه د پښــتو ژبــې يــوه  

 پښـتو ادب سـره يـې د زړه لـه تلـه مينـه        لـه زبردسته شـاعره وه او      
همدارنګه د ميرويس نيكه په وخت كې د پښـتون سـپه            . درلوده
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 چـې د خپلـو پـوځي        ،ر نـوم هـم د يـادونې وړ دى         ساالر خـان ناصـ    
په همـدې ډول مالپيـر      . كارونو ترڅنګه د پښتو ژبې ښه شاعر و       

محمد مياجي چې د حـاجي ميـرويس خـان نـږدى ملګـرى و او د                 
روم د علماوو له خوا ورته د پير افغان لقب وركړ شوى و او دوه               

ه پــ) القــرايض فــى ردالــروافض( او ) افضــل الطرايــق( كتابونــه 
 ددغـه ښـه شـاعر اشـعار پـه پټـه خزانـه كـې            ،پښتو نظـم كـړي وو     

همدارنګه بابه جـان بـايي چـې د ميـرويس نيكـه ډېـر         . راغلې دي 
كيسـه پـه    )) شـها او ګـالن    ((ل كال يې د     1129ښه ملګرى و او پر      

  .كېښود)) قصص العاشقين((پښتو نظم كړه او نوم يې پرې 
ــهداود هوتــك د پټــې خزانــې د مولــف پــالر چــې     يــرويس  مل

نيكه سره همېشه ملګرى و د پښتو ژبـې ډېـر ښـه شـاعر و چـې د                   
  .انه كې راغلې دهزكالم نمونه يې په پټه خ

مــال نورمحمــد غلجــى د نــافع المســلمين ليكــونكى چــې د       
ميــرويس نيكــه پــه كالــه كــې د كوچنيــانو ښــوونكى و او حــاجي 

  .ميرويس خان يې ډېر احترام درلود
 چــې پــه خپلــه  ،صــد دادى لنــډې يــادونې نــه زمــا مق  ېدغــلــه 

 عالمـانو، ليكواالنـو او      لـه ميرويس نيكه هم په خپل وخـت كـې          
په دغسـې يـو     . شاعرانو سره نږدې اړيكي او راشه درشه درلوده       

 ،ماحول كې شاه حسين هوتك سترګې وغړولـې او را لـوى شـو      
 پښـتو   لـه  چې د هغه په طبيعـت او خټـه كـې             ،نو ځكه ويالى شو   
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 شــوې وه او لــه خپلــې كــورنۍ نــه  ژبــې او ادب ســره مينــه اخښــل
  .ورته دا مينه په ميراث كې پاتې وه

مـه د   23هـ ق كـال د لـومړۍ خـور پـه            1114شاه حسين هوتك د     
غلجيــو د كــالت د ســيوري پــه ســيمه كــې د ميــرويس نيكــه كــره 

 ق كال د خپل ورور شامحمود هوتك له         .1135په  . دنيا ته راغى  
 هــ ق    1152پـه   . ل شـو   او شاوخوا سيمو پاچـا وټاكـ       خوا د كندهار  

 اوږدې جګـړې وروسـته پـه مازنـدران          تـر كال د نادر افشار سـره       
  )1(.كې د تبعيد په حالت كې وفات شو

كله چې شاه حسين هوتك د خپـل ورور شـاه محمـود لـه خـوا                 
 ژبـې او     نـو لـه نـورو كـارونو سـره يـې د پښـتو               ،پاچا وټاكـل شـو    

ځـان راغونـډ    پښتانه شاعران يې پر     . ادب ته هم پوره توجه وكړه     
كړل او له هغو سره به يې پـه ټـاكلو وختونـو كـې ادبـي جرګـې او                    

  .مجلسونه كول
شاعرانو او ليكوالو ته به يې وخت پر وخـت جـايزې وركـولې              

د همدغـه تشـويق پـه       . او هغوى به يې ادبي كارونو ته تشـويقول        
نتيجــه كــې ډېــر شــاعران او ليكــوال رامنځتــه شــول او ډېــر مهــم  

  . لاثار يې ايجاد كړ

                                                           
 ژبپالنه، خپرونكى د افغانستان د علومو اكاډمي د ژبو او ادبياتو مركز، پښتو  )1(

 .مخ78، 1361ټولنه، ګوندي مطبعه كل 
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 د روايــت لــه مخــې دغــه ادبــي غونــډې، علمــي  د پټــې خزانــې
كتـابتون كـې د شـاه        بحثونه او مشاعرې د كندهار پـه سـلطنتي        

 چې دغـې ټـولنې تـه بـه          ېحسين هوتك تر مشرۍ الندې جوړېد     
د پټــې خزانــې مولــف پــه دې بــاب ليكــي  . يــې ادبــي دربــار وايــه 

ارنج باله  پادشاه عالم پناه په ارګ كې د قندهار هغه قصر چې ن           (
شي، هلته په هفته يوه ورځ دربار كـا پـه كتـب خانـه كـې مجلـس                  

  ) 1())كې علما جمع كېږي او فضال ټولوي
ګـډون كـاوه او يـا       يـې   هغو كسانو چې په دغه ادبي دربار كې         

  .ددغه دربار غړي وو په الندې ډول يې يادونه كوو
شاه حسين هوتك چې د غونډو مشر و او پـه خپلـه بـه يـې پـه                   

او ادبــي بحثونــو كــې برخــه اخيســته او د پښــتو ژبــې ښــه علمــي 
شاعر و چې د كالم دغه نمونه يې په پټه خزانه كې خوندي وه او               

وان خاونـد و چـې ده بـه يـې اشـعار      ېـ  پـه قـول د د     د محمد هوتك  
  :ليكل

ــړم    ــور كــــ ــاو چــــ ــه چپــــ ــو پــــ ــه دې د غمــــ   بېلتانــــ
ــار ــه تيــ ــړم  پــ ــادور كــ ــه تــ ــران يــــې لــ   و كــــې د هجــ

  خـــــورې كـــــړې بېلتانـــــه دې هســـــې اوښـــــكې را  
ــړم    ــور كــ ــرداب كــــې تــــل عبــ ــه ګــ ــر پــ ــتا د فكــ   ســ

                                                           
محمد هوتك، پټه خزانه، د پوهاند عبدالحى حبيبي په تحشيه او تعليق، د پښتو  )1(

 .مخونه56-55، 1354انكشاف او تقويې امريت، كال 
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  د فـــــــراق پـــــــړى مـــــــې كښـــــــېوت و مـــــــرۍ تـــــــه
ــړم    ــه منصــــور كــ ــوا لكــ   پــــه جهــــان كــــې يــــې رســ
ــرې    ــه دلبـــــ ــاد يمـــــ ــم ناښـــــ ــال دې هـــــ ــه وصـــــ   پـــــ
  د بېلتــــــون فكــــــر پــــــه زړه كــــــې ناصــــــبور كــــــړم 
  د بـــــاڼو غشـــــى مـــــې وخـــــوړ پـــــه ځيګـــــر كـــــې      
ــړم   ــور كــــ ــزو مهجــــ ــزو غمــــ ــه غمــــ ــازانو پــــ   غمــــ

   كـــــــاخلــــــق يــــــاد زمــــــا د عشــــــق پــــــه لېونــــــو      
ــزه ح ــړم   ســـــ ــهور كـــــ ــې مشـــــ ــت هســـــ   .ين محبـــــ

  
مــال يارمحمــد هوتــك چــې د خپــل وخــت لــوى عــالم او د شــاه 

)) مسايل اركان خمسه  ((ه كې   هو ده په فق   ذ  حسين هوتك استا  
  .په نامه كتاب كښلى دى او د پښتو ژبې ښه اديب و

مال محمد يـونس تـوخى چـې د كنـدهار د جـامع امـام و او پـه                    
يـو كتـاب كښـلى و او         په نامه    ))جامع فرايض ((پښتو كې يې د     

د پټــې خزانــې مولــف يــې د ادبــي دربــار پــه علمــاوو كــې نــوم         
  )1(.يادوي

محمد هوتك چې ددغه پاچا له خـوا دربـار تـه وغوښـتل شـو                
او د هغه په هدايت يې پټه خزانه وكښله او هم ددغه ادبي دربار              

                                                           
ل كال، 1357لروف بېنوا، پښتو روزنه، د پښتو څېړنو بين المللي مركز،  عبدا )1(

 .مخ92،  مطبعهدولتي
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ــا ده چــې وايــي      ــه وين ــر ((... منشــي و د محمــد هوتــك خپل دا ډې
 تېر شول چې ما غوښته چې زه د پښـتو شـاعرانو تـذكره               وقتونه

وكاږم او د دوى احوال سره راټول كاندم مګر زمـانې ماتـه فـراغ               
ځكـه چـې پـر قنـدهار        . نه راكا او دا هيله مې په زړه كې وچه شوه          

اوس چـې  ... د ظلم او جفا تورتم پـروت و او هېچـا ارام نـه درلـود            
خــه او فــارغ شــوه حــق تعــالى مــوږ خــالص كــړو لــه هغــو ظلمــو څ

زړونـــه زمـــوږ او ملـــك حـــاجي ميرخـــان عليـــه الرحمـــه دوى لـــه 
قندهار وياسته او پښتانه يـې د دوى د جـوره ازاد كـړل زمـا زړه                 
فارغ البال شو له اندوهه او قلم مې راواخيسـت هغـه وخـت چـې                
زمــا لــه ارادې خبــر شــو زمــوږ د پښــتنخا د ســترګو تــور امــام          

نو يې زه   ...  دولته الى يوم الدين    شاه حسين ادام اهللا   ... المسلمين
وغوښتم خپـل دربـار تـه او ماتـه يـې تشـويق وكـا او الطـاف يـې                
ښــكاره كــا چــې دا خپلــه اراده پــوره كانــدم او د پښــتو شــاعرانو 

  .))حال سره راټول كاندم
پــه دې توګــه دغــه مهــم كتــاب د شــاه حســين پــه هــدايت او         

رنه تذكره  تشويق وكښل شو چې د پښتو ژبې تر ټولو مهمه او د           
ده همدارنګه محمد هوتك ددغه ادبي دربـار دمنشـي دنـده پـه              
غـاړه درلــوده او د شــاه حسـين هوتــك اشــعار بـه يــې ليكــل چــې    

زه محمـد  ((...  خزانـه كـې وايـي    دغه مطلب هم دى په خپله په پټه  
 كاتب د دې كتاب هم پـه دې مجلـس كـې يـم او د بادشـاه                   هوتك
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 يــې وانېــږم او كتــاب د دظــل اهللا اشــعار او ادبيــات پــه قلــم كــا  
مرتب شوى دى كله په پښتو اشعار وايي او كله پارسي ژبې تـه              
هم ميل كا او استاد العلما مال يارمحمد تـه يـې قرائـت كـا چـې                   
سهو و سقم ځنې زايل كا، او د بادشـاه پـه اشـعارو كـې لـږ سـهو                 
ليده شي او علما يې پـه بالغـت او فصـاحت قايـل دى او سـماع                  

  )1(...)) ته مايل
 شـعر   لـه محمد هوتك د خپل وخت مروجـه علـوم لوسـتى وو             

 پـه عروضـو، قافيـه، بيـان معـانى او د ادب            . او ادب سره اشنا و    
په نورو څانګو كې د مطالعې خاوند و، نو ځكه د شاه حسـين د               

ــې وهڅــاوه       ــه ي ــو ت ــې ليكل ــد او د پټــې خزان د . توجــه وړ وګرځې
ك د   محمد هوتـ   .محمدهوتك بل كتاب خالصة الطب نومېږي     

بل كتاب مې كښلى دى په بيان       ((خپل دغه كتاب په باب ليكي       
 1139د طبابت او عالج چـې خالصـه الطـب يـې نـوم دى پـه سـنه                    

هجري چې مې دغه كتاب  پادشاه عالم پناه مدظله مخ تـه پـېش               
 يې ماته صله كا او هر كله داسې مراحم د پادشـاه             ېكاسل طالو 

د دولت ابدت مدت هـم  ددې فقير غريب په حق ډېر دى او اركان   
مكـان چـې    پردى فقير غريب نظر كا خـاص بيـا بهادرخـان عـالي      

                                                           
 مخ89 پښتو روزنه،  )1(
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نن ورځ په قندهار كې د غرباو پر سر ظل د رحمـت دى خـالق دې                
  )1()) عمر ډېر كا
ــد مح ــوال زلمـــى  ود هوتـــك ژونـــد امـ ــزار د كتـــاب د ليكـ  مـ

يم سـړى دى چـې د   ېـ هېوادمل د وينا لـه مخـې محمـد هوتـك در     
 دده  ي، د يه پښتو ژبه د پښتنو لپـاره كښـل        زاړه طب اصول يې پ    

ترمخه د خوشال خان خټك طـب نامـه او ورپسـې د عبـدالحليم               
  )2(.ارات بديعي يادولى شويختا

 چــې پــه ،وان خاونــد شــاعر وېــهمدارنګــه محمــد هوتــك د د
وان د اشـعارو    ېما له يو د   : ((وان په باره كې ليكي    ېخپله د خپل د   

ن شـوى دى او غزلونـه او        هم شته چې په دې وخت مردف او مدو        
قصايد او رباعي لري كله چې طبع قاصر ميل د شعر او وينـا كـا       

  )1()) نان د روزګار يې خوښويموزوشعرونه كاږم او 
كومه نمونه چې محمد هوتك د خپلـې شـاعرۍ څخـه پـه پټـه                

  :خزانه كې ثبت كړې ده په دې ډول ده
  

                                                           
 زلمى هېوادمل، د محمد هوتك ژوند او مزار، خپرونكى د بايزيد روښان پوهنتون،  )1(

 . مخ14، 1362د ښوونې او روزنې پوهنځى، د لوړو او مسلكي تحصيالتو مطبعه، كال 
 مخ14همدا اثر ) 2(
زلمى هېوادمل، د محمد هوتك ژوند او مزار، خپرونكى د بايزيد روښان  )1(

پوهنتون، د ښوونې او روزنې پوهنځى، د لوړو او مسلكي تحصيالتو مطبعه، كال 
 . مخ14، 1362
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ــام را   ــو جــ ــو ډك يــ ــرو ملــ ــه د ســ ــاقي پاڅــ   ســ
   يـــــــم ارام راهرامـــــــســـــــتا لـــــــه غمـــــــه نـــــــا ا

  لــــه لــــه ميــــو د بهــــار ننــــدارې څــــه كــــړم  بــــې
ــام را    ــه پيغــــ ــۍ ښــــ ــو د خوښــــ ــرلى شــــ   پســــ
ــه ده څــــو شــــپې مــــو يــــو ګــــړۍ ده    ــا پاتــ   دنيــ
  يـــو ګـــړۍ مـــې خـــوښ كـــه مـــى كـــړى انعـــام را

ــاريكو كــې مــې زړه    ــه ت ــون پ    شــين شــو د بېلت
ــا لمــر د جــام د ميــو پــه ظــالم را شــين شــو         رڼ
ــا     ــريخ كـــ ــام راتـــ ــې كـــ ــا مـــ ــاميو د دنيـــ   ناكـــ

  خـــوږ كـــا كـــام ترخـــه و مانـــا كـــام را مـــې چـــې 
   شــتهينــه نشــاط شــته نــه مســتي شــته نــه رنــد 

  چــــې ســــم رنــــد هغــــه اوبــــه علــــى الــــدوام را  
  پــه اوبــو مــې ســوړ زړګــى لــږ څــه راتــود كــه         

ــه د   ــد تـــ ــام را  امحمـــ ــې جـــ ــو هســـ   .ور ډك يـــ
  

 چـې د    ،د محمد هوتك بل كتاب خالصة الفصاحت نـومېږي        
دده د وينـا لـه      همدغه ادبي دربار په رڼـا كـې ليكـل شـوى دى او               

 يمخې د فصاحت علوم يې د پښـتنو طالبـانو لپـاره خالصـه كـړ       
ددغه ادبي دربار بل ښه عالم او شاعر مال زعفران تره كى و             . دي

. چې د پټې خزانې مولف د پاچا د كيڼ الس په نامه ياد كـړى دى  



 105

دې عالم په حكمت، رياضي او طب كې پـوره الس درلـود او يـو                
ګلدســـته (( كـــې ليكلـــى و چـــې كتـــاب يـــې پـــه طـــب او حكمـــت

  )1(نومېده او د پټې خزانې مولف ليدلى و )) زعفراني
ددغه ادبي دربار بل برخه وال پښتون ساالر بهادرخان و چـې             
ــه        ــه پ ــازو و او شــاه حســين ب ــه قــول د پاچــا ب د محمــد هوتــك پ

ــوا د     )) ورور(( ــه خـ ــو لـ ــاوه او د عوامـ ــاب كـ ــه خطـ ــر ((ورتـ اميـ
پښــتون ســاالر عــالوه پــر مېړانــه د دا . پــه لقــب يادېــده)) االمــرا

 او خونـدور شـعرونه بـه        يسخاوت او ښه علم خاوند هم و، ښكل       
يې ويل او هر كله به چې له جګړې نه فـاتح راغـى نـو شـاعران بـه                 

. يې مېلمانه كـړل او لـه هغـوى سـره بـه يـې ادبـي مجلسـونه كـول                    
  :ددغه تورزن شاعر د يوې بدلې څو بيتونه په دې ډول دي

  مـــو مـــې ســـهار نـــم څـــاڅي يور دى تـــر لبېلتـــون دې ز
ــبنم څـــــــــاڅي                                                              لكـــــــــه شـــــــ

