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آدم خان او درخانۍ
لومړۍ برخه
آدم خان او درخانۍ ،د پښتنو په اولسي کلتور کي ،داسی فوکلوري کیسه ده چې تر بل هر نکل زیات ډولونه لري او
له کندهار څخه تر سوات او لغمان پوري د پښتنو په ټولو سیمو کی مشهوره ده او په هره سیمه کی جال رنگ لری.
که څوک چاته په کمه سترگه وگوري نو سمدستي ورته ویل کیږی چې آدم خان دي په نظر گوروان درغلی دی .او
که څوک د چا د خبرو په ترڅ کی یو بېځایه سوال وکړي نو په ټوکو ورته ویل کیږی چې آدم خان نر وو که ښځه.
متلونو ته د آدم خان د نامه د لوېدلو معنی دا ده چې د هغه له کیسې سره باید د هری سیمی د خلکو غوږونه اشنا وي
او افسانې یې په هره سیمه کی جال جال ژوند کړی وي .که نور هیڅ نه وي نو هر څوک په دې پوهیږي چې د آدم
خان او دُرخانی د میني داستان ډېر اوږد نکل دی.
که د پښتنو د قبیلوی او اجتماعي اړېکو او د قبیلوی دښمنیو او نرخونو په باب کوم نکل ته مراجعه کېږی نو تر ټولو
بهتر نکل به د آدم خان او درخانۍ کیسه وي .د مریانو د رانیولو او ساتلو ،د یارانو د لښکرو درلودلو ،د قبیلوي
دښمنیو او لښکرو د جوړولو ،د پت او عزت د خوندي کولو او باالخره د یوې سوځنده مینی یو اوږد او خوږ نکل
دی چې ځای پر ځای یې دردونکو نارو او نظمونو ،چې زیاتره له یوې سیمي تر بلي پوري توپیر لري ،مزه نوره
هم زیاته کړې ده .
دا نکل د یوسفزیو قوم ته منسوب دی او د نکل له متن څخه ښکاري چې دا پېښي د مغول شهنشهاه جالل الدین اکبر
په زمانه کی منځته راغلي دي .البته د دې معنی دا نه ده چې دا نکل به حتما ً په هغه زمانه کی منځته راغلی او
انکشاف به یې کړی وي ،بلکه ښایی تر هغه ډېر دمخه او یا وروسته کیسه وي او یا ښایی اصال دا نکل په دغه شکل
بېخی پېښ سوی نه وي او وروسته یې خوله پر خوله او سینه پر سینه انکشاف کړی وي او ځکه یې نو په بېلو بېلو
سیمو کی ځانته بېل رنگونه اخیستي دي.
څرنګه چې جالل الدین اکبر 1۶۰۵-1۵۵۶ډیر لوي پاچا تېر سوی دی او د قدرت زمانه یې هم ډېره اوږده او د
واکمنی قلمرو یې هم ډېر پراخ وو او له بلي خوا یې د پښتنو ،په تېره بیا د یوسفزیو سره ډېر زیات جنګونه کړي دي؛
نو طبیعي خبره ده چې نوم یې باید ډېرو زیاتو فوکلوري کیسو ته لوېدلی وي .د دلي او شهو د میني داستان:
که زوره د اکبر پاچا له زوره
دلی وژني په پیالنو
لویه خدایه دا پیالن مي د موال په تبه مړه کې
د قطب خان او نازو نکل ،چې یوه برخه یې د آدم خان له نکل سره تړلې ده او ځیني نوري فوکلوري کیسې دغي
زمانې ته منسوبي دي.
په عربي فوکلور کي ،اکبر ته ورته سړی ،هارون الرشید دی چې د عباسي سلسلې تر ټولو مشهور پاچا وو او دغه
علت دی چې د الف لیله ولیله دونه زیاتو نکلونو ته یې نوم لوېدلی دی چې ډېر خلک فکر کوي چې دا افسانې به ،په
ریشتیا هم ،د هغه په زمانه کي منځته راغلي وي.