  مــن كــې ســتا پــه غــم څــاڅي   لدا ســره يــاقوت مــې پــه   
ــاڅي                                                             ــم څـــــ ــم الـــــ ــه غـــــ   پـــــ

  ګــــوره ليلــــى بــــاران د وښــــو چــــم پــــر چــــم څــــاڅي       
ــبنم څـــــــــاڅي                                                              لكـــــــــه شـــــــ

ــا   ــينكي خـ ــه شـ ــه ليلـــى پـ ــو كـــوي  لراغلـ ــه ګلـ ــا پـ    نڅـ
ــوي                                                           ــو كـــ ــرو منګلـــ ــه ســـ   پـــ

                                                           
 مخ96 پښتو روزنه، ) 1(
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  ي ســــيل كــــا، ږغ پــــه بلبلــــو كــــوي ځــــســــهار چــــې و
  ګــــــل پــــــه اوربلــــــو كــــــوي                                                         

ــوي     ــو كـــ ــه ويرژلـــ ــه پـــ ــې كاتـــ ــترګې يـــ ــې ســـ   ماللـــ
  زېـــــب پـــــه كجلـــــو كـــــوي                                                            

  د ژوبـــــل زړه وينـــــې پـــــه هـــــر ګـــــړۍ هـــــر دم څـــــاڅي 
  لكــــــــــه شــــــــــبنم څــــــــــاڅي                                                        

   د بـــاغ پـــه لـــور مـــه ځـــه نڅـــا مـــه كـــوه ښـــكلې نجلـــۍ
ــوه                                                            ــه كـــ ــوا مـــ ــق رســـ   عاشـــ

ــوه       ــه ك ــدا م ــورې خن ــين پ   وريــت شــوى زړه مــې دى م
ــوه                                                          ــه كـــــ ــا مـــــ ــه جفـــــ   راشـــــ

ــ   ــې ډيــ ــه يــ ــم پتنــــګ تــ ــوه  وزه يــ ــه كــ ــبال مــ ــا جلــ   ه مــ
  نـــــور ظلـــــم بيـــــا مـــــه كـــــوه                                                         

  يــــم ســــتا لــــه عشــــقه لېــــونى پــــر مــــا مــــاتم څــــاڅي   
  غــــــــــم و الــــــــــم څــــــــــاڅي                                                          

  
ريدى خان مومند هم دغـه ادبـي دربـار تـه منسـوب شـاعر دى                 

و كلـه چـې يـې د پاچـا پـه مـخ كـې               چې محمود نامه يـې وليكلـه ا       
ــاه . ولوســـتله نـــو شاحســـين زر طـــال وي وركـــړې   دا شـــاعر د شـ

هـ كال كې اصفهان ته تللى و او كله         1136محمود هوتك سره په     
چې راغى نو بيا يې محمـود نامـه وليكلـه چـې د شـاه حسـين لـه                    
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نازول شو دا كتاب چې د مثنوي په شكل كې دى يـو بـاب               وخوا  
  .ټه خزانه كې راخيستى دىيې محمد هوتك په پ

بل پښتون شـاعر چـې دغـه دربـار تـه منسـوب دى نصـرالدين                 
ډېر زړور پښـتون و پـه اصـل كـې د غزنـي و د                . خان اندړ نومېږي  

پاچا حسين په وخت كې كندهار ته راغى او د خپلې مېړانـې پـه         
ــد    ــا د توجــه وړ وګرځې ــر د پاچ  پښــتون شــاعر د اشــعارو   ېد. اث

تخلـص كـاوه د كـالم نمونـه         ) نصـر (يې  وان درلود په شعر كې      ېد
  )1(.يې په پټه خزانه كې شته

 چــې د كنــدهار ، څرګنــدونو څخــه زمــوږ مقصــد دادىودغــلــه 
ــه خــوا         ــار چــې د پښــتون پاچــا شــاه حســين هوتــك ل ــي درب ادب

پــه مــنظم ډول د پښــتو ژبــې او ادب د غوړېــدنې لپــاره  . جوړېــده
تو پښــعملــي ګامونــه اخيســتل او دا ددغــه پښــتون پاچــا هغــه   

پـه خپلـه شـاه حسـين        . پالنه ده چې په تاريخ كې يې سارى لـږ دى          
 نو همدارنګـه    ،ښتو ژبې ښه شاعر و    پښتو پالونكى پاچا او د پ     

يې پر ځان د هغه وخت ډېر ښه عالمان او شـاعران راغونـډ كـړي                
 لكه محمد هوتك، مـال يارمحمـد هوتـك، محمـد يـونس              ،وو

خــان مومنــد، تــوخى،مال زعفــران تــره كــى، بهــادر خــان، ريــدى 
 بېالبېلـو قومونـو څخـه       لـه  چـې د پښـتنو       ،نصر الدين خان انـدړ    

  كتابتون جوړېده، هغه قصر    طنتي دغه ادبي دربار به په سل      وو،
                                                           

  مخ98پښتو روزنه، ) 1(



 108

نـۍ كـې بـه يــو ځـل د پاچـا تـر مشــرۍ       وچـې نـارنج يـې بالـه پــه او    
د پاچـا   . الندې ټولېدل او ادبي بحثونه  او مشاعرې به يې كولې          

  .و جايزې به وركول كېدلېله خوا به دوى تشويقېدل ا
 خزانــې مولــف او ددغــه ادبــي دربــار   د مثــال پــه توګــه د پټــې 

خپـل دربـار تـه او ماتـه يـې           نو يـې زه وغوښـتم       (( ... منشي ليكي   
  ...))تشويق وكا او الطاف يې ښكاره كا

همدارنګه محمد هوتك چې كله خپـل كتـاب خالصـة الطـب             
پـه  . ړېشاحسين هوتك تـه ښـكاره كـړ نـو سـل طـالوې يـې وركـ               

 خان مومند چې كله خپل كتـاب محمـود نامـه            همدې ډول ريدى  
  . نو زر طالوې يې وركړې،پاچا ته وړاندې كړ

چې يوه ورځ د پاچـا      : (( په همدې ارتباط محمد هوتك ليكي     
پــه قصــر كــې مجلــس و، فضــال او علمــا ســره راټــول شــوي وو،    
ناڅاپه احوال وشـو چـې قاصـد راغلـى دى او پيغـام يـې لـه لـرې                    

مال زعفران چې ددې دربار ښـه شـاعر د بانـدې            . ه راوړى دى  ځاي
 زېـرى وكـا چـې    ېووت يو ګړۍ پس بېرتـه راغـى او د يـوې فتحـ        

  :هغه د شال او ږوب د فتح زېرې و دغه بيتونه يې وويل
  د حسين پادشاه د بخت ننداره ګورئ
  چې يې فتح په لښكرو ږوب و شال كا

انـي شـال وركـړ او        بيتونو په اورولـو سـره پاچـا ژېـړ زعفر           وددغ
  .)) د مجلس ټولو حاضرينو ته شالونه وبخښليېبيا
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دا وو د شاه حسين هوتك هغه تشـويق چـې د پښـتنو شـاعرانو        
ــه او دغــه       ــاني كول ســره يــې كــاوه او پــر هغــو بانــدې يــې تــل مهرب

 په حقيقت كې د شـاه حسـين هوتـك د خپلـې ژبـې او ادب                  تشويق
  .ګند ثبوت دى تل نه د رښتينې مينې يو څرلهسره د زړه 

 چـې پـه دغـه ادبـي دربـار كـې د علـم او ادب پـه                    .همدغه وجـه وه   
د همدغه پاچا په امر د . مختلفو ساحو كې مهم اثار رامنځته شول  

وان زياتې نسخې كاتبانو وليكلې او په خلكو كې ېرحمان بابا د د
خورې شوې چې د پټې خزانې د مولف په قول ددغه كار لپـاره يـې           

چې دا هم ددغه پاچا بې سارې مينه        .  استولي وو  كاتبان پېښور ته  
د ژبپـالنې ليكـوال ددغـه ادبـي دربـار پـه             .  څرګندوي  سره له پښتو 

كه څه هـم ددې ادبـي دربـار كومـه ليكلـه شـوې        ((... باب كښلې دي    
كړنالره موږ ته نـه ده راپـاتې خـو هغـه علمـي او ادبـي كارونـه چـې             

وي چې يـو لـوى      ددې دربار په سيوري كې ترسره شوي دي څرګند        
هدف يې دپښتو كتبي ذخيره زياتول او پښتو ته په هره برخـه كـې               

)) خالصة الطب ((د اثارو منځته راوړل وو لكه د طب په برخه كې            
د تـاريخ پـه برخـه كـې         )) ګلدسته زعفراني ((د حكمت په برخه كې      

د دين په   )) پټه خزانه ((د ادبي څېړنو په برخه كې       )) محمودنامه((
او نــور )) جــامع فــرايض((او )) ســايل اركــان خمســهم((برخــه كــې 

چــې تــاليف كــړي او يــا يــې چاتــه لــوړې جــايزې پــرې   كتابونــه يــې 
بـاور دى چـې د شـاه حسـين هوتـك د وخـت دې ادبـي                  . وركړې دي 
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دربار به د پښتو په الره كې ډېرو نـور خدمتونـه هـم كـړې وي، خـو                   
نى برخـه كـې پټـه خزانـه زمـوږ يـواز           څرنګه چې ددې خـدمتونو پـه        

 ېاخځ دى او بل ځاى يې يادونه نه شته او هم څرنګه چې پټـه خزانـ         
هـ ق كال پورې پـه كنـدهار كـې دوام كـړى نـو ددې دربـار د                   1142 تر

  )1())لسو پاتې كلو له كارونو هم بې خبره پاتې يو
 ووايو چې ددغـه پښـتون واكمـن پـه وخـت كـې               په پاى كې بايد   

ي او د ادب پـــه پښـــتو ژبـــې او ادب تـــه بنســـټيز كارونـــه شـــوي د  
ددغه ادبـي  . بېالبېلو څانګو كې ارزښتمن اثار رامنځته شوي دي    

دربار له خوا د پښتو ژبې پالنه په ښه ډول سره كېدلـه، د اثـارو پـه                  
خپرولو كې يې الس درلود او د ليكوالـو او شـاعرانو پـه ټولولـو،          

 چې  ،روزلو او پاللو كې يې هم خپله دنده په ښه توګه سرته رسوله            
  .ې يې په پورته كرښو كې وشوېيادون

  
  

                                                           
 مخ82ژبپالنه، ) 1(
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  پوهنيار اكبر كرګر
  

  :د شيخ متي يو شعر
  

  د پښتو ادب ځالنده عرفاني نمونه
  

 عرفـــاني فكـــري -زمـــوږ پـــه لرغـــوني فرهنـــګ كـــې تصـــوفي 
يــو . جريانونــه پــه دوو پړاوونــو كــې د څېړنــې او مطــالعې وړ دي

 تــر جريــان پــه عامــه او كُلــي مانــا چــې  يتصــوفي، عرفــاني فكــر
 څخه دمخه فرهنګونو د اغېـزو او تـاثيراتو مثالونـه لـري              اسالم

 خپرېدو وروسته تصـوفي، عرفـاني       تراو بل د اسالمي فرهنګ      
جريانونه چې تر زياته حده د اسالمي او عربي فرهنګ او قراني            

  .ي دياياتونو او احكامو پر بنسټ تفسير او توجيه شو
  :لومړى پړاو

 شـتمني زمـوږ د      په تاريخي لحاظ زمـوږ فرهنـګ او فرهنګـي         
ولسونو په مغز او روان كـې د پېړيـو پېړيـو لـه خـوا مـدينتونو،                  
فرهنګونــو، مــذهبونو، كيســونو، نــړۍ ليــدونو، اســطورو او      

 چــې د پلټنــو پــه تــرڅ كــې د هغــو پــه  ،افســانو داســې ترســب دى
ــو   ــدى شـ ــرچينو پوهېـ ــاء او سـ ــري   . منشـ ــاني فكـ ــوفي عرفـ تصـ
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ب كـې راڅرګنـد     جريانونه د شرقي فلسفي نړۍ ليد سره په تركيـ         
ــه دى غــوره كــړى،     . يشــو هېڅكلــه يــې خــالص او نــاب شــكل ن

 بل كې او په ګډه سره د يوه فكـري سيسـتم پـه توګـه                 هبلكې يو پ  
 منځــه تللــو وروســته يــې تــر، دوام يــې كــړى او د يمنځتــه راغلــ

پــه دغــه پــړاو كــې . اوس هــم نښــې نښــانې او اغېــزې ليــدلى شــو 
ن څخــه راهيســې د تكــويزردشـت د چوپــاني دورو د افكــارو لـه   

يا ناپايه زمان راهيسې چې نـور او ظلمـت،   ) Zar vana(زروان 
د هغه مولـود بـولي او پـه فكـري لحـاظ د اهـورا او                  رڼا او تورتم  

او اهـريمن د هغـه   ) يـواځينى پـوه خـداى    (اهريمن يا اهورا مـزدا      
ــولي  ــورو     ،تخليــق ب ــوي، د څل ــووالي جوت ــا ي ــونيزم ي ــو ډول م  ي

افكارو مقـام، د ښـو خبـرو مقـام، د ښـو             يعنې د نېكو    ((ونو  وپړا
 چــې ددې ،كــارونو مقــام، د ابــدي عظمــت لــومړنى پيغــام دى     

سيمې په فرهنګ كې ډېر لـوړ او عـالي مقـام لـري او انسـان ښـو                   
چــارو تــه رابــولي، انســان پــه دغــو مراحلــو كــې اهــورا تــه نــژدې   

  .كوي
د زردشت د افكارو د ټوكېدو خاوره د بودايي مـدنيت لپـاره             

بودا هم د نېكـو چـارو وعـظ وكـړ او د هغـه زده                . ه شوه روندښه ك 
 او تعليمات له هندوكش څخه اخوا تېر شول، كلونه كلونه           يكړ

  :بودا ويل. يې دوام وكړ
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اى زاهدانو هغه څوك چې ټول وخـت سـهار، غرمـه او شـپه             (( 
 چـې   يوازې يوه شـېبه خپـل زړه لـه نېكـۍ ډك كـړى، هغـه ثـواب                 

اب نه ډېـر زيـات دى چـې سـهار،            ثو ترترالسه كوي يې د هغه چا       
 ېددغـ . غرمه او شـپه هـره شـېبه د خـوړو سـل لوښـي خيـرن كـړي                  

ــه او غمــاض الزم دى   ــودا دغــه  ) 20، 3.)) (نېكــۍ لپــاره مين د ب
چــې خپــل زړه  اخالقــي زده كــړې د يــوه صــوفي او عــارف لپــاره   

  .يوازې د خداى كور بولي ډېر ښه درس دى
 دمخـه د يونـاني   زموږ په فرهنګ كې له اسالمي مدنيت څخه  

فلسفي افكارو افالطوني او نوى افالطوني افكـارو لـه اغېـزو            
لنـډه دا چـې شـرقي افكـارو لـه هنـد،          . هم سـترګې نـه شـو پټـولى        

 څخه زموږ پـه     چين، ايران، يونان او نورو فرهنګونو او مدنيتو       
فرهنــګ او تــاريخ كــې هــم ترســب كــړى او خپلــه اغېــزه يــې پــرې   

  .ايښې ده
  :م پړاويدو

ه فرهنــګ ســره د اســالمي مــدنيت او فرهنــګ يوځــاى زمــوږ لــ
ــه او پــه دې ســيمه كــې د اســالم خپرېــدل او نفــوذ زمــوږ د      كېدن

دا پــړاو د . ســيمې پــه فكــري جريــانونو كــې يــو بــل پــړاو پيــل كــړ
  .اسالمي فرهنګ پيل دى
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 كــې پــه بغــداد يعنــې د    مــه او درېيمــه هجــري پېــړۍ   يپــه دو
او عرفـاني افكـار     خالفت په مركز او نورو مراكزو كې تصـوفي          

  .لمنځته راغل
په اسالمي نړۍ كې مشـهورو عارفـانو او صـوفيانو د قرانـي              

د سـتاويزونه و    احكامو پر بنسټ د خپلې الرې او طرقيت لپاره          
په قران كې د ميثاق په بـاب ايـت دى، چـې             : پلټل د مثال په ډول    

وايــي چــې د انســان او خــداى  )) مينــې پيمــان((صــوفي ورتــه د 
تـه اشـاره    )) امانـت ((په قـران كـې      همدارنګه  . دىترمنځ موجود   

ځمكــې او اســمانونو ). انســان(ده چــې نړيوالــو تــه وړانــدې شــو 
پــه قــران كــې . دغــه امانــت نــه شــو ســاتلى، بلكــې انســان ومانــه  

ــه ورځ خــداى       ــدار وعــده ده، چــې د قيامــت پ ــه د دي ــهمــومن ت  ل
انسان سره ګوري، له دې پرته خـداى پـه دې نـړۍ كـې هـر چېرتـه        

 په مشرق كې په مغرب كـې او هرځـاى تـه چـې انسـان مخـه                   وي،
كړي خداى شته او دا هغـه ټكـى دى چـې انسـان هـر چېرتـه مخـه                
كړي، كوالى شي دغه مفكوره په انسـان كـې وګـوري او انسـان               

  .ته د شاه رګ څخه هم نږدې دى
 چــې پـــه پښــتو ادب كـــې دا مســاله مطالعـــه كـــوو،    خــو كلـــه 

ه ييـز فرهنګـي چوكـاټ       مپښتني فرهنګ هـم پـه دغـه پراخـه سـي           
كې مطالعه كېدى شي او په دغـه فرهنـګ كـې فكـري جريانونـه                

  .هم ګوښي نه شي مطالعه كېدى
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شيخ متي يو له دغه ډول مبتكرو عارفـانو او د شـور او وجـد                
خاوند معلومېږي چې كېدى شي د هغه په يوه شعر كـې د وخـت               

  .د السبرۍ فكري جريان اندازه ولګول شي
عبـدالحى حبيبـي د پټـې خزانـې پـه حوالـه       لوى استاد مرحوم   

شيخ متي د عبـاس زوى و چـې عبـاس د عمـر او عمـر د       : (( ليكي
خليل د غوريا او غوريـا د كنـد ابـن خرښـبون زوى              . خليل زوى و  

ــه    .  و ــته پــ ــرګ وروســ ــر مــ ــبون تــ ــورنۍ د خرښــ ــهوره كــ دا مشــ
ارغســتان، پښــين او پېښــور كــې خپــره شــوه او شــيخ متــي دوه   

ن مـزار  ا د امـر  چې حسن او امـران نومېـدل  دلورونه نور هم درلو  
خواجـه  (( تراوسه د كوږك پـر غـره دى چـې هغـه غـر دده پـه نامـه          

بي بي خالده نومېـده     (( ور يې   خهم بلل كېږي او يوه      )) امران غر 
چې قبر يې تراوسه هم په پښين كې مشهور دى او په كالت كـې          

ه بالــه هــم ددې پــه نامــه تراوســ)) خــاالكلي((د ترنــګ پــر غــاړه د 
  .شي چې دا په ژوند هلته اوسېده

ـــ623 (رشــيخ متــي پــ   ــدلى او د ) ه ــه عمــر د   ) 65(زېږې كــالو پ
هـ كال وفات شوى دى، دده مزار تراوسـه         688 رترنګ پر غاړه پ   

ميلـه لـرې پـر يـوې        ) 50(هم د كندهار شمال شرقي خواته تقريبـاً         
ــا        ــه كــالت باب ــولي او دى پ ــې ب ــع دى چــې كــالت ي ــډۍ واق غون

ى، ده خپل ژوند هم د ترنګ پر غـاړو او د غونـډان پـه                مشهور د 
  ).16، 4.)) (غره او د كالت په حدودو كې تېر كړى دى
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دغه راز استاد حبيبي د نعمـت اهللا هـروي دمخـزن افغـاني پـه                 
ان : (( قول چـې يـو بـل مشـهور كالسـيك اثـر دى را نقلـوي چـې                    

طالب حقايق و كاشـف معـاني زبـده ابـراو خالصـه اصـرار شـيخ                  
ايشــانرا ســر حلقــه .  خليــل صــاحب عبــادت و رياضــت بــود ىمتــ

دوازده سـړبن ميگوينـد و افغانـان بسـيار ارادت مـى اوردنــد و      
مريــد ميشــدند چنانچــه غلغلــه كرامــت ايشــان در تمــام منتشــر   

دغـه راز اسـتاد د شـيخ متـي عـارف د عرفـاني          ) 164،  4(.)) شد
ــه        ــه كــې ل شخصــيت او مقــام د اثبــات پــه تــرڅ كــې پــه پټــه خزان

: څخــه يــو حكايــت پــه دې عبــارت رانقلــوي)) افضــل الطرايــق((
يوه ورځ شيخ متي پر الر تېرېده، چې هلتـه ډېـرې ډبـرې پرتـې                ((

چې دغه ځاى يې وليد، نـو څـو شـپې    . وې او الر يې بنده كړې وه   
 ايســتهمتــواتر راغــى او لــه هغــې الرې څخــه يــې ډبــرې او كــاڼي  

تـه د   :  تـه يـې وويـل      يوه دهقان د شپې خپله ځمكه اوبوله ده       . كړل
نو دونـې زحمـت   . خداى دوست يې او ټول خلق ستا احترام كوي  

ولې پرځـان تېـروې او دغـه الر پـاكوې شـيخ متـي هسـې ځـواب                   
  )165، 4.)) (چې يوه ګړۍ د خلقو خدمت تر هرڅه ښه دى،وركړ

 چې شيخ متي يو اثـر هـم كښـلى           ،دپټې خزانې مولف زياتوي   
دغـه كتـاب پـه كـالت كـې د           )) د خـداى مينـه    (( و چې نـوم يـې و        

شيخ متي په زيارت پروت و او زيارت كوونكو به لوسـتلو، پـه              
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دغــه اثــر كــې مناجاتونــه او دعائيــه شــعرونه و، خــو دغــه اثــر         
  .تراوسه تر السه شوى نه دى

اوس ددې لپاره چې د عارف شيخ په يواځينۍ السـته راغلـي        
اج  جــوشــعر څــه ووايــو او د هغــه د عارفانــه او صــوفيانه افكــار  

  :واخلو نوموړى شعر رانقلوو
  
  

  پـــــــر لويـــــــو غـــــــرو هـــــــم پـــــــه دښـــــــتو كـــــــې 
ــې    ــپو كــــ ــو شــــ ــه نيمــــ ــهار پــــ ــوى ســــ ــه لــــ   پــــ

  لكو كــــــــېېپــــــــه غــــــــاړو ږغ او پــــــــه شــــــــپ   
ــپ   ــه شــــــــ ــو پــــــــ ــاد ويرژليــــــــ ــېېيــــــــ   لو كــــــــ

ــورې دي    ــارې ســــــ ــاد نــــــ ــتا د يــــــ ــول ســــــ   ټــــــ
  دا ســــــــــــــــتا د مينــــــــــــــــې ننــــــــــــــــدارې دي  

  
  دىجنـــــــــډې زرغـــــــــون كـــــــــه پـــــــــه بيـــــــــديا 

ــدا د   ــه خنـــــــــــ ــه پـــــــــــ ــربڼ خواتـــــــــــ   ىد بـــــــــــ
  ا دىترنــــــــــــګ چــــــــــــې خــــــــــــړ دى پــــــــــــه ژړ

  دا ټـــــــــــول اغېـــــــــــز د مينـــــــــــې ســـــــــــتا دى   
  ټولــــــــــه ښــــــــــكال دې ســــــــــتا لــــــــــه الســــــــــه 
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ــه   ــه پاســـــــــــــــ ــوالو پاســـــــــــــــ   اى د پاســـــــــــــــ
  

  كــــــه لمــــــر روښــــــانه مــــــخ يــــــې ســــــپين دى     
  يـــــــــــاد ســـــــــــپوږميه تنـــــــــــدى وريـــــــــــن دى 
ــرتمين دى   ــكلى پـــــــــ ــر دى ښـــــــــ ــه غـــــــــ   كـــــــــ
  لكـــــــــــــه هنـــــــــــــداره مـــــــــــــخ د ســـــــــــــين دى
  ســـــــــــــــــتا د ښـــــــــــــــــكال دا پلوشـــــــــــــــــه ده   
ــداره ده   ــپكه ننـــــــــــ ــو ســـــــــــ ــې يـــــــــــ   دا يـــــــــــ

  
  دلتــــــــــــه لــــــــــــوى غرونــــــــــــه زرغــــــــــــونېږي 

  نـــــــــد وږمـــــــــې پـــــــــه كـــــــــې چلېـــــــــږي    د ژو
ــږي   ــاوخوا كړېــــــــــــــــ ــوراوې شــــــــــــــــ   بــــــــــــــــ
ــېږي     ســـــــــترګې ليـــــــــدو نـــــــــه يـــــــــې هيښـــــــ

ــكليده يــــــــــې     ــړۍ پــــــــــه ښــــــــ ــل د نــــــــ   !تــــــــ
ــده  ــه خاونــــــــ ــې  ! لويــــــــ ــه يــــــــ ــه تــــــــ   !ټولــــــــ

  
  خاونـــــــــــده ښـــــــــــكلى ســـــــــــتا جمـــــــــــال دى 
  ښـــــــكاره يـــــــې لـــــــور پـــــــه لـــــــور كمـــــــال دى 
ــال دى    ــړۍ كــــ ــه پېــــ ــپه كــــ ــه شــــ ــه ورځ كــــ   كــــ
  ســــــــــــتا دقــــــــــــرت كمكــــــــــــى مثــــــــــــال دى 
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  رونــــــــــــــو يــــــــــــــوه رڼــــــــــــــا ده وســــــــــــــتا د ل
ــوړه تما   ــې جـــــــــــ ــه چـــــــــــ ــاه دهدلتـــــــــــ   شـــــــــــ

  
ــور دى  ــتا د مينــــــــــې كــــــــ   زړه مــــــــــې دا ســــــــ
ــوځند اور دى   ــه ســـــــ ــق پـــــــ ــوى د عشـــــــ   ســـــــ
ــور دى    ــر لــــــــ ــتا پــــــــ ــه ســــــــ ــي و تاتــــــــ   رپــــــــ

  لــــــه دې هــــــېڅ دى ورك يــــــې پلــــــور دى  بــــــې
ــاد دى   ــدو ښـــــــ ــه ليـــــــ ــال پـــــــ ــتا د جمـــــــ   ســـــــ
  كــــــــــه نــــــــــه وي دغــــــــــه نــــــــــور بربــــــــــاد دى 

  
  لكى دىې ســــتا د عشــــق شــــپ  پــــه غــــرو كــــې  

   دىهىددې نــــــــــــړۍ پــــــــــــه عشــــــــــــق ســــــــــــ
  كــــــــه غــــــــټ كــــــــه وړ كــــــــه پڼــــــــد نــــــــرى دى

ــتا د ج ــى دى  ســـــــ ــر شـــــــ ــرى هـــــــ ــال ځـــــــ   مـــــــ
ــ     ېوچـــــې پـــــر دنيـــــا مـــــې ســـــترګې پـــــرې ســـ

ــوې   ــدارې ســـــــ ــه ننـــــــ ــال پـــــــ ــتا د جمـــــــ   ســـــــ
  

ــورتم     ــه وه تـــــــ ــه مځكـــــــ ــك نـــــــ ــه هســـــــ   نـــــــ
   وعـــــــــــــدمتيـــــــــــــاره خپـــــــــــــره وه ټـــــــــــــول   

ــې ادم و   ــه يــــــــــــ ــيس نــــــــــــ ــه دا ابلــــــــــــ   نــــــــــــ
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  ســـــــــــــتا د جمـــــــــــــال ســـــــــــــوچه پـــــــــــــرتم و 
  چــــــــې سوښــــــــكاره ښــــــــكلې دنيــــــــا ســــــــوه 
  د پـــــــــنځ پـــــــــر لـــــــــوري يـــــــــې رڼـــــــــا ســـــــــوه

  
  زه چــــــــې څرګنــــــــد پــــــــر دې دنيــــــــا ســــــــوم    

ــه  ــومد ښــــــــــكلي مــــــــــخ پــــــــ ــا ســــــــ    تماشــــــــ
  ســـــــتا پـــــــر جمـــــــال بانـــــــدې شـــــــيدا ســـــــوم 
ــوم    ــال ســــــــ ــټې را جــــــــ ــې ســــــــ ــه خپلــــــــ   لــــــــ

  
ــون دى   ــې بېلتــــــــــــــ ــه ژړا ژاړم چــــــــــــــ   پــــــــــــــ
ــې تـــــــــون دى     ــل مـــــــ ــي بـــــــ ــه پردېســـــــ   يمـــــــ

  
  ژاړي) متــــــــــــــــــــــــــــي(وګړيــــــــــــــــــــــــــــوالي 

   يـــــــــــې دورې غـــــــــــاړې غـــــــــــاړېېســـــــــــور
  څـــــــه غـــــــواړې  څـــــــه وايـــــــې څـــــــه بــــــــاړي     

ــواړ     يخپــــــــل تــــــــون او كــــــــور و كلــــــــى غــــــ
ــو ــي    ڼچـــ ــوا ســـ ــه خـــ ــي نيمـــ ــل ســـ ــې بېـــ   ي چـــ

   ســـــــــيژړالـــــــــور  پـــــــــه ڼتـــــــــل يـــــــــې د بـــــــــ
  

  
  د شيخ متي شعر څو اړخونه لري؟
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  .د شيخ متي د شعر پوخوالى او شعريت_ 
  دشعر تصوفي او عرفاني اړخ_ 
   عرفاني اړخ-د شعر فلسفي_ 

  

  :د شعر پوخوالى
د شعر دا اړخ موږ ته راجوتـوي چـې پـه پښـتو شـعر او شـعري          

په دې شعر كـې مـوږ     . ده وه وا موج و غنا ان له پخ    يكالم كې فكر  
 ې چـې د يـوې پيـاوړ       ،الى او فكري غنـا ليـدلى شـو        داسې پوخو 

ــده ګــي كــوي    ــا نماين ــوي  . فرهنګــي غن ــره هــم راجوت  چــې ،دا خب
پـه دې برخـه     . پښتانه شـاعران لـه تصـوف او عرفـان سـره اشـنا و              

ــه دى   ،كــې يــې زيــاتې شــتمني درلــودې    خــو دا چــې التراوســه ن
 چې د پښتنو سـيمه  ، يو عمده دليل دا كېدى شي  ي،ترالسه شو 
 او  او منځنــۍ اســيا لــه خــوا د يرغلونــو  ځيــديځ او ختــيتــل د لو

تاړاكونو د تېرېدو الره ده او د اوسـني جنـګ پـه څېـر، پـه تېـرو                   
جنګونو كې هم زرګونه فرهنګي اثار د اسـونو او كـاروانونو پـه              

 دې اسـاس ده چـې       رپـ . پښو كې لتاړ شـوي او لـه منځـه تللـي دي            
  . او اثار لرو جريانونو د تحليل له پلوه لږ مواديموږ د فكر

  

  :د شعر تصوفي او عرفاني اړخ
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د شيخ متـي پـه پـورتني شـعر كـې يـو ډول نـه، بلكـې پـه پـوره                
شـعر د موالنـا د      . ډول شرقي تصوفي فكـري جريـان ليـدل كېـږي          

 په سندره پيل    د فراق )) نى((يا  )) غاړه ږغ ((مثنوي په تقليد په     
 كېږي او ټول موجودات د واحـد او يـواځيني ذات د موجوديـت             

  .شهادت ته رابولي
  :استاد حبيبي هم ددې خبرې يادونه كوي چې

 چـې پښـتو شـعر       ،شيخ متي له هغو لومړيو حلقـو څخـه دى         (( 
ته يې يو فلسفي ښكلى رنګ وركړى او د جماليت ټكى يـې ښـه               
روڼ كــړى دى مګــر دده فكــر تــل لــه مــادي خــوا څخــه معنــوي او   

معنـوي او   له مادي اشـعارو څخـه تـل         . الهي افكارو ته ميل لري    
 پـه سـتاينه كــې   ېمـافوق الطبيعـه نتــايج اخلـي او يـوازې د مــاد    

 سره له دې چې د شيخ متـي ټـول اثـر           ) 168،  4.)) (ځان نه ډوبوي  
پـه  . نه شـته، خـو مـوږ كلـه چـې د حـد اقـل تحليـل پـه لټـه كـې يـو                

همدې مطلوب شـعر كـې چـې لـه طبيعـت او د طبيعـي ښـكال لـه                    
) نزمــا(شــپه او ورځ ســتاينې پيــل كــوي، پــه جزئيــاتو غرونــه،   

، بڼونـه، ترنـګ سـيند       ي شـو  د غمجنو اوازونـه، شـنه     ) نى(غاړه  
او هر څـه چـې ښـكال او جمـال لـري، پـه واقعيـت كـې يـو تمثيـل                 

  .كوي
دغه راز د لمر مخ، د سپوږمۍ ورين تنـدى، پـرتمين غرونـه،              

 د هنـدارې پـه څېـر مـخ، زرغـون غرونـه، د ژونـد وږمـه،         د سـيند 
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ټــول او ټــول د لــوى ذات د يــو واحــد بوراګــان او د هغــو ســندرې 
شــاعر لــه دغــه توصــيف او  . وجــود پــه هســتۍ شــهادت وركــوي 

 زمـان او  ،تمثيل څخـه د لـوى ذات خاونـد تعـالى جمـال، ښـكال          
كـوم چـې ځـاى يـې زړه كـې دى،            . مكان د خداى له قـدر تـه بـولي         

د خاونـدانو پـه فكـر دخـداى د مينـې            )) قلب((زړه چې د سير او      
ټوله اندېښنه او غمنامه پـه دې كـې ده چـې            خو د شاعر    . كور دى 

  .له بېلتونه ژاړي
  بشــــنو از نــــى چــــون حكايــــت ميكنــــد 
  از جـــــــدايى هـــــــا شـــــــكايت ميكنـــــــد

  
  پــــــــــه ژړا ژاړم چــــــــــې بېلتــــــــــون دى  
  يمــــــه پردېســــــي بــــــل مــــــې تــــــون دى 

  
پـه څېـر پـه دې خـاطر     ) بلبـل ( هم په فراق كې د چـوڼي   نوموړى

 جالوالـى د     چې جال دى او دغـه فـراق او         ،په ژړا او ماتم كې دى     
هغه د رواني رنځ او نارامۍ منبـع ده چـې يـوازې پـه وصـال سـره                   

  .رفع كېدى شي
  

  : عرفاني اړخ- شعر فلسفيد 
لكـه څرنګـه   .  فلسفي رنګ هم لـري دپورتنى شعر په شرقي دو    

ــدالحكيم پــ   ــو    هچــې د ډاكټــر عب ــه د لرغون ــا هــېڅ كل  قــول موالن



 124

ي او نـه هـم      ون نوم نه يـادو    تالپو، ا تيوناني فالسفه وو لكه ارس    
د شيخ متي پـه شـعر كـې هـم           . له قران پرته په بل څه استناد كوي       