ما اورېدلي دي چې یوازي د پکتیا په سیمه کی د آدم خان او درخانی د نکل څه باندی شل ډولونه موجود دي ،او په
خپله په لره پښتونخوا کي ،چې د دې افسانې د منځته راتللو اصلي صحنه او سیمه ده ،دوه نکل چېان دغه کسیه په یوه
ډول نه کوي.
د آدم خان اودرخانۍ نکل د ملی هیندار په حواله داسی دی چې وایی په یوسفزیو کی دوه خانان ول .یو حسن
خان نومیدی چې د آدم خان پالر وو او بل د درخانۍ پالر وو چې تاوز خان ،یا طاووس خان ،نومېدی .تاوزخان خپله
لور دُرخانۍ د حسن خان زوی آدم خان ته په کوچنیوالي کی ورکړې وه .آدم خان او دُرخانی ،پرته له دې چې په یوه
بل دي خبر وي په مسجد کی سره ویني او پر یوه بل باندی زړونه بایلي .لږوخت وروسته د آدم خان پالر خپل زوی
ته  ،د هغه سره د سال او مشورې کولو پرته د بایزید خان ښایسته لور توتیا ور غواړي او کله چې د توتیا پالر
خبرېږی چې هغه ته یې په کوچنیوالي کی درخانۍ ور غوښتې ده د خپلی لور پر ورکولو پښېمانه کېږی او آدم خان
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د خپل پښتني پت د ساتلو په خاطر توتیا په شپه کی تښتوی .د توتیا پالر د خپل عزت څخه د دفاع لپاره پرآدم خان
باندی لښکر کوي او په جنگ کی ډېر کسان وژل کېږی .دغه ډول د درخانۍ پالر هم نه غواړی چې خپله لور داسي
چاته واده کړي چې هغه یوه بله ځوانه ښایسته مېرمن لري .او په عوض کی پر خپله کړې وعده پښېمانه کېږی او
خپله لور پایاو خان یا پایوخان ته ورکوی .په د ې توگه د مینانو د یو ځای کېدلو او وصال په مخ کی ډېر لوی خنډ
منځته راځی .آدم خان ته خپله ناکراره مینه قرار نه ورکوي او څو ځله د شپې په تیاره کی په پټه د درخانۍ کورته
ورځي او شپې ورسره تېروی .پایاو خان د درخانۍ او آدم خان د پټو لیدنو کتنو څخه خبرېږی او ژر تر ژره د هغې
د واده کولو ترتیبات نیسی .آدم خان غواړی درخانۍ په زور بوزي نو له خپل ماما میرمامي څخه مرسته غواړی.
درخانۍ د میرمامي کورته بیایی خو پایاو خان میرمامي ته رشوت ورکوي او میرمامي بیرته درخانۍ په الس ورکوی.
د آدم خان او پایو خان ترمنځه په جگړه کی آدم خان ټپی کېږی ،مړ کېږی او درخانۍ هم د آدم خان له غمه مری.
د ملی هینداري په روایت ،چې مرحوم عبدالحی حبیبی هم په خپل کتاب پښتانه شعرا کی د آدم خان په بحث کی له
هغه څخه استفاده کړې ده ،آدم خان په مسجد کی پر درخانۍ باندی مین سو .حیات افغاني وایی چې آدم خان د باتور
آهنگر دوکان ته ورغلی وو ،د خپل آس نعل یې جوړاوه .په دغه وخت کی درخانۍ د ورېشلو د څرخ د میلې جوړولو
لپاره دباندی راوتلې وه .د درخانۍ او آدم خان سترگی سره ولگېدلې او دواړه سره مینان سول( .محمد حیات خان ص
)۲۳۲
د پاکستان د فوکلوری کیسو په یوه مجموعه کی راغلي دي چې آدم خان د آهنگر د دوکان سره نیژدې رباب واهه ،
درخانۍ ،چې په دغه وخت کي دباندي راوتلې وه ،د رباب ږغ واورېدی ،غوږ یې ورته ونیوی او چې د رباب
ږغونکی آدم خان یې ولیدی نو پر هغه باندی مینه سوه او چې آدم خان ورته وکتل نو هغه هم پر مین سو( .زینب ص
)11٧
اروپایی منابعو هم دغه برخه تقریبا ً په دغه شکل اخیستې ده او یو روایت وایی چې آدم خان او درخانۍ د یوې چېنې
پر غاړه سره ولیدل چې درخانۍ له هغې څخه اوبه وړلې .د هغوی تر منځ یوه لویه ډبره وه .هغه دوه ځایه سوه او
دوی د یوه بل مخونه ولیدل او سره عاشقان سول.