  :په ظاهر كې هېڅ نه شته خو بيا هم لولو
  

ــورتم و    ــه وه تـــــــ ــه ځمكـــــــ ــه هســـــــــك نـــــــ   نـــــــ
ــدم و    ــول عــــــــــــ ــره وه ټــــــــــــ ــاره خپــــــــــــ   تيــــــــــــ
ــه يـــــــــــــــې ادم و  ــه دا ابلـــــــــــــــيس نـــــــــــــ   نـــــــــــــ
  ســــــــــــــتا د جمــــــــــــــال ســــــــــــــوچه پــــــــــــــرتم و 
ــوه   ــا ســـــ ــكاره ښـــــــكلې دنيـــــ ــو ښـــــ   چـــــــې ســـــ
ــوه   ــا ســـــــ ــر لـــــــــوري يـــــــــې رڼـــــــ   .د پـــــــــنځ پـــــــ

  

په اريايي افكارو كـې چـې روح او فكـر يـې د واحـد خـداى                  (( 
 واحد خـداى يـې د       ا په باب و، په ستاينه يې پيل وكړ        داهورا مز 

. وباله چې ځمكه او اسمان يې هست كـړه        ) زدام(او پوه   ) اهورا(
... د هخامنشيانو په كتيبو كې لولو چې اهورا مزدا ځمكـه دلتـه            

، هن لپــاره خوښــي هســت كــړ  او د انســا... انســان... اســمان هلتــه 
 بنــد كــې هغــه د اوبــو، ګيــاوو، بــاد،  44، 4زردشــت د ســينا پــه 

ــو      ــو موجوداتـ ــه د ټولـ ــډه توګـ ــه لنـ ــورتم او پـ ــا او تـ ــمان، رڼـ اسـ
افالطونيـــــان هـــــم نـــــړۍ او ) 105، 5.)) (هســـــتوونكى بـــــولي
نور فالسفه هـم دغـه ډول عقايـد وړانـدې           . موجودات مثل بولي  

ف كې بې اغېزې نه ده  ان پـه           يوناني فلسفه په شرقي تصو     .كوي
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اســالمي فرهنــګ كــې يــې ژورې ريښــې درلــودې، پــه دويمــه او  
درېيمــه هجــري پېــړۍ كــې زيــات شــمېر يونــاني فلســفي اثــار پــه 
بغداد او اسكندريه كې په عربي وژبـاړل شـول، زيـاتره فالسـفه              

 ،وو په ارسطو او فلسفي افكارو د توضيح او تشريح كـار وكـړ             
ابن سينا، فـارابي امكنـدي، مهـر وروى      ستر اسالمي پوهان له     

 اسـالمي فلسـفې افكـارو ښـه متشـرحين وو،            -او نور د يونـاني    
خــو تصــوفي او عرفــاني افكــارو پــه اســالمي نــړۍ كــې د ازادۍ 

شـــعر او ادب دغـــه ډلـــې يعنـــې عـــارف او  . غزونـــې وس درلـــود
شـعر فلسـفه، عرفـان او تصـوف     . صوفي د خپل پيغـام بسـتر كـړ     

اوس چــې خپلــې . شــعر يــو لــه دغــو دىوروزه، چــې د شــيخ متــي 
  :خبرې راټولې كړو ويلى شو چې

پښــتني فرهنــګ پــه فكــري او معنــوي لحــاظ د ډېــرو ژورو       
فلسفي، عرفاني او تصوفي افكارو جوګه دى، چـې كتبـي اثـار         
يـــې پـــه دې ســـيمه كـــې د كوچېـــدلو، لېږدېـــدنو او جنګونـــو او  

 د  چـــې، هـــر كلـــهيخونړيـــو پېښـــو پـــه تـــرڅ كـــې لـــه منځـــه تللـــ  
وروسته فرهنګ د بيـا زرغونېـدو لپـاره بيـا او بيـا ماضـي تـه                  را

 انقطـاع سـره مخـامخ شـوى         لهفرهنګي جريان   . اړه پيدا شوې ده   
  . كلونو وروسته راټوكېدلى دى تراو

پښتو شعر د لسيزو او پېړيو په جريان كې د فكري جريانونو            
ولۍ كـې درې سـيمې او       ځـ دې شتمنۍ په خپله     . حاصل و او دى   
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زې افكار له ځانه سره ساتلي، روزلي او وروسته         د فرهنګي حو  
ــه يــې   پــه دې تــرڅ كــې د شــيخ متــي   .  كــړي ديانتقــالنســلونو ت

 چـې هـم عرفـاني او تصـوفي        ،مناجات داسـې كـوچنۍ نمونـه ده       
رنـــګ لـــري او هـــم فلســـفي مفـــاهيم او فكـــري فلســـفې جريـــان    

موږ پـه نهايـت كـې دې تـه رابـولي، چـې پـه پښـتو                  . راڅرګندوي
 متونو كې د فكري جريانونو څېړنـه، د معنـوي       كتبي كالسيكو 

نويــو . خونــدي ارزښــتونو پــه نــوي مطــالعې مــوږ الســبري كــوي  
ته لږه پاملرنه   رنتايجو ته مو رسوي هغه څه چې تراوسه پورې و         

  . شوې ده
  يادښتونه

ترجمـه امـين    . (( داكتر محمـد اقبـال، سـير فلسـفه در ايـران            -1
  .مخ24تهران )) حسين اريانپور

   مردم شماره سي ويكم ، تهران هنر و-2
  )تهران( ميراث صوفيه، ش عبدالحسين زرين كوب، ارز-3
: كابـل ( ټـوك    2 عبدالحى حبيبـي، د پښـتو ادبيـاتو تـاريخ            -4

  .ل كال)1382(ولنه، ټپښتو 
 مقالــه دوم، – ترجمــه فريــدون وصــحن  ، ديانــت زردشــتى-5

  .1348 ،تهران، بنياد فرهنگ
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  ))محمود((پوهنمل شاه محمود 
  

روابط ميرويس هوتكى با شاهان 
  گورگانى هند

  
  :مقدمه

طوفان مغول و تاتار از جمله وقايعى بود كـه مثـل اكثـر بـالد         
مشــرق بــر پيكــر افغانســتان صــدمات بزرگــى وارد كــرد و ملــت  
شجيع افغان براى مدمت تقريباً پنج قرن بـا حكـام مربوطـه انهـا            

ملـى خـود   پنجه نرم كرد و پيوسته در كوشش بـود تـا حكومـات           
  .رامجدداً تاسيس نمايد

حكام مغول و تيمورى در طول قرنهـا بـا مـردم افغانسـتان در               
مجادله بسر برده و صدمات بزرگى رامتحمل شدند و بعضـاً بـا     
امتيـازاتى كــه بــه افغانهـا دادنــد تــا حـدى توانســتند خــود را از    

 صـفوى هـاى فـارس       ،صدماتى نجات دهند، در قرن دهم هجرى      
وراء النهــر بــه تهاجمــات خــود بــه افغانســتان و اوزبــك هــاى مــا

شروع نموده در تجزيه واليات افغانستان به اقداماتى متوسـل          
پسانتر با اشـغال  بابر كه در كابل پاى خود را محكم كرد     . شدند

پايتخت را به انجـا انتقـال داد   ) لودى ها(هند از خانواده افغان     
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ربــى و در نتيجــه شكســت اوزبكهــا از صــفويان قســمت هــاى غ  
و بــه اينصــورت در طــول  . افغانســتان بدســت صــفوي هــا افتــاد  

 ديگر واليات شرقى و كابـل، بدخشـان و مضـافات            دوصد سال 
 گورگــانى هــاى هنــد و واليــت هــرات و سيســتان در  ان در دســت

 منطقـه متنـازع فيـه هـر دو          ر واليـت قنـدها    ،قبشه صفوى ها بود   
  . كه زمانى بدست يكى و مدتى بدست ديگرى بوددولت بو

هجري همايون پسر بابر در بـدل معـاونتى كـه از            952در سال   
ــه       ــدار از دســت رفت ــراى بدســت اوردن اقت طهماســب صــفوى ب

ى پـس از چنـدى      لـ نـدهار را بـه فـارس گذاشـت و         قحاصل داشت   
دوبــاره ايــن واليــت بــه دولــت گورگــانى هنــد مربــوط گرديــد در   
 دوران جالل الدين اكبر قندهار در دست گورگانى هـا بـود ولـى             

م در عهـــد جـــانگير، شـــاه عبـــاس پادشـــاه فـــارس  1622در ســـال 
ــا اردوى    )  هجــري1038 -958( ــدهار نمــود و ب اراده اشــغال قن

بزرگى عازم قندهار شد پس از محاصـره چهـل روز ايـن شـهر را                
بدست اورد و در عهد جهـانگير گورگـان هـا كـدام اقـدام ديگـر                 

قيــام بــراى اشــغال مجــدد قنــدهار بعمــل نياوردنــد و تــا هنگــام   
  .ميرويس خان هوتكى تسلط صفوى ها بر قندهار بود

  
  :قيام ميرويس خان و تشكيل دولت هوتكى
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م اسـت مـادرش     1673ميرويس پسر شاه عالم متولـد در سـال          
نـازو دختـر يكـى از خـان هـاى عشـيره تـوخى بـود، ميـرويس در          

ــدهار رشــد كــرد    ايــن شــهر از نظــر صــنعت و   . محــيط شــهرى قن
هنـگ رونـق داشـت و نسـبت بـه فقـر و             تجارت و پيشـه ورى و فر      

عســرت زنــدگى مردمــان كوهســتان شــرق، مــردم جنــوب نســبتاً  
مرفه تر بودند و قندهار كه در سر راه تجـارتى بـين هنـد و ايـران                  

  .قرار داشت براى تشكيل يك دولت ملى مساعدتر بود
ميرويس از نزديك شاهد استبداد و ظلم و تبعيض حكومت          

 رهايى   ميرويس بخاطر ) 1(رديد  خارجى نسبت به هموطنانش گ    
مردم و كشور خويش از دست صـفويان چهـار بـار بـه دربـار شـاه                
ــار را    ــمناً اوضـــاع دربـ حســـين صـــفوي داد خـــواهى نمـــود و ضـ

چـون ميـرويس از فريـاد رسـى و داد شـنوى دربـار               . مطالعه كـرد  
 از علمـاى    اصفهان مايوس گشـت از انجـا عـزم بيـت اهللا نمـود و              

و بـدربار   . و جـواز جنـگ را بدسـت اورد        عرب فتوا قتل گـرگين      
اصفهان نيـز انقـدر نفـوذ كـرد كـه درباريـان را نسـبت بـه گـرگين                    
ظنين تر سـاخت بعـد ازيـن ميـرويس خـان بـه قنـدهار برگشـت و                   
جرگه ملى بزرگ را در كـوكران، مانجـه جمـع و سـوگند نمودنـد                

  .تا تسلط اجنبى را از كشور خويش بر اندازند
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بــه مــدد تمــام اقــوام قنــدهار گــرگين بعــد از ان ميــرويس خــان 
خان بيگلر بيگى صفويان را با تمام لشكر او قتـل كـرده و شـهر                

  )2.(قندهار رابدست اوردند
  

  :روابط ميرويس با دربار گورگان هند
قنــدهار از حيــث جغرافيــاى در بــين دو ســلطنت ايــران و هنــد  
اهميتــى بــه ســزا داشــت و وقتيكــه مبــارزين ملــى بــه قيــادت         

ن پرچم استقالل را بر ان ديار افراشتند از يكطـرف           ميرويس خا 
دربـــار گورگـــانى هنـــد از اســـتماع ايـــن خبـــر بـــه تزلـــزل افتـــاد و 
اســتقالل افغانهــا را بــراى خــود خطــرى بــزرگ دانســت زيــرا كــه  
حكمـــداران گورگـــانى هنـــد از تجديـــد عظمـــت و امپراطـــورى  

  .غوريان، خليجان و لوديان ترسيدند
نقـل از صمصـام الدولـه و خـافى     پوهاند عبدالحى حبيبـي بـه      

  .خان مى نويسد
وقتيكه خبـر اعـالن اسـتقالل افغانهـا را تـا جـاى بـه رسـميت            
ــدفع ايــن      ــار اصــفهان مفاهمــه كردنــد تاب ــا درب شــناختند ولــى ب
واقعه كه براى ملك و ملت طرفين خـالف راى صـايب اسـت بـه                

امـــا حـــاجى ميـــرويس خـــان كـــه موقعيـــت   ) 3(زودى بكوشـــند
نت قوى بخوبى درك كرده بـود       طر بين دو سل   خطرناك خود را د   

بزرگــان ملــت را در جرگــه ســومين فــراهم اورد و بعــد از انكــه       



 131

ان را در بـين دو دولـت شـرقى و غربـى             غـ موقف سياسى ملـت اف    
اگــر بــا مــن متفــق باشــيد و   : (( بــا قــواى ايشــان نشــان داد گفــت  

ــاورى كنيــد  ــد خــواهيم داشــت و      . ي ــواره پــرچم حريــت را بلن هم
. غالمى اجانب بگـردن مـا افتـد       ) ربقه(ذاشت كه باز    نخواهيم گ 

كسانيكه غالمى اجانب رامى پذيرند، ما را با ايشـان ربطـى و             
  )4)) (مودتى نيست و در ديار ما سكونت نكنند

جرگــه ملــى بعــد از شــنيدن خطابــه زعــيم ملــى بــا وى موافقــت 
ــا دم واپســين از ازادى و     كــرده و مواعيــد موكــدى دادنــد كــه ت

  )5. (ى خويش دفاع كننداستقالل مل
اخبــار وقــايع قنــدهار بــزودى بــدربار صــفوى رســانيده شــد و  
. ميــرويس خــان هــم نامــه اى را بــه پادشــاه صــفوى ارســال داشــت
: مرحــوم حبيبــى بــه نقــل از اثــر جنــگ افغــان و فــارس مــى نگــارد

بادشـاه از تـدبير كـار       :  ياد اور شده بود    ميرويس در نامه خويش   
زيــرا تمــام افغانــان بــه  . دهار نفرســتدبگيــرد و قشــونى را بــه قنــ 

 و اگر مجبـور  كشتار ايشان دست بر قبضه شمشير ايستاده اند       
ــر ان       ــا ب ــه پادشــاه دهلــي بســپارند، بن شــوند شــايد قنــدهار را ب

. پادشاه صفوى بايد موقع سياسـى ايـن كشـور را ملحـوظ دارد     
)6(  

 ها بخاطر اشغال  دوباره قندهار بـه ثمـر نرسـيد             ىتالش صفو 
ويس خان درين هنگام از يك طرف جنگ را باصـفوى هـا             و مير 
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ادامه داد و از جانبى روابط سياسـى خـود را بادربـار گورگـانى        
 و بــراى تشــييد روابــط دوســتانه سياســى     .هنــد بهتــر ســاخت  

حاجى امكو بـرادر خـود را بحيـث سـفير بـدربار دهلـى نـزد فـرخ                  
 شيرگورگانى فرستاد و هداياى دوستانه را بذريعـه وى ارسـال       

  )7. (داشت
فرســـتادن ســـفير بـــه هنـــد، فهـــم سياســـى و مهـــارت نظـــامى  

 كـه دولـت     ميرويس را نشان ميدهد بخاطر انكـه تـرس ايـن بـود            
صــفوى نيــز بــا هنــد همدســت شــود و خــاك افغــانى را بــين خــود  

از ايـن رو ميـرويس نيكـه بـا اينكـه از نيـت دربـار                 . تقسيم نمايد 
 وى بـاز هـم بـراى        گورگانى هند نسبت به افغانها بى اطالع نبود       

اينكه وضعيت را خوبتر بخـود روشـن كنـد و هـم بنـابر تقاضـا و         
 را بـه شـاهان      وجيبه همسايگى خواست نيات دوستانه افغانـان      

متــذكره روشــن بســازد و وهميكــه از اســتقالل افغانهــا بــراى       
ــار هنــد توليــد شــده بــود رفــع نمايــد  و حتــى يكقــدم       فراتــردرب

  .ورت استعانت كندگذاشته از دربار هند در وقت ضر
به اسـاس همـين مفكـوره سـفير افغـانى مكتـوبى را مبنـى بـر                  

 دوســتانه افغانــان و اطــالع تصــميم ازادى خواهــان  خواهشــات
به عنوان شـهزاده    ) م1709(نسبت به استقالل خاك خود در سال        

  .دربار هند نوشت
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مــا افغانــان نســبت بــه تمــام همجــواران بــه همســايگى شــاه   (( 
و . داريم، زيرا همكيش و هم مـذهب هسـتيم        هندوستان افتخار   

به همين نسبت اعتماد قـوى داريـم كـه در موقـع ضـرورت بـا مـا                  
  .معاونت خواهد كرد

ما عليه شاه فارس تصـميم گرفتـه ايـم زيـرا او بـراى تجـاوز و                  
براى محاربه بر ضد مذهب ما قشون مى فرستند ازين جهت مـا             

ت حال مـا را در      از مقتدر ترين شهزاده خواهش ميكنيم تا حقيق       
  )).پيشگاه معظم ترين پادشاه هند تقديم و روشن نمايند

امنيـت بـه كلـى حكمفرماسـت هـر          ) هنـد ( فعـالً در ان وال       چون
ــاه در وقــــت ضــــرورت يكدســــته قشــــون بــــراى معاونــــت و    گــ
پشـتيبانى مــا فرسـتاده شــود بـه يمــن و رحمـت خداونــد بـر ضــد      