د پښتو فوکلوري کیسو په یوه بله مجموعه کی ال گورو چې درخانۍ د خپلی ډېري نیژدې خورلڼي بسکۍ واده ته تللې
ده .هلته آدم خان رباب وهی .درخانۍ چې د رباب ږغ اوري نو بې تابه کېږی او د هغي خوني په دروازه کی درېږی
چې نارینه پکښی ناست دي او رباب ږغول کېږی .درخانۍ باالخره مخ لوڅوی او د آدم خان رباب ته نڅا پیل کوی
دلته د دواړو ترمنځ د اورنۍ مینی داستان پیل کېږی( .خاوري ص )۴1
د آدم خان او درخانۍ نکل د مینی د پیل کېدلو څخه نیولې بیا د نکل تر پایه پوری د یو لړ ناممکناتو مجموعه
ده ،چې د پښتنو  ،په تېره بیا د یوسفزیو د ټولنیزو اصولو او دودونو سره  ،چې دا نکل هغی قبیلې ته منسوب دی ،په
هیڅ توگه سر نه خوری .خو په زړه پوری خبره دا ده چې د مرحوم عبدالحی حبیبی ،پروفیسر نواز طایر او مرحوم
عبدالروف بینوا په څېر لویو لیکواالنو او څېړونکو دغی کیسې ته د ریښتوني تاریخی داستان په سترگه کتلي او په
دغه رڼا کی یې څېړني ورباندي کړي دي .او دغه نکل ته منسوبي نارې یې د پښتنو ښځینه او نارینه شاعرانو د کالم
د نمونو په توګه راوړي دي .وګوری پښتنې مېرمني د مرحوم بینوا اثر او پښتانه شعرا د مرحوم حبیبي اثر.
پروفیسر محمد نوازطایر خو د آ دم خان او درخانۍ د نکل په باره کی یو غونډ کتاب لیکلی دی .د پښتنو دغه
نکل یې د شکسپیر د رومیو او ژولیت د داستان سره مقایسه کړی دی .په داسی حال کی چې نه شکسپیر او نه کوم
بل لیکوال کوم وخت ویلي دي چې د رومیو او ژولیت کیسه د ریښتیا نیو پېښو څخه جوړه ده .خو پروفیسر نواز
طایر پر خپله خبره ټینګ والړ دی .د آدم او درخانی کیسه ریښتونې پېښه بولي او په هغه نکل کي راغلو پیښو ته
اخالقي او شرعي دالیل تراشي او د آدم خان او دُرخانۍ تر منځ له میني او اخالقي او اولسي اصولو له رعایت کولو
څخه دفاع کوي.
نوازطایر دا مني چې دُرخانۍ د پایاو خان په نامه شوې وه چې له ادم خان سره یې دیدن وشو او یو بل سره مین
شول .خو وروسته وایي چې له پایاو خان سره د هغې نکاح نه وه شوې او د هغې د ارادې په خالف هغه ته تش
کوزده شوې وه .او که یې نکاح شوې وای نو نه به د هغې مور د بسکۍ واده ته د تللو اجازه ورکړې وای او نه به
دُرخانۍ ،په داسي حال کي چې له پایاو خان سره یې نکاح شوې وه ،له آدم خان سره مینه پیل کړې وای( .طایر ص
)1۲
ښاغلی طایر وایي په دې حساب نو پر آدم خان باندي دا الزام لګول بالکل نامناسبه او بېځایه دی چې وایي هغه یوه
نکاح کړې ښځه تښتولې ده( .هغه کتاب هغه مخ)
البته نواز طایر موږ ته دا نه وایي چې له پښتنو نجونو سره ،چې زیاتره به یې په کوچنیوالي او د مور د شیدو رودلو
په عمر کي د مېړونو په نامه کولې ،کله سال مصلحت سوی وو ،چې موږ دا کار د دُرخانی په حق کي ظلم او د هغې
د ارادې خالف عمل وبولو .ګواکي له یوې پښتنې پېغلي سره ،چې آدم خان ته هم په نکاح سوې نه وه ،پر پالنګ
باندي څو شپې تېرول او باالخره د هغې تښتول نو روا کار دی؟
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پروفیسر نواز طایر وایی د کوزي بازدرې ښاغلي میا غالم صاحب ،چې اوس یې عمر شپږاتیا کلونو ته رسیږي،
ماته وویل چې ما د خپل نیکه نه اورېدلي دي چې آدم خان د جنگو د عالقې اوسېدونکی وو .د بنیر بابا زیارت ته
روان وو ،په الره کی یې د رباب غوږی مات شو ،د بري باز درې د یوه ترکاڼ دوکان ته د غوږی د سازولو دپاره
ورغی .هلته یې درخانۍ په نظر شوه  ،د دواړو په یوه بل سترگي خوږې شوې او د مینی اور یې په سینو کی بل
شو .پروفیسر نوا طایر وروسته لیکي:
ښاغلی عبدالغفور ،چې په خپلو پېژندگلو خلکو کی په کاکاجی نوم یاد دی ،وایی چې دوی دواړه د نو ښار نه په تېښته
راغلي وو او په بازدره باندی دېره شوي وو او هلته پرې دغه ټول واقعات تېر شوي دي .او د مرگ نه پس یې دواړه
بیرته خپلی عالقې ته وړي دي او هلته یې یو ځای سره خاورو ته سپارلي دي( .ص )1٥
که د ښاغلي نواز طایر له قوله سره سم ،میاغالم صاحب ،د کتاب د لیکل کېدلو یعني  1۹۸۰کال په شاوخوا کي نواز
طایر ته کیسه کړې وي نو په دې حساب به هغه د نونسمي پېړۍ په وروستې لسیزه کي زېږېدلی او نیکه به یې حتما
د شلمي پېړۍ په لومړۍ لسیزه کي ،چې میاصاحب به د دوولسو یا پنځه لسو کالو په شاوخوا کي عمر درلود ،کیسه
ورته کړې وي .په دې حساب نو د میاصاحب نیکه هم باید د نونسمي پېړۍ د نیمایي کلونو سړی وي .خو د آدم خان
کیسه د اکبر پاچا زمانې ته منسوبه ده ،چې شپاړسمه میالدي پېړۍ کیږي .په دې حساب نو د میا صاحب د نیکه او د
آدم خان او دُرخانۍ د کیسې د منځته راتللو ترمنځ تقریبا ً درې سوه کاله فاصله ده .او په دومره زیاته فاصله کي
روایت ،په هر صورت ،له اعتباره لویږي.
پروفیسر نواز طایر ښایي په هغو یوشمېر محدودو لیکواالنو او څېړونکو کي وي چې د آدم خان دُرخانۍ افسانې ته
ریښتونی او تاریخي رنګ ورکوي .دی د ښاغلي محمد حیات خان له قوله لیکي« :د هغو دوو بانډو د کنډوونو او د
باتور آهنګر د دوکان آثار موجود دي او د هغي ګټي ذکر هم کوي چې درخانۍ به پرې څرخه کوله .که یو خواته دغه
حوالې ریشتیا اوګڼلی شي نو بل طرف ته په بره باز دره کښي هغه آثار ما په خپله کتلي دي کوم چې د هغه عالقې
خلک په ګوته کوي او د آدم خان او دُرخانۍ د معاشقې داستان سره یې د هغوی په خیال کلک تړون پاته شوی دی.