  .ب و مظفر خواهيم شدلدشمنان مذهب خود غا
ــا را     افغان ــيات مـ ــايد بعـــض مقتضـ ــتند و شـ ــجيع هسـ ــا شـ هـ

افغــان و (مســاعد نمايــد كــه در هنگــام يكجــا شــدن دو قشــون    
 و پادشـاه هنـد      )8(بعض از توابع فارس را تحريك نمايم        ) هند

انهــا را مددنماينــد و اگــر بــه هــيچ حــال طاقــت مقاومــت نيارنــد  
  )9.(جمع تجدريف افغان كوچيده ورو به هندوستان اورند

 بــه شــاه هنــد رســيد تــو هــم خطريكــه از يــن مكتــوبوقتيكــه ا
اســتقالل افغانهــا نزدشــان توليــد شــده بــود رفــع گرديــد، نامــه    
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اوران را مـــورد نـــوازش قـــرار دادنـــد بـــاجواب اطمينـــان بخـــش 
  .مرخص نمودند

 بــه رســميت شــناخت و خطــاب دربــار دهلــى حكمــران قنــدهار
 را با تحف شمشـير و فيـل بـدربار ميـرويس           ) حاجي امير خانى  (

مــدار بــزرگ افغــان انقــدر  امــا عمــر ايــن زما)10. (گســيل داشــت
طــول نكشــيد كــه مقاصــد بــزرگ خــود را در راه توحيــد واليــات  

 سال حكومـت قنـدهار      افغانستان عملي كند وى در طول هشت      
م 1715و واليات نزديك انـرا متحـد سـاخت تـا اينكـه در نـومبر                 

  .وفات يافت
در ملــت خــود احيــا روح ازادى خــواهى و جذبــه ملــى را كــه او 

نمود از بين نرفت قيـام ملـى را كـه او بعمـل اورد و احساسـاتى                  
 احيا نمـود موجـب تشـكيل مجـدد           را كه در ملت قهرمان افغان     
  .سلطنت بزرگ افغانها گرديد

  ماخذ
ــاريخ،   -1 ــير تـ ــتان در مسـ ــار، ميـــرغالم محمـــد، افغانسـ  غبـ

  317ص ) 1346كابل، 
انسـتان جلـد دوم،      حبيبى، عبدالحى، تاريخ مختصـر افغ      -2

  74-73، ص 1349كابل 
   حبيبي، عبدالحى، ايضاً، ص-3
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-52، ص 1335 بېنــوا، عبــدالروف، هــوتكى هــا، كابــل،  -4
56  

 افغـــانى ســـيد جمـــال الـــدين، تتمـــة البيـــان فـــى التـــاريخ  -5
  79، ص 1317االفغان، ترجمه محمد امين خوگيانى ، كابل، 

  64 حبيبى، اثر قبل الذكر، ص -6
  75 ايضاً، ص -7
  64 بېنوا، اثر قبل الذكر، ص -8
  26، ص1363 كروينسكى، تاريخ سياح مسيحى، كابل، -9
  78 حبيبى، اثر قبل الذكر، ص -10
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  پوهنمل اصف بهاند
  

د پښتو په لرغونو ښځمنو شاعرانو كې د 
  نازو انا دريځ

  
كلونــه پخــوا عالمــه عبــدالحى حبيبــي پــه ټــولنيز ژونــد كــې د 

پښــتنه مېــرمن د : (( ب ليكلــي ووپښــتني مېرمنــې د رول پــه بــا 
ــازمان شـــمرى وه   ــولنې او اجتمـــاعي سـ ــتنو د ټـ  خـــو د )1(.))پښـ

 چـې   ،پښتنو د ژوند په تاريخ كې داسې وختونـه هـم راغلـي دي             
 ښــځو زياتــه نــازول تــرپښــتنه مېــرمن كلــه كلــه د نــورو قومونــو  

  .شوې او كله يې بيا حقوق تر پښو الندې شوي دي
انه پېښو پښتانه لـه ادب او هنـر         سره له دې چې د ټولنيز ژوند      

لرې ساتلي وو، خو بيا هم دوى ليك او لوست نـه دى هېـر               څخه  
 كـه   . هنر او علم په ډګر كې يې د قدر وړ تجربې كـړې دي              كړى، د 

د پښتو ادب په تاريخ كې په ځير سره وكتل شي د مېرمنو برخه              
په دې مقاله كې به پـه لنـډ ډول د پښـتو ژبـې او                . په كې ځلنده ده   

ادب د ســترې وثيقــې يعنــې پټــې خزانــې پــه اســتناد د پښــتنو د  

                                                           
ري كالنۍ ، په پښتو ادب كې د مېرمنې برخه، پښتو ې د زپوهاند عبدالحى حبيبي،) 1(

  مخ1كال، 1357ټولنه، 
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لرغونو ښځمنو شاعرانو پـه ډلـه كـې د نـازو انـا پـر دريـځ خبـرې                    
  .وشي

د پټې خزانې د روايـت لـه مخـې د پښـتو ادبيـاتو پـه لرغـونې                   
  :دوره كې دغه مېرمنې شاعرانې تېرې شوې دي

   زرغونه كاكړ-1
   رابعه-2

   نيكبخته-3
   نازو انا-4
  يمه حافظ حل-5
   بي بي زينب-6

 خو پرته له دغو ښځمنو شاعرانو د پښتو ادبياتو پـه لرغونـو       
شاعرانو كې نورې ښځمنې شـاعرانې هـم تېـرې شـوې دي، چـې               
ښايي تراوسه پورې يې حال مـوږ تـه معلـوم نـه وي او يـا د نـورو                    
ماخذونو په ارتباط هغه وپېژنو لكه شهزاد ګلـه چـې دحالنـامې          

  .له مخې يې پېژنو
 پښــتنو پــه لرغونــو ښــځمنو شــاعرانو كــې تــر ټولــو قديمــه     د

ــې       ــوايي كـ ــه پنجـ ــدهار پـ ــې دكنـ ــاكړ ده، چـ ــه كـ ــاعره زرغونـ شـ
 هجـري   85 تـر  ددغې سترې شاعرې د ژوندانـه مـوده          )1(.اوسېده

ــورو ادبــي   . څخــه وروســته اټكــل شــوې ده   زرغــونې كــاكړې د ن
                                                           

 .مخ187 عبدالحى حبيبي، د پښتو ادبياتو تاريخ، دويم ټوك، پښتو ټولنه، ) 1(
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هـ كال د شيخ سعدي بوسـتان پـه پښـتو           903ګ په   نكارونو ترڅ 
 د پښــتو ادب د لرغونــو دورې ددې شــاعرې نــور  )1(.اوهنظــم واړ

څــه نــه دي راپــاتې، يــوازې محمــد هوتــك يــې لــه ژبــاړل شــوي     
 چې د زرغـونې د ادبـې      ،بوستان څخه يوحكايت رانقل كړى دى     

  .قدرت څرنګوالى ورنه ښه ترا څرګندېدالى شي
بله پښتنه شاعره چې د پښتو ادب لرغونې دوره كې اوسـېده            

 پټې خزانې د روايت له مخې دغه شـاعره د بـابر           د. رابعه نومېده 
 لـه بـده مرغـه چـې پرتـه لـه       )2(په زمانه كې په كندهار كې اوسېده  

  .يوې رباعي څخه يې بله څه نه دى راپاتې
 نېكبخته وه چې په اشـنغر       ددې دورې بله شاعره او پوه ښځه        

 هجـري پـه شـاوخوا       960د ژوندانه زمانه يـې د       . كې اوسېدلې ده  
عالمه حبيبي ليكي چـې ددې مـدبرې او پـوه           .شوې ده كې اټكل   
 احوال شـيخ امـام الـدين پـه خپـل كتـاب اوليـاى افغـان                  ېمېرمن

 نېك بختې د خپل ادبي ژوند په موده كې يـو          )3(.كې ليكلي دي  
 موعظې او پندونـه نظـم كـړل چـې لـه هغـه څخـه يـو كتـاب                     شمېر

انـې  د پټې خز. جوړ شو او نوم يې ارشاد الفقرا ورباندې كېښود 

                                                           
كال، 1356محمد هوتك، پټه خزانه، څلورم چاپ، د كابل پوهنتون خپرونې، ) 1(

 .مخ111
 .مخ113همدا اثر، ) 2(
 .مخ14 كال، 1357، ري كالنۍېد ز) 3(
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د روايت له مخې دغه كتاب د محمد هوتك په الس كې و او لـه      
  )1(.هغه څخه يې په خپله تذكره كې يو څو ټوټې خوندي كړې دي

د پښتو ادبياتو په لرغونـو ښـځمنو شـاعرانو كـې بلـه شـاعره                
ــوه هوښــياره او       ــور او ي ــه ده چــې د ميــرويس خــان ل بــي بــي زينب

پښـتنو مېرمنـو پـه    دغـې اغلـې مېرمنـې د نـورو        . عالمه ښـځه وه   
له بـي بـي زينبـې څخـه يـوه مرثيـه             . تدريس كې لويه برخه درلوده    

لــه دغــې مرثيــې  . راپــاتې ده، چــې پټــې خزانــې خونــدې كــړې ده  
  .څخه د زينبې ادبي ځواك ښه څرګندېدالى شي

شــهزاد ګلــه ددې دورې بلــه باتــدبيره او پوهــه ښــځه وه چــې       
ي كـ كـوال لي لي)) فرهنګ ادبيات پښتو((شعرونه يې هم ويل د      

ــه اوســېدونكو   ېچــې پــالر يــې د رو  ــراه ل ښ داد نومېــده او د تي
  )2(. چې د جالل الدين اكبر په زمانې كې يې ژوند كاوه،څخه و

ددې بــــاتقوا او پرهېزګــــارې ښــــځې د كــــالم نمونــــه اســــتاد  
  .هېوادمل په فرهنګ ادبيات پښتو كې خوندي كړې ده

پښـتنو  ددغو ښځمنو شاعرانو په څنګ كـې د پښـتو ادب او             
نــازو انــا د پښــتو . لويــه شــاعره او مــدبره ښــځه نــازو انــا نومېــده

ادبياتو د لرغونو ښـځمنو شـاعرانو پـه ډلـه كـې ډېـره مشـهوره،                 

                                                           
 . مخ106 پټه خزانه، ) 1(
ټې ېزلمى هېوادمل، فرهنګ ادبيات پښتو، د چاپ او خپرونې د دولتي كوم) 2(

 . مخ267 كال، 1365خپرونه، 
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دى هم په خپله    . پالر يې د پښتنو مشر و     . مدبره او پوهه ښځه وه    
نـازو  . سپېڅلې غېږه كې لكه ميرويس نيكه ستر الرښود وروزه      

ه او د خپــل پــالر د رياســت پــه    د علــم ادب او تــورې خاونــده و  
قلمرو كې پـه شـجاعت او سـخاوت مشـهوره وه، لوسـت يـې پـه             

  )1(. لويو علماوو څخه كړى وىلهخپل محيط كې 
د نازو انا د مېړانې، سـخاوت او خـالص الس تـوب ذكـر نـور                 

 نــازو انــا كــه لــه يــوې خــوا د   )2(اثــارو او ليكوالــو هــم ثبــت كــړى 
ول وه، نو له بلـې خـوا د   قيادت، پوهې او وطن دوستۍ ښه سمب 

د پټـې خزانـې ليكـوال د        .  ادبي ذوق خاونـده هـم وه       لوړ او نفيس  
زمـا پـالر    : ((  دريځ په برخـه كـې داسـې ويلـي دي           نازو انا د ادبي   

هســې ويــل چــې نــازو انــا عــالوه پــر ســخاوت او شــجاعت او         
عبادت هسې ارتينه وه چې د خداى تعالى څخه په مناجـات يـې              

 ديوان يې درلود چې دوه زره بيتونه په كې          ډېر اشعار ويل او يو    
وو او هلته يې ښه نكـات ادا كـړي وو او داسـې يـې ويلـي و چـې          

  )1(.))نارينه يې هم نه شي ويالى
ــا د راپــاتې ربــاعي پــه برخــه كــې كــه چېــرې د نــورو      د نــازو ان
ليكوالو او ځينو اثارو له توصيفي خبرو تېر شو او د نـازو انـا د      

                                                           
 . مخونه15-14كا، 1357ري كالنۍ، ې د ز) 1(
 كبرا مظهري ملو رو، پښتني ليكوالې او شاعرانې، لومړى ټولك د علومو ) 2(

 .مخ60 كال، 1366نه، اكاډمي خپرو
 .مخ103 پټه خزانه، څلورم چاپ، ) 1(
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و لپـاره پـه خپلـه ربـاعي تـر څېړنـې النـدې               ادبي توان د معلومول   
  : به ويښه نيسوو

  مـــــــه النـــــــدهيســـــــحر ګـــــــه وه د نـــــــرګس ل 
  څـــاڅكي څـــاڅكي يـــې لـــه ســـترګو څڅېـــده 

   ګلــــه ولــــې ژاړېيمــــا ويــــل څــــه دي ښــــكل
ــده     ــه خندې ــوه خول ــد مــې دى ي ــل ژون   .دې وي

  
ــا  ــه دې رب ــه      پ ــو عمــومي انځــور پ ــد ي ــا د ژون ــازو ان عي كــې ن

 تــر رګس د ګــل غوړېــدل او   د نــ. هنرمندانــه ډول وړانــدې كــوي  
غوړېــدو نــه يــو څــو لنــډې شــېبې وروســته يــې د ژونــد پــاى تــه      

 لـږه مـوده     ر ددې سبب شـول چـې نـرګس د خپـل ژونـد پـ               ،رسېدل
ــا پــه دې شــعر كــې د شــعر د     . بانــدې وژاړي ــازو ان كــه چېــرې د ن

جوليز جوړښت له مخې شعري انځورونـه ولټـول شـي داسـې بـه               
  :وي

ګـل مشـبه    . ه تشـبيه شـوى دى     په دې شعر كې ګل له انسان سر       
شـبه بـه، ښـكال لطافــت نـازكي او لنـډه مـوده ژونـد يــې        مانسـان  
  . انځور يې بلالى شوي ده، چې يو عالي شعروجه شبه

دغه راز په دې شعر كې ژوند له يوې خولې خنـدا سـره تشـبيه                
ژونــد مشــبه، يــوه خولــه خنــدا مشــبه بــه، لنــډوالى او  . شــوى دى

څنګه چې دغه انځور د تشبيه      . يلږوالى يې وجه شبه كېدالى ش     
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له اداتو پرتـه راوړل شـوى دى، ځكـه لـوړ او عـالي يـې ارزيـابي                   
  .كوالى شو

د نــازو انــا پــه دغــه شــعر كــې هــم معنــى او مفهــوم شــته، هــم د  
 او بداعت   يشعري انځورونو له پلوه غني دى او د تخيل رنګين         

ــورو         ــا ادبــي دريــځ د ن ــازو ان ــو د ن ــه كــې ښــه ښــكاري، ځكــه ن پ
كه چېرې نازو انـا     . و شاعرانو په ډله كې لوړ ارزيابي كوو       ښځمن

د هغه وخت له نورو ښځمنو شاعرانو سره په جال جال ډول پرتله             
نـازو انـا لـه    . شي هلته هم د نـازو انـا دريـځ څرګنـد او ښـكاره دى             

 ،نورو ښځمنو شـاعرانو څخـه ځكـه لـوړه او ښـه ارزيـابي كېـږي                
و سياسـي كـورنۍ كـې       چې دا لـه يـوې خـوا پـه يـوه سـتره ادبـي ا                

زېږېدلې او لويه شوې ده، ځكه يې ښوونه او روزنـه ضـروري او        
ډېره ښه وه، چې د لوړې پوهې او ښې مطالعې درلودونكې وه،            
لــه بلــې خــوا دې تــه ډېــر ښــه علمــي ادبــي او سياســي چاپېريــال     
مساعد و او دغه چاپېريال ددې سبب شو، چې نازو انا د لـوړې              

 پـه دې صـورت      ،ذوق خاونـده شـي    او ښې قريحې او ښـه شـعري         
 پـوه او بـا مطـالعې او د          ې چې دغسې يو   ،كې نو ښكاره خبره ده    

نـازو انـا كـه لـه        .  تخليق به هم ښه او لوړ وي       ېې خاوند حښې قري 
يوې خوا دلوړ ادبي ذوق خاونده وه، لـه بلـې خـوا د خپـل قـام او               
خلكــو پــه روحيــه پــوه او پــه درد يــې متالمــه وه او ددغــه حالــت   

ددې په تخليقـاتو كـې څرګنـد و، چـې ددې پـه راپـاتې                انعكاس  
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ربــاعي كــې يــې ښــه ليــدالى شــو، ځكــه نــو د پښــتنو پــه لرغونــو  
ښـځمنو شـاعرانو كـې د نـازو انـا دريـځ ډېـر لـوړ او ښـه ارزيــابي          

  .كوو



 144

  افضل ټكور
  

د نازو انا په كورنۍ كې د پښتو شاعرۍ 
  عنعنه

  
 نيكــه نــازو انــا د پښــتنو د ملــي قايــد او مشــر ميــرويس خــان  

دا د خپــل وخــت د پښــتو مېرمنــو يــوه  . عالمــه او فاضــله مــور ده
 څېره وه او د ژوند تر پايه پورې يې د پښـتنو د              مېړنۍ او باتوره  

زه ددغـې   . يووالي او برياليتوب مينـې پـه زړه كـې ټوپونـه وهـل             
 او كار نامو په باب ددې لپاره نه         ندتلپاتې پښتنې مېرمنې د ژو    