په مثال کښی د باز درې د رود په غاړه چې درخانۍ به ترې منګي ډکول او اوس هم پکښي زنانه زړوکي وینځي او
منګي ترې ډکوي( »...طایر ص )1۴
لومړی خو محمد حیات خان خپل کتاب حیات افغاني د  1۸۸۰په لسیزه کي لیکلی دی ،چې د آدم خان د ژوند او
افسانې له فرضي زمانې سره ،چې د اکبر پاچهي ده ،زیات وکم درې سوه کاله فاصله لري او د محمد حیات خان
حوالې او خبري پر اولسي روایتونو بناء دي .بیا نو هغه د یوه لوی خان لور ته د ورېشلو لپاره څرخه په الس ورکوي
چې د خانۍ او خانزادګۍ له مقام سره له مځکي تر اسمانه توپیر لري .وروسته پخپله نوازطایر یوازي د ځینو سیمو
او قومونو په لیدلو استناد کوي او هغه هم د یوه لوی خان لورته ،منګی پر اوږو ورکوي ،چې هغه د کو چې پېغلو
کار دی نه د یوه دهشین او د جایدادونو او حتی لښکرو د خاوند خان.
نوازطایر د آدم خان د زمانې په اړه د مرحوم عبدالحي حبیبي له قوله لیکي چې « د هغه دا خیال دی چې آدم او
دُرخانی د اکبر پاچا  1۶۰۵ -1۵۵۶په زمانه کښي ژوندي وو .هغه د دې خبري په ثبوت کښي د اخوند دروېزه
صاحب په حواله ،د محسن خان صوبیدار ذکرکوي .دغه سړی په پېښور او کابل کي د اکبر صوبیدار وو .کیدی شي
چې د محسن خان صوبیدار نوم د آدم خان دُرخانی په تذکرو کښي هم چرته د هغوی د نظر نه تیر شوی وي » (طایر
ص )1۵
د اکبر پاچا زمانې ته د آدم خان او دُرخانی د افسانې منسوبول کومه نوې خبره نه ده؛ خو د پېښور او کابل له صوبدار
محسن خان سره سړی د کیسې په ارتباط نه پوهیږي او نواز طایر هم پوره یقین نه لري او وایي کېدای شي د آدم
خان او درخانۍ په کومه تذکره کي یې ذکر شوی وي .اخوند دروېزه د اکبرپاچا په زمانه کي لیکوالي ،امامت ،شاعري
او سیاست کړی دی او د یوسفزیو په سیمه کي اوسېدلی دی .که د آدم خان او دُرخانۍ کیسه او د لویو خانانو ترمنځ
د لښکرو په سویه جنګونه پېښ سوي وای نو هغه به حتما اشاره قدر ورته کړې وای .ځکه چې اخوند دروېزه د هغې
زمانې ،په تېره بیا په یوسفزیو پوري مربوطو ،اکثرو مهمو پیښو ته اشارې کړي دي .دا چې د اخوند دروېزه په څېر
یو لیکوال یې یادونه نه کوي دا پخپله د دې معنی ورکوي چې دا کیسه له سره پېښه سوې نه ده.
دا چې مرحوم حبیبي صاحب د اخوند دروېزه په حواله د پېښور د صوبه دارمحسن خان د نامه یادونه کوي؛ په اصل
کي محسن خان د محمدګل نوري د ملي هینداري په نوم اولسي نکلونو په مجموعه کي ،چې پخپله حبیبي صاحب هم
د هغه نکل له نظمونو څخه استفاده کړې ده ،راغلی دی .او وایي چې پر میر مامي باندي د آدم خان ښراقبوله سوه او
صوبه دار ،میرمامی او د هغه خپلوان ټول مړه کړل( .نوري ص )۲۸۴
کله چې میرمامي له آدم خان سره نامر دي وکړه او درخانۍ یې پایو خان ته په الس