ې دا كـار  بحث موضوع نه ده او بله دا چ چې يو خو زما د       ،غږېږم
 زه يـوازې ددغـې فاضـلې مېرمنـې          ، لري ډېر زيات لټون ته اړتيا    

پــه شــمول ددې د كــورنۍ د پښــتنو شــاعرانو پــه بــاب څــو لنــډې  
  .يادونې كوم

د نـازو انـا پـه كـورنۍ كــې كـه د پښـتو شـاعرۍ د مطــالعې او        
او  نو پيالمه يې پـه خپلـه لـه همـدې فاضـلې               ،څېړنې تكل وكړو  

نازو انا په خپلـه يـوه خـوږژبې       . عالمې مېرمنې نه راشروع كېږي    
پــه پټــه خزانــه كــې ددغــې مېرمنــې پــه   . او نازكخيالــه شــاعره وه

  :هكله لولو
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چې نـازو د سـلطان ملخـى تـوخي لـور وه چـې               : هسې نقل كا  (( 
 هجــري كــې هغــه ځــاى تــه نــږدې و، چــې تــازى  1061 تولــد يــې پــه
 د غزني تر جلدكه د اقوامو       سلطان ملخى په هغه وخت    . نومېږي

معـارض او سـارى يـې نـه         . حكومت كا مشر و او په استقالل يې       
درلود او نازو په كوچنيوالي لـه مېرمنـو پښـتنو او سـپين ږيـرو           
علماوو څخه لوست وكا او مېړ مخـى ارتينـه وه چـې نارينـه يـې                 

  )1(.مېړانې اوشجاعت ته حيران و
ورنۍ كـې زېږېـدلې     نازو انا په دغسې يوه عالمه او فاضـله كـ          

د پټـې خزانـې پـه    . وه او د خپل وخت مروج علوم يې لوستلي وو         
حوالــه نــازو انــا پــه پښــتو ژبــه شــاعري هــم كولــه او ددې يــوه          

دا ډول د   . مشهوره رباعي يې د بېلګې په توګـه هـم ثبـت كـړې ده              
پټې خزانې مولف د خپل پالر په حواله د نازو انـا د شـاعرۍ پـه                 

  :هكله ليكي
ــاز ((  ــادت     چــې ن ــر ســخاوت او شــجاعت او عب ــا عــالوه پ و ان

چــې د خــداى تعــالى څخــه پــه مناجــات يــې ډېــر . هســې ارتينــه ده
وان يې درلود چې دوه زره بيتونه په كـې وو           ېاشعار ويل او يو د    

و چــې واو هلتــه يــې ښــه نكــات ادا كــړي وو او داســې يــې ويلــي  
لـه   او دغـه ربـاعي چـې د نـازو انـا ده مـا            نارينه يې هم نسي ويلى    

  )2.)) (خپله پالره اورېدلې وه الحق چې ښه رباعي ده
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د نازو انا د شـاعرۍ د دوه زره بيتـو څخـه مـوږ تـه يـوازې يـوه                     
 خـو د    ، او هغه هم په پټه خزانـه كـې خونـدي ده            رباعي راپاتې ده  

 د هغـې دغـه ربـاعي د         وان پتـه تراوسـه نـه ده لګېـدلې         ېـ هغې د د  
 چې كه  ،وړونكې ده شعري تالزماتو له مخې دومره قوي او زړه         

هغـې نـوره شــاعري هـم نـه وي كــړي مـوږ يـې د پښــتو ژبـې د ښــو        
  .شاعرانو په كتار كې درولى شو

  مــــــــه النــــــــده يســــــــحر ګــــــــه وه دنــــــــرګس ل  
  څــــاڅكي څــــاڅكي يــــې لــــه ســــترګو څڅېــــده  

ــ    ــل څــــه دې ښــ ــا ويــ ــه ولــــې ژاړې؟ كمــ   لي ګلــ
ــده     ــه خندې ــوه خول ــد مــې دى ي ــل ژون   )3(.ده وي

  
 چـې نـازو انـا       ،لى شـو   د شعري قوت له مخې وي      ددغې رباعي 

به د خپـل عمـر پـه اوږدو كـې ښـه او پـه زړه پـورې شـاعري كـړې                       
 لوى استاد ارواښاد عالمه حبيبي ددغې پښـتنې مېرمنـې           ،وي

دنـازو  : ((د شاعرۍ په هكله په خپله يوه ليكنه كې داسـې ليكـي        
محمـد هوتـك پـه    . ادبي مقام او هنري لياقـت هـم د كتلـو وړ دى     

ا فقـط يـوه ربـاعي د خپـل پـالر لـه خـولې                پټه خزانه كې د نازو ان     
ــازو د ادب او هنــر    ،رانقــل كــړې ده   خــو دغــه يــوه ربــاعي هــم د ن

ارزښت ښكاره كوي او هم د معنا او مفهوم له پلوه ښـه شـعر دى                
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 پـه    او بـداعت   يهم د صفت په ښـكال مـزين دى، د تخيـل رنګينـ             
  )4.)) (كې ښكاري، سالست يې په لوړه پوړۍ كې دى

كـورنۍ كـې كـه د پښـتو شـاعرۍ د عنعنـې جـاج                د نازو انا په     
م پښــتون شــاعر د دغــې عــالمې او يــاخلــو نــو ددغــې كــورنۍ دو

تــر ډېــره وختــه . فاضــلې نوميــالى زوى ميــرويس خــان نيكــه دى 
 ملي قايد او نوميالي     نپورې ميرويس نيكه يوازې د يوه پښتو      

 تـاريخ ليكونكـو لـه خـوا د تـاريخ پـه پـاڼو كـې                 په توګه د پښتنو   
و هغه د خپلو پښتني خصوصـياتو او كارنـامو لـه مخـې            ثبت و ا  

زموږ د تاريخ پاڼې ښكلې كړې وې، خو له نېكه مرغه د محتـرم              
استاد زلمي هېوادمل د لټون او زيار له مخې دا ثابته شـوه چـې               
دغه باتور پښتون د خپلو سياسي او ملي مبارزو پـه څنـګ كـې               

ددغـه  .  دي ځينې منظوم اثار هم ليكلي او شعرونه يـې هـم ويلـي            
اســتاد هېوادمــل د نوميــالي پښــتون  مشــر د شــاعرۍ پــه هكلــه 

مـه او درېيمـه ګڼـه كـې         يكـال پـه پـه دو      ل   1368ژوندون مجلـې د     
 چـې مـوږ د همـدغې        ،يوه ګټـوره او ارزښـتناكه مقالـه كښـلې ده          

مقالې په حواله ميرويس نيكه د خپل وخت ډېر ښـه شـاعر بللـى               
  .شو

لــه مقالــه كــې يوځــاى   محتــرم اســتاد زلمــى هېوادمــل پــه خپ  
 اسـالف او اخـالف ټـول        لنډه دا چې د ميرويس نيكـه      : (( ... كاږي

له شـرقي او اسـالمي فرهنـګ سـره اشـنا وو او پـه يـوه فرهنګـي                    
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ماحول كې رالـوى شـوي او دوى ددې فرهنـګ پـه وده كـې برخـه                
درلوده، خپله يې هـم لـه فرهنګـي مشـاغلو سـره مينـه ښـووله او                  

، د شـاعرې او فرهنګيـالې نـازو انـا           نور يې هم دې خواته هڅـول      
 زوى ميــرويس چــې پــر سياســي او ملــي كارنــامو يــې نــه يــوازې 
 تــر يزمــوږ د هېــواد، بلكــې د ســيمې دهېــوادو تاريخونــه ډك د

 له فرهنګي مسايلو سـره هـم         يې سياسي او ملي مسايلو سربېره    
مينه درلوده او اوس ځينې داسې څركونه له مـوږ سـره شـته چـې       

ې زموږ دغه ملي مشر په خپله ملي ژبـه ځينـې            دا ترې ښكاري چ   
منظومې هم ويلې وې چې يوه نيمه بېلګه ال د ځينو خطي اثـارو              

  )5(.په زړونو كې خوندي ده
ــه كــې د         ــه دغــه مقال ــه خپل ــرم اســتاد زلمــي هېوادمــل پ محت

 چې زه يې دلته دده د شاعرۍ        ،ميرويس نيكه يو بيت هم راوړى     
  :د نمونې په توګه رانقلوم بيت دادى

  عرض مې نه لګي پر ناتمام پاچا
  )6(څو به كومه پر يادونه 

دا ډول ليكـــوال پـــه خپلـــې ليكنـــې كـــې د ميـــرويس نيكـــه د   
شاعرۍ په هكله ځينې ګټـورې خبـرې هـم كـړې دي ددې ليكنـې                

  :په يوه برخه كې يې داسې لولو
امــا دا يــو بيــت هــم مــوږ تــه ډېــر غنيمــت دى او دا ځكــه چــې د  

 څـرك ځينـې ايسـتل       ۍرمان د سـخنور    قه پښتو تاريخ د يو لوى    
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كېږي او دا موږ ته ښكاروي چې زموږ مرحوم ملـي قايـد حـاجي         
ميرويس نيكه د شـعر طبـع درلـوده او پـه پښـتو يـې نظمونـه هـم              

 موږ د ميرويس نيكـه د همـدې يـوه ترالسـه شـوي بيـت پـه                   ،ويل
  )7....(رې وكړېباستناد دده د شاعرۍ په باب خ

 چـې د نـازو انـا د كـورنۍ           ،شـو ددغو ويناوو پـه حوالـه ويلـى         
 زوى ميــرويس نيكــه ى او فرهنګيــالىم شــاعر ددې نوميــاليــدو

دى او دده دغــه يــو بيــت او د ده مينــه د فرهنګيــانو او شــاعرانو  
 چې دغه لوى او تلپاتې پښتون به د خپـل ژونـد             ،سره دا ثابتوي  

 چــې لــه بــده مرغــه د  ،پــه اوږدو كــې زيــات شــعرونه ليكلــي وي  
تراوســه لــه مــوږ نــه لــرې ســاتلى او كــه پلټنــه    زمــانې نــاخوالو ال

 نو هغه د محتـرم هېوادمـل خبـره چـې دده زياتـه منظومـه                 ،وشي
ــه هــم پ     ــدل شــي او دده شــعري عظمــت ب ــه ومون ــا ب ــه ښــوين تنو ت

  .څرګند او روښانه شي
د نازو انا په كورنۍ كې بله ادبي او فرهنګي څېره چې هم يـې             

دونې وړ دى هغـه شـاه       ژوند او هم يې شعر د ډېرې ستاينې او يـا          
 او د حــاجي ميــرويس دى د نــازو انــا لمســى. حســين هوتــك دى
دى د خپـل وخـت يـو عـالم، عـادل او فاضـل               . خان نيكه زوى دى   

ــم او ادب د ودې او پرمختــګ      ــار كــې د عل پاچــا و پــه خپــل درب
لپاره يو فرهنګي مركز هم جوړ كړى و او شـاعران او ليكـوال بـه          

ې پټه خزانه كښله نو دغه لـوى         محمد هوتك چ   .يې په كې روزل   
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پښتون پاچا دعمـر لـه پلـوه ځـوان و د پټـې خزانـه  مولـف د شـاه                      
پادشـاه جمجـاه ضـل اللــه شـاه          : ((حسين هوتك په هكلـه ليكـي      

حسين ښالم خېل هوتك او د مغفور جنت مكان حاجي ميرخان           
زوى دى چې اوس په ځوانۍ كې پادشاهي كا او پښتانه يـې پـه               

 1114 د ربيـع االول پـه        23دشاه عالم پنـاه پـه       ، پا يسيوري ارام د  
سنه هجـري پـه سـيوري كـې د كـالت پيـدا شـو، هغـه وخـت چـې                      

ــ ــاه ضـــل اهللا   اميرخـ ــا، پادشـ ــفر وكـ ــفهان سـ ن د بيـــت اهللا او اصـ
 يـې درس    كوچنى و او له اعلم علما مال يارمحمـد هوتـك څخـه            

او تر دولسو كالو پـورې د عمـر يـې د فقـه او تفسـير او        . ولوست
و د بالغت كتب ولوستل او په كندهار كې لـه پـالره يـې               منطق ا 

  )8...)) (مصالح د امور زده كړل
د پادشاه عـالم پنـاه پـه        : (( دا ډول د پټې خزانې مولف زياتوي      

دربــار كــې تــل علمــا او صــالحان الر لــري افضــل العلمــا مــال         
 د پادشاه استاد دى لوى عالم دى، په فقه          يارمحمد هوتك چې  
پادشـاه عـالم    ...  خمسـه كښـلى دى     ل اركـان  كې يـې كتـاب مسـاي      

پناه په ارګ كې د قندهار هغه قصر چې نارنج بالـه شـي هلتـه پـه                
هفته كې يوه ورځ دربار كا په كتب خانه كې او شـعرا او فضـالء                
ټولوي، زه محمـد هوتـك كاتـب ددې كتـاب هـم پـه دې مجلـس                  
كــې يــم او د پادشــاه ضــل اهللا اشــعار او ادبيــات پــه قلــم كــاږم او  

كله په پښتو اشعار وايـي او       . وان يې مرتب شوى دى    ېتاب د د  ك
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كله فارسي ژبې ته هم ميل كا او استاد العلما مال يارمحمـد تـه               
 ځنــې زايــل كــا او د پادشــاه پــه   يــې قرائــت كــا چــې ســهو وســقم  

اشعارو كـې لـږ سـهوه ليـده سـي او علمـا يـې ټـول پـه بالغـت او                       
  )9.)) ( او سماع ته مايليفصاحت قايل د

ډول لوى استاد عالمه عبدالحى حبيبـي پـه پښـتانه شـعرا             دا  
لومړى ټوك كـې هـم ددغـه لـوى شـاعر د ژونـد او اثـارو پـه بـاب                   

پــه پښــتانه . خبــرې كــړي او دده يــوه ســندره يــې هلتــه ثبــت كــړې  
شعرا كې لـوى اسـتاد حبيبـي د شـاه حسـين د شـاعرۍ پـه هكلـه                    

ښه شـاعر   دا زموږ مړنى او ننګيالى پاچا د ملي ژبې يو           : ( ليكي
دده اشعار عشـقي    . هم دى، چې په ملي لهجه يې بدلې ويلې دي         

  ) 10.)) ( خوږ والى په كې ليدل كېږيودي او سپېڅلتوب ا
د پټــې خزانــې مولــف د وينــا لــه مخــې شــاه حســين هوتــك د     

وان درلود او هغه يې ترتيب كړى هم و چې          ېشعرونو يو مكمل د   
بېلګـه يـې پـه پټـه        دده يوه شـعري     . ىله بده مرغه تراوسه ورك د     

  .خزانه كې خوندي كړى چې دلته يې راوړل ضروري بولم
ــړم   ــور كـــ ــاو چـــ ــه چپـــ ــو پـــ ــه دې د غمـــ   بېلتانـــ

ــا    ــه تـ ــران يـــې لـ ــارو كـــې د هجـ ــه تيـ ــړمپـ    دور كـ
ــكې   ــې اوښــ ــه دې هســ ــړې بېلتانــ ــرې كــ    راخپــ

ــړم     ــور كـ ــل عبـ ــې تـ ــرداب كـ ــه ګـ ــر پـ ــتا د فكـ   سـ
  د فـــــراق پـــــړى مـــــې كښـــــېوت و مـــــرۍ تـــــه     
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ــ  ــه جهـ ــو  اپـ ــه منصـ ــوا لكـ ــې رسـ ــړمن كـــې يـ   ر كـ
  پــــــه وصــــــال دې هــــــم ناښــــــاد يمــــــه دلبــــــرې  
  د بېلتـــــون فكـــــر پـــــه زړه كـــــې ناصـــــبور كـــــړم
  د بــــاڼو عشــــى مــــې وخــــوړ پــــه ځيګــــر كــــې      
  غمـــــازانو پـــــه غمـــــزو غمـــــزو مهجـــــور كـــــړم 
  خلـــــق يـــــاد زمـــــا د عشـــــق پـــــه لېونـــــو كــــــا      

ــړم    ــهور كــ ــې مشــ ــت هســ ــين محبــ   )11(زه حســ
  

د ميرويس نيكه نوم او دده كورنۍ د پښتنو د تاريخ يـو رنګـين      
ر څپركــى دى د دوى مبــارزې او سرښــندنې د پښــتون او سمســو

دغــې عــالمې او فاضــلې . ولــس پــه زړونــو كــې خــاص ځــاى لــري 
كورنۍ د خپلو سياسي جـدو جهـد او هلـو ځلـو پـه څنـګ كـې د                    
پښــتو ادب لپــاره نــه هېرېــدونكې كارنــامې مــوږ تــه پــه ميــراث   

ددغې كورنۍ بله عالمه او فاضله مېـرمن زينبـه          . پرې ايښي دي  
 لــوى اســتاد عالمــه حبيبــي پــه خپلــه يــوه ليكنــه كــې ،هوتكــه ده
د هوتكو په دغه درنې كـورنۍ كـې مـوږ دوى د علـم او                : (( كاږي

ادب خاوندې مېرمنې هم پېژنو، چې يـوه مېـرمن نـازو د حـاجي               
بله عالمه او اديبه مېرمن بي بـي زينبـه د           ... ميرويس خان مور وه   

جـي څخـه     چـې د مـال نورمحمـد غل        ،حاجي ميرويس خان لور ده    
يــې لوســت كــړى و او د محمــد هوتــك پــه قــول يــوه هوښــياره او 
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دې مېرمن د خپل عصر مروج علـوم او ادبـي او       ... عالمه ښځه وه  
وانـو او اشـعارو يـې     ېديني كتـب ټـول لوسـتي وو د شـعراو پـر د             

  )12.)) (نانو او شاعرانو قدردانه وهوپوره عبور الره او د موذ
كې ددغې خـوږ ژبـې شـاعر د     دا ډول محمد هوتك په پټه خزانه        

ددغو خبرو پـه    . ژوند او شاعرۍ په هكله ګټورې خبرې كړې دي        
چـې بـي بـي زينـب ډېـره          : هسـې روايـت كـا     : (( يوه برخـه كـې لولـو      

ــه مهمــاتو د امــورو عالمــه ښــځه وه او د پادشــاه      هوښــياره او پ
جمجــاه شــاه حســين پــه امــورو كــې تــدبير كــا او هــر كلــه پــه راى  

و حل كا او پادشاه د زمان يې پـه خبـرو            صايب مشكالت د امور   
مـت ښـه    ظهوار د صـدف ع    شـ عمل كـا او نصـايح يـې اوري دا در          

ښه شعرونه هم وايي او د موزنانو او شاعراو قدر كا دو او يـن د     
شــعرا هــم كلــه لــولي او لــه مضــامين شــيرين بــى كــام شــيرين          

  )13...(كا
 داسـې ښـكاري   ،ددغې پښتنې مېرمنې په هكله كه پلټنه وشـي      

 به هم د خپل عمر په اوږدو كې ډېـر شـعرونه ويلـي وي د                 ې د چې
پښــتو شــعر پــه تــاريخ كــې ددې مقــام ځكــه زيــات روښــانه او        

ــه   ېد چــې ،ځلېــدونكى دى ــه داســې ويرن  د خپــل ورور پــه مړين
. كښلې چې د پښتو ويرنو پـه تـاريخ كـې هـم زيـات ارزښـت لـري                  

 پـه  موږ به دلته ددغې پښتنې مېرمنې د شعر د بېلګې د راوړلـو         
  :خاطر ددغې مرثيې څو بيتونه راوړو
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ــه دنيــــــا ســــــونا      ــو چــــــې ورور تېــــــر لــــ   ږغ ســــ
ــونا    قنـــــــــــــــــــدهار واړه پـــــــــــــــــــه ژړا ســـــــــــــــــ
  زړه مــــــــې پــــــــه ويــــــــر كــــــــې مبــــــــتال ســــــــونا 
ــونا     ــال ســــ ــا جــــ ــه مــــ ــود لــــ ــاه محمــــ ــې شــــ   چــــ
ــا   ــورتم دى نـــــــــ ــه تـــــــــ ــان راتـــــــــ   دا روڼ جهـــــــــ
ــا    ــړم دى نـــــــ ــغ كـــــــ ــه تېـــــــ ــون پـــــــ   زړه د بېلتـــــــ
ــا   ــاتم دى نــــــ ــه دې مــــــ ــن پــــــ   هوتــــــــك غمجــــــ

ــرهم د   ــو بــــــــ ــاج مــــــــ ــاچهى تــــــــ ــاد پــــــــ   ى نــــــــ
  چــــــې شــــــاه محمــــــود تېــــــر لــــــه دنيــــــا ســــــونا 

  )13...(قنــــــــــــــدهار واړه پــــــــــــــه ژړا ســــــــــــــونا
  

ددې پـه  كـې   انـا پـه كـورنۍ     چـې د نـازو   ،په لنډيز سره ويلى شـو     
شمول څلور تنه پښتانه شاعران نازو انـا، ميـرويس نيكـه، شـاه          

 چــې مــوږ پــه ډېــره  ،حســين هوتــك او زينبــه هوتكــه تېــر شــوي  
  .ژبو شاعرانو يادونه وكړهمختصره توګه ددغو څلور تنو خوږ 

  
  اخځونه

ــومړى چــاپ،    -1 ــه ل ل كــال، د 1356 هوتــك، محمــد، پټــه خزان
  .مخ101ادبياتو او بشري علومو پوهنځى، 
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  مخ102 همدغه اثر -2
   مخ103 همدغه اثر -3
ل كـال  1357ري كالنۍ، د افغانستان د علومـو اكـاډمي     ې د ز  -4

د عالمـه   چاپ، په پښـتو ادب كـې د مېرمنـې برخـه د لـوى اسـتا                
  مخ51حبيبي مقاله، 

 زلمــى، هېوادمــل، ژونــدون مجلــه د افغانســتان د ليكوالــو   -5
  .مخ28يمه ګڼه ېمه او دريل كال دو1368انجمن خپرنى ارګان، 

   همدغه اثر همدا مخ-6
   مخ29 همدغه اثر -7
  . مخ57 شاه حسين هوتك ، ياد شوى اثر، پټه خزانه-8
   مخ58 همدغه اثر -9
ل 1320حى، پښـــتانه شـــعرا لـــومړى ټـــوك،  حبيبـــي، عبـــدال-10

  .مخ128پښتو ټولنه 
  مخ58 ياد شوى اثر ، پټه خزانه-11
  .ري كالنۍ ياد شوى اثر ياد شوى مخې د ز-12

  . مخ107 پټه خزانه -13
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  اسمعيل يون
  

  د هوتكيانو په باب چاپ شوي
   پښتو كتابونه

  
لــه .  عصــر دى د واكمنــۍكلونــه د هوتكيــانو)  قـهــ1151 -1119(
ــانو د عصــر د     مــوړې نېټــې نو ــورې د هوتكي ــه پ ــر نن ــا ت  څخــه بي

اثـار ليكـل    اب بېالبېل   بسياسي، فرهنګي او ټولنيزو پېښو په       
په دې كې د كورنيو ليكوالو اثار هم شته او د بهرنيو            . شوي دي 

 پښـتو او دري ژبـو سـربېره پـه انګليسـي، جرمنـي،               رپـ . هغو هـم  
  . ليكل شوي ديفرانسوي او روسي ژبو هم په دې برخه كې اثار

 د هوتكيــانو پــه بــاب چــاپ شــوي پښــتو  ،زمــا د مقــالې نــوم دى
هوتكيـان كتابشناسـى    ((ل كـال د     1357 رڅرنګه چـې پـ    . كتابونه
 يـې   په نوم يو كتابښود ترتيب شوى او پـه هغـه كـې            )) توصيفى

ټول هغه اثار چې د هوتكيانو پـه بـاب پـه پښـتو، دري او هـم پـه                  
 نو زه د هغو كتابونو بيـا  ،ي معرفي شو ،بهرنيو ژبو ليكل شوي   

د خپلـواكۍ لمـر     ((معرفۍ څخـه ډډه كـوم، يـوازې هغـه اثـر چـې               
نومېږي او د هوتكيانو په بـاب نسـبتاً جـامع اثـر دى او               )) څرك

هوتكيـان  (لـومړى بـه پـه خپلـه د        .  معرفـي كـوم    ،نوى چاپ شـوى   
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د خپلـواكۍ   ((اثر معرفي كړم او بيا به       )) كتابشناسى توصيفى 
  )).لمر څرك
  :كيان كتابشناسى توصيفىهوت

 چې د محمد ابراهيم سـتوده او احمدضـيا          ،دا د هغه اثر نوم دى     
ــه خــوا تــاليف شــوى دى   ل كــال د 1357 ردا كتــاب پــ . مدرســې ل

ونـه كـې چـاپ شـوى         پـه چاپخ   كابل پوهنتون له خوا د پوهنتـون      
 خـو د مخونـو ټـول        ،د كتاب د ټوكونـو شـمېر څرګنـد نـه دى           . دى

ــه ر 156شــمېر يــې   ــو ت ــار،    . ســېږي مخون ــر كــې هغــه اث ــه دې اث پ
 چـې د هوتكـو د سياسـي او          ،سرچينې او ماخذونه ښودل شـوي     

د اثـر پـه پيـل كـې د          . ادبي كارنامو په باب په كې څـه راغلـي دي          
ــدوى دوكتــور     )) مقدمــه(( ــو كــې د پوهن ــه دوو مخون ــوم پ ــه ن پ

دهوتكيـانو  (( ورپسـې  . عبدالرشيد جليلي يوه ليكنه راغلـې ده     
په نـوم پـه دوو مخونـو كـې د لـوى اسـتاد               ) )توصيفي كتابښود 

 ر چـې د كتـاب پـ       ،پوهاند عالمه عبدالحى حبيبي ليكنه راغلې     
بيــــا د كتــــاب د .  لنــــډې خـــو جــــامع خبــــرې كـــوي  ،څرنګـــوالي 

په نوم پـه لسـو مخونـو كـې          )) پيشگفتار((څرنګوالي په باب د     
پـه خپلــه د محمـد ابــراهيم ســتوده او احمدضـيا مدرســې خبــرې    

  .راغلې دي
  :ى دىتابښود په څلورو برخو كې سره اوډل شودغه ك

  ).رسالې(كتابونه او كتابګوټي : لومړۍ برخه
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  .مجلې، جريدې او ورځپاڼې: دويمه برخه
  :درېيمه برخه ضميمي

 چــې ســرڅېړونكى محتــرم ، د مــال خيــراهللا هوتــك كتابښــود-1
  .زلمى هېوادمل ترتيب كړى دى

الكريم  چــې محتــرم عبــد، د مولــوي صــالح محمــد كتابښــود -2
  .پتنګ ترتيب كړى دى

 چـې محتـرم حبيـب اهللا رفيـع ترتيـب            ، د شېرمحمد كتابښود   -3
  .كړى دى

ځينــې انګرېــزي، جرمنــي، روســي، فرانســوي او : څلورمــه برخــه
  .نورې خپرونې دي

ټوكــه بېالبېــل ) 101(پــه برخــه كــې ) د كتــابونو(پــه لــومړۍ برخــه 
ــه ــ      ،كتابون ــه كــې راغل ــاب يــادونې پ ــانو پــه ب  ،ي چــې د هوتكي

  .معرفي شوي دي
) 57(كــې ټولــو ) جريــدو، مجلــو او ورځپــاڼو ( برخــه پــه دويمــه

  .ماخذونو ته ګوته نيول شوې ده
  ):ضميمې(يمه برخه ېد اثر در

 چـې سـرڅېړونكى   ، لومړۍ برخه د مـال خيـراهللا كتابښـود دى      -1
 د  ، هېوادمل د مال خيـراهللا پـر ژونـد ليـك سـربېره             يمحترم زلم 

وان قلمي نسـخه  ې او درېيم ټوك، د د     ، دويم وان لومړى ېهغه د د  
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او همدارنګــه د مــال خيــراهللا ازبكــى پښــتو فرهنــګ هــم معرفــي  
  .ي ديكړ

 چــې محتــرم رفيــع صــيب    ، هوتــك كتابښــود  د شــېرمحمد-2
 د شـېرمحمد هوتـك پـر ژونـد ليـك سـربېره يـې د               ،ترتيب كړى 

  :هغه دا الندې اثار معرفي كړي دي
  .)اسرار العارفين( اسرار لسالكين يا -1
 د مستخلص د ادبياتو     -4 رساله ميت،    -3 تجويداالفغانى،   -2

  . معجزات-6 د بردى د قصيدې ژباړه، -5شرح، 
  . د مولوي صالح محمد هوتك كتاب پېژندنه-3

محترم عبدالكريم پتنـګ لـومړى د مولـوي ژونـد ليـك ليكلـى         
  :او بيا يې د هغه دا الندې اثار راپېژندلي دي

  :ر اثار منثو-ب    : منظوم اثار-الف
   لومړى كتاب د پښتو-1    . پښتو مثنوي-1
   دويم كتاب د پښتو-2    . پاشلې ويناوې-2

   دريم كتاب د پښتو-3   پښتو عسكري لنډۍ-3
   پښتو اطاعت اولى االمر-4        
   ټوكى پښتو ژبه لومړ-5        
   پښتو ژبه دويم ټوك-6        
ــود                        -7         ــا خــ ــا يــ ــه اول رهنمــ    حصــ

  .                                                       اموز پښتو    
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   حصــــه دوم رهنمــــا يــــا خــــود -8        
  .اموز پښتو                                                           

  
اثـــارو معرفـــي ) 46(د كتـــاب پـــه وروســـتۍ برخـــه كـــې د هغـــو  

ســي ژبــو  چــې پــه انګليســي، جرمنــي، فرانســوي او رو ،راغلــې
  .ليكل شوي دي

 هغـه   ،يو بل ټكـى چـې ددې اثـر پـه بـاب يـې يـادول ضـروري دي                   
 ، چې هغو كتابونو او ليكنو ته يې د انتقـاد ګوتـه نيـولې    ،دادى

چــې د بهرنيــو ليكوالــو خصوصــاً د ايرانــي ليكوالــو لــه كينــې،   
تعصـــب، جعـــل او غلبېـــل څخـــه منځتـــه راغلـــى او د هوتكـــو د 

  .وركړى دىدورې پېښو ته يې بل ډول رنګ 
  :كد خپلواكۍ لمر څر

 چـې د    ،لمر څرك د هوتكيانو په بـاب ډېـر نـوى او جـامع اثـر دى                
محترم الحاج امان اهللا هوتـك لـه خـوا ليكـل شـوى، ددې اثـر د                  

مه نېټـه ښـودل     8ل كال د وري د مياشتې       1368بشپړېدو نېټه د    
 همدې كال په افسـيت ډول پـه كـوزه پښـتونخوا كـې             رشوې او پ  

  .چاپ شوى دى
او د ټوكونـــو شـــمېر ) چاپخونـــه(د كتـــاب د چـــاپ معـــين ځـــاى 

 پـــه معيـــاري  ، دى333د مخونـــو شـــمېر يـــې   . معلـــوم نـــه دى 
دا . ليكدود او د ليكوال په خپل سـيمه ييـز ګـړدود ليكـل شـوى            
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 يانې د هوتكو د افغـاني     ) ق. هـ  1151 -1119( د هېواد تاريخ د      اثر
 د خپلـواكۍ    دا اثـر  . دولت عروج او نزول تر څېړنې الندې نيسي       

د غازي سپه ساالر سيدال خان ناصر په نـوم چـې          ((د الرې مبارز    
مـــت پـــه الره كـــې يـــې تـــوره او قلـــم پـــه مېړانـــه او   زد افغـــاني ع

پـه دې تـاريخي اثـر كـې     . اهدا شـوى دى   ) ي د يايماندارۍ چلول 
ليكوال د كورنيو او بهرنيـو اخځونـو لـه نويـو سـرچينو او هغـو                 

ختـه بيـا تـر ننـه پـورې سـينه پـه              رواياتو څخه چې د هوتكـو لـه و        
د ليكــوال لــه ليكنــې څخــه .  ګټــه اخيســتې ده،ســينه رارســېدلي

ــه  ،ښــكاري يخ ر تــاې او بــې غرضــ ې د بېطرفــكچــه چــې پــه زيات
 چـې څنګـه پېښـې    ،ليكنې اصل ته وفادار پاتې شوى او پېښـې  

  .  ده په همغه ډول ثبت كړې ديي،شو
ځـانګړي ډول د  حاجي صيب امان اهللا د هغو بهرنيو ليكوالو پـه      
 چـــې د ،ې ليكنـــېكـــايرانـــي ليكوالـــو لـــه غـــرض او كينـــې نـــه ډ

افغانـــانو د اتلوليـــو او ويـــاړونو د نـــه زغملـــو لـــه كبلـــه منځتـــه  
 تر انتقاد الندې نيولې او د قناعت بښوونكو داليلو په           ،راغلي

  . هغه رد كړې دي،راوړلو يې
ددې اثر په پيل كـې پـه دولسـو مخونـو كـې د هېـواد د نوښـتګر                

كوال او څېړونكي حبيب اهللا رفيع يوه ګټوره سـريزه راغلـې،            لي
پخوانى او غير عادي حاالت كه له يوې خوا ملتونو تـه            : (( وايي

زيانونـــه اړوي او ورانـــې ويجـــاړې ورپېښــــوي لـــه بلـــې خــــوا      
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ــارز او ودې      ــو د تب ــانو او اتالن ــي قهرمان همداســې حــاالت د مل
 الره كـې ملـي      لپاره الره هواروي او د ملـي بهيـر د مخكښـۍ پـه             

  ...مشران او نوابغ رامنځته كوي
ــه د       ــه افــق ن ــارزې د افغانســتان د اســمان ل د ميــرويس نيكــه مب
دونيمو پېړيو په اوږدو كې غايب شوى د ازادۍ لمر يو ځـل بيـا    
ددې هېواد په يوه برخه كې وځالوه او ملي، د عدل او د ولـس د                

صو خپلې خوښې حكومت پيل شو، د صفوي بې كفايته او حري          
واكمنو غـچ اخيسـتونكې وسـله والـې هڅـې يـې هـم وار پـه وار                   
شنډې كړې او د ملي او جمهوري حكومت د ودې او پرمختـګ             

  .په لور يې ګامونه اخيستل
 لكـه د هـر      ،ښـانه دوره ډېـره تاريكـه پـاتې وه          رو ا د زموږ د تاريخ  

 د هغـه ډېـرې كارنـامې پټـې          ،ناكام شـوي نهضـت خاصـه چـې ده         
 او هغـه هـم زياتـه        وو فغاني اسناد ډېر لږ     شوې دي، په دې باب ا     

 چې ورو ورو رابرسېره شول او ال د رابرسېره          ،برخه يې ورك وو   
كېدو په حال كې دي، ايرانيـانو چـې پـه دې بـاب څـه ليكلـي وو                   
مغرضــانه او دښــمنانه او حتــى كلــه كلــه لوچكانــه او بــې ادبانــه   

ه الس وو، دخارجيانو اثار زموږ په الس كې نه وو او اوس كـه پـ       
و له خـوا  غكې شته هم د ايرانيانو تر غلبېل راتېر شوي يعنې د ه 

 دې رچـې پـ  . له ناروا تصرف سره ژباړل شوي او خپـاره شـوي دي      
  .))كتاب كې پرې خبرې كېږي
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ــر چــې د هوتكــو پــه بــاب نســبتاً جــامع معلومــات پــه الس       دا اث
  :راكوي، په دې الندې موضوعګانو بحث كوي

  :لومړى څپركى
كــې د ازادۍ پــه لويــديځ نيكــه پــاڅون، افغانســتان د ميــرويس 

 او   و هلې ځلې، شجرة النسب، ميرويس نيكه، ميـرويس څـوك         
څه يې وكړل، د نازو انا خوب ليـدل، د ميـرويس نيكـه ازدواج،               
ــي     ــه شخصـ ــرويس نيكـ ــار، د ميـ ــه كســـب و كـ ــرويس نيكـ د ميـ
صفتونه، دميرويس نيكه مقام د پښتنو په نزد، ګرګين څوك و           

ــه د  او څنګــه كنــ  ــه راغــى، حــج ت  ميــرويس نيكــه تــګ، د  دهار ت
ميــرويس نيكــه خــوب ليــدل، د حــاجي ميــرويس نيكــه بېرتــه        
ــه      ــرويس نيكـ ــه د ميـ ــع څخـ ــه موقـ ــه، لـ ــه حـــج څخـ ــدل لـ راګرځېـ
ــه، د حــاجي ميــرويس      اســتفاده، د ملــي قايــد راتــګ قنــدهار ت
نيكه رسـېدل قنـدهار تـه، دوهمـه ملـي جرګـه، پـه كـار پيـل، پـه                    

ير، د ملـي قايـد مـراوده د هنـد لـه دربـار               اصفهان ددې اقدام تاث   
 زره عسكر د خسروخان تر قوماندې الندې، د         31سره، د پارس    

رو خان نفاق اچول، د ميرويس نيكه اماده ګي، د پارسيانو           سخ
د بـل لښـكر مـاتې، د ملـي قايـد وفـات، د ملـي قايـد وروســتۍ         

  .خبرې، د حاجي ميرخان نيكه ورور عبدالعزيز
  :محمود هوتك سوبىدوهم څپركى، د شاه 
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د اصفهان محاصره، د محاصرې شدت، د شـاهي سـراى سـنګ             
ــه اصــفهان قحطــي،        ــول، پ ــاران، د شــاهي اشــپزخانې چــور ك ب
خـــارجي ســـفيران، د اصـــفهان د مـــړو شـــمېره، د محاصـــرې پـــه 
دوران كې جګړه، د شاه حسين ګوښه كېدل، د قحطۍ اثـارو لـه      

 سيمو نيول، د    منځه وړل، د افغانانو له خوا د اصفهان شاوخوا        
شاه محمود سلطنت، د شاه محمود د حكومت لومړۍ شـپې، د            
شــيراز فــتح، د ګــل يګــان فــتح، د كاشــان فــتح، د امــان اهللا خــان 
ــران كـــې روســـي     ــه ايـ ــو وژل، پـ ــاه د خپلوانـ ــدل، د پادشـ مرورېـ
مداخلــــه، دتركــــانو او روســــانو تــــرمنځ د تشــــنج زياتېــــدل، د  

د روســانو نــور خطرنــاك جنــګ ســيورى، د ايــران پــه شــمال كــې 
ــلطنت دوره،     ــرف د ســـ ــاه اشـــ ــرت شـــ ــدامات، د اعليحضـــ اقـــ
اعليحضرت شاه اشـرف هوتـك، لـه صـفوي شـاه حسـين سـره د                 
شاه شرف وضع، طهماسـپ تـه د شـاه اشـرف خـط ليكـل، بېرتـه                  
افغانستان ته د امـان اهللا خـان تـګ، د شـاه اشـرف او طهماسـپ                  

شـاه  جنګ، له تركانو او روسـانو سـره د شـاه اشـرف جنګونـه، د        
اشــرف او روســانو ترميــان جنــګ، طهماســپ ځــان روســانو تــه    
ســپاري، د نــادر او طهماســپ اخــتالف، د ابــداليانو تعهــد او د 
صــفوي حكومــت تجريــد، لــه نــادر او طهماســپ ســره د مقــابلې  

  .ترتيبات
  :درېيم څپركى
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د نادر يرغل، اشرف خان توخى، د ولس خلك له خپلو كورو را             
  .رد هوتكي دورې مشاهي. ايستل
  :ضميمه
  .يل بيګ سره دميرويس نيكه مالقاتمله ج

  
  



 166

  
  

  احمد تكل
  
  
  

  د چا بدل
  

  انا ټټر دې څيرې
  انا د كور له داالنو نه دې لمبې جګېږي

  انا منګي كې د ماللې كوم چا زهر ګډ كړل
  او دا خبره نه ده

  ګوره ډوډۍ كې دې كوم الس دى چې رانجه ګډوي
  دېوالونو له شاچې ستا اواز د خونړۍ پېړۍ د غبرګو 

  ماته را ونه رسي
  ...انا دا څه پېښ شوي

  چې پښتانه لمسيان دې
   مشهدي پټويېله يخدانو كليمه دار

  او د مغولو په بازار كې يې په نيمه، نيمه بيه پلوري
  انا دا څه پېښ شوي
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  چې د جرګو كړۍ كې
   ځاىرد ښو درنو درنو خبرو پ
  سپكې كنځلې كېږي
   انا دا څه پېښ شوي

  ته ښېرې كړې دې؟چا در
  اهللا د چا بدل له تانه اخلي؟
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 د محمد اسمعيل يون لنډه پېژندنه
محمــد اســمعيل 
ــاجي   ــون د حـــ يـــ
محمــدخان زوى 

ل كــال، 1346پــر 
د لغمان واليت د   
الينګــــــــــــــــــــار 
ولســـــــــــــــوالۍ 
دنيازيو پـه يـوې     
ــنفكرې  روښـــــــــ
ــې   ــورنۍ كــــ كــــ
  .زېږېدلى دى

ني لــومړنۍ زده كــړې يــې د الينګــار ولســوالۍ د ســلينګار پــه لــومړ 
ښوونځي كې  سرته رسولي دي، تر هغه وروسـته كابـل تـه راغـى او                  

ل كال له نوموړې لېسـې  1366پر  . په خوشال خان لېسه كې شامل شو      
ل كـال د كابـل پوهنتـون د ژبـو     1367څخه په دويم نومره بريالى او پر   

ل كـال لـه   1370پـر  . او ادبياتو پوهنځي د پښتو څـانګې محصـل شـو     
نــومره بريــالى  او پــر همــدې كــال بېرتــه   نومــوړې څــانګې څخــه اول  

ل كـال پـه نومـوړې څانګـه         1385پـر   . دپښتو څانګې د كدر غړى شو     
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كې د ماسټرۍ دوره پيل شوه، يون په ډېر ښه او بريـالي ډول دا دوره            
  .پايته ورسوله

 ل كــال څخــه بيــا تــر ننــه پــورې د كابــل 1370محمــد اســمعيل يــون لــه 
) پوهندوى(دريسي غړى   او  د      پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي ت      

علمــي پــوړۍ تــه  رســېدلى دى، پــر اســتادۍ سربېره،اســتاد يــون د   
مجلــو د چلــوونكي ))شمشــاد((او)) هيلــې((، ))كابــل پوهنتــون((

پــه پېښــور كــې د چاپېــدونكې . دنــده هــم پــه ښــه ډول ترســره كــړې ده
همدارنگـه ديـو شـمېر نـورو        . مجلې كتونكى غړى هم و    )) معارف((

  .  همكار هم پاتې شوى دىچاپي خپرونو
ل كال، په  جالل ابادكې بېړنۍ لويې جرګې  تـه  د    1381استاديون پر   

ختيزو واليتونو د انتخاباتو د دفتر مشر شـو، ددې جرګـې لپـاره تـر              
ټاكنو وروسـته د جرګـې غـړى، بيـاد جرګـې د غـړو لـه خـوا  د بېړنـۍ                   

دې اسـتاد يـون پـه       .لويې جرګې دلومړي منشي په توګه انتخاب شو       
جرګه كې  تر خپل وروستي وسه خپل ملي او تاريخي مسـوليت  ادا               

  .كړ او د هېواد دښمنه عناصرو د توطيو مخه يې ونيوله
تــر دې جرګــې وروســته، كلــه چــې  د افغانســتان د اساســي قــانون د    
تدوين بهير پيـل شـو،  نـو اسـتاد يـون بيـا ددې بهيـر لپـاره د ختيـزو             

په ختيزو واليتونو كې  . وټاكل شوواليتونو د داراالنشاد دفتر مشر 
د اساسي قانون د لويې جرګې لپاره انتخابات هـم د همـدې دفتـر لـه                 



 170

استاد يون د اساسي قانون د تصويب په لويه جرګـه         .خوا ترسره شول  
كې  د نوموړې جرګې د داراالنشا د غړي په توګه خپل فعـال رول ادا                

و كې د افغانسـتان     ټاكل شوې وه، استاد يون  په  ختيزو واليتون         . كړ
د جمهوري رياست لپاره د عمومي ټاكنو د دفتر مسول شي، خـو پـه     
كابل كې د لويو جنګساالرانو او ځينـو تنظيمـي مشـرانو لـه خـوا پـر        
حكومــت او ملګــرو ملتونــو د زيــات فشــار لــه املــه لــه كــاره ګوښــه     

استاد يون ته وړانديز وكړ، چې پـه        ) UNAMA(ملګرو ملتونو .شو
 دې لوړه دنده دروسپارو، خو استاد يـون ونـه منلـه او              كابل كې به تر   

  .خپلې استادۍ ته يې دوام وركړ
درې كاله وروسته  يې د ځينو ملګرو په زيات ټينګار او غوښتنه، د       
جمهوري رياست د ملي امنيت شورا په دفتر كې  د فرهنګي چارو د              

تـر  رياست دنده ومنله او په كابل پوهنتون كې پر استادۍ سربېره ال             
ل كال د افغانسـتان او      1385استاد يون پر    .اوسه دا دنده پر مخ وړي     

پاكستان د امن ګډې جرګې لپـاره د افغانسـتان لـه خـوا د منشـي پـه                   
  .توګه غوره شو او دا دنده يې هم په ښه ډول ترسره كړه

 استاد يون د خپلواك ليكوال په توګه پـه تېـرو شـلو كلونـو كـې ګـڼ                   
تونـــه ترســـره كړي،پـــه ګڼـــو چـــاپي،  شـــمېرفرهنګي او ټـــولنيز خدم

ــايقو د       ــو او حق ــې د و اقعيتون ــوني مركــو كــې ي ــويي او ټلويزي رادي
كـه څـه هـم      . څرګندبيان  له امله د خلكو په زړونوكې ځـاى نيـولى دى            
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ډېر خلك د يون ليكنې، مركې او نظريـات خوښـوي، خـو يـو شـمېر                 
د هغه ملي . داسې خلك هم شته، چې د يون سرسختي مخالفين دي 

ــر وركــوي، دا ډول       او ــط رنــګ  او تعبي ــم  غل ــه ه ــاتو ت ــورو نظري  ګټ
اشخاص، چې اكثـره يـې زورواكـي او د سياسـي ډلـو ټپلـو غـړي او                   
مشران دي، د استاد يون نظريات خپلو شخصي او تنظيمي ګټو تـه             

زه ددې شـاهد يـم،   . خطر بولي، نو ځكه  يې په ټينګـه مخالفـت كـوي      
ړې، نـو دده پـر وړانـدې يـې     هر كله چـې يـون كومـه ليكنـه او مركـه كـ         

مثبــت او منفــي غبرګونونــه دواړه راپــارولي دي، منفــي غبرګونونــه  
اكثره وخت د هغو اشخاصو او ډلو له خوا وي، چې په تېـر كـړكېچن          
سياسي بهير كې يې ډېرې نامشروع ګټې ترالسه كړي او ځانونه يې            

  .مطرح كړي دي
 او نــورو مثبــت غبرګونونــه اكثــره د ولــس دمشــرانو، روښــنفكرانو  

مخورو له خوا وي، خو استاد يون په دغسې سختو اغزنـو او تنګـو               
شرايطو كې بيـا هـم خپـل فرهنګـي، سياسـي او ټـولنيز كـار تـه دوام                    

  . وركوي
دا اوسنى فرهنګي كار، چې  تاسو يې  اوس په مسلسل ډول ګـورئ،       
دا د تېرو شـلو كلونـو كارونـه  دي، چـې  لـه تېـر يـو نـيم كـال راهيسـې                  

مـنظم ډول كـار شـوى، اوډل شـوي او دادى ستاسـو مخـې تـه                  پرې په   
ايښودل كېږي، په داسې يو دولتي دفتر كې چـې بوختيـاوې پـه كـې                
ډېــرې وي، د مــنظم او ســتر فرهنګــي كــار ســرته رســول اســانه كــار نــه  

استاد يون پر خپلو فرهنګي كارونو سربېره د ګڼو فرهنګي ټولنو           .دى
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م خپـل فرهنګـي رول ادا       د غړي، همكار او موسـس غـړي پـه توګـه هـ             
ــو       ــي ټولنـ ــتو فرهنګـ ــان مېشـ ــې د دوو المـ ــې يـ ــور كـ ــه پېښـ كړى،پـ

د پښــتني فرهنــګ  د ودې  (او) دافغانســتان دكلتــوري ودې ټــولنې (
د همكـار پـه توګـه د بېالبېلـو ليكوالـو پـه لسـګونو                ) پراختيا ټولنې 

ــډيټ او چــاپ كــړي دي   ــار، اي ــه ســلګونو كورنيــو    . اث دغــه راز يــې پ
نډو او سيمينارونو كې ونـډه اخيسـتې ده، خپلـه           مشاعرو، ادبي غو  

يې هم په لسګونو مشاعرې،سيمينارونه او علمي وركشاپونه جـوړ          
  .كړي دي

سربېره پر دې،  په يو زيات شمېر، ملي او نړيوالـو كنفرانسـونو كـې           
دلتــه بــه يــې د اثــارو . يــې پــه ښــه ډول د خپــل هېــواد اســتازي كــړې ده

  :يادونه وكړو
  اثار

  : پنځونې-الف
            چاپكال                  څرنګوالى    كتاب نوم

 1387        دويم       لومړۍ شعري  ټولګه          مټكور •
 1387په اورونو كې سندرې      دويمه شعري ټولګه                  دويم  •

 : راټولونې-ب
  1387   ګډه شعري ټولګه                         دويم     هيلې •
 1387د حيران شعري ټولګه                    دويم   ونه نيمګړي ارمان •

 1387          دويم     ګډه شعري ټولګه  د لوونو فصل •
 1387          دويم                    د سيمينار د ليكنو ټولګه د نازو انا ياد •
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 1387درېيم د استاد الفت نثري كليات       داستاد الفت نثرونه                  •

 1387        دويم    د اسحق ننګيال شعري منتخبات       دونه هم مري  سين •

 : ژباړنې-ج
  په  افغانستان كې د واك جوړښتونه:   د ټولنپوهنې له نظره •

  1387      دويم    دپوهنوال روستارتره كي اثر     
 د افغانستان فرهنګي   ميراثونو ته  يوه كتنه         . •

  1387       دويم             د نينسي دوپرې اثر      
  په افغانستان كې د جګړې جنايتكارانو محاكمه •

  1387 د پوهنوال روستار تره كى  اثر                   دويم                 
  : يونليكنې-د
  1387د اماراتو يونليك                        دويم   د اماراتو سفر •
 1387                          لومړى كه يون دى يون دى       د اروپا يونليك   •
 1387      لومړى         دپنټاګون ترڅنډو        د امريكا يونليك •

 : څېړنې او شننې-هـ
  1387د محمدګل خان مومند اند و ژوند ته يوه لنډه كتنه      دويم  •
  1387       دويم   استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستورى •
  1387        دويم   اتو پوهنځي   پښتو كتابښوددكابل پوهنتون د ادبي •
  1387        دويم        د افغانستان فرهنګ ته  اوښتي زيانونه •
  1387        شپږم     د پښتو شعر هندسي جوړښت           •
 1387له افغانستانه د مسلكي كادرونو د فرار عوامل        دويم  •

  1387                دويم                             ساينسي پرمختياوې •
 1387       دويم    بېړنۍ لويه جرګه ولسواكي او زورواكي •
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 1387        لومړى         انديال خوشال •

 1387        لومړى     هيله د خپلو سريزو په لمن كې          •
 1387        لومړى              كلتوري يون •

 1387        لومړى              فرهنګي فقر •

 1387        لومړى             ېمركه او مرك •
 1387        لومړى         خوشال په خپل ايډيال •

 1387        لومړى        دكتابونو په وږمو كې •

 1387        لومړى     افغانستان په سياسي كږلېچ كې •

 1387        لومړى         پښتو ليكنى سمون •
 1387        لومړى         اوسنۍ رسنۍ •

 1387         لومړى                       كه نړيوال  ماته وخوري؟ •

دې استاد يون ته ډېر عمـر وركـړي او جرئـت دې ورتـه هـم           ) ج(خداى  
دې دى لـــه هـــر ډول بـــدو  بـــالوو وژغـــوري، پـــه  ) ج(تانـــد لـــري،اهللا

 .فرهنګي كارو زيار كې ورته دنور زغم او اوسېلې هيله لرم
  په درناوي
  وفاالرحمن وفا

   افغانستان-كابل
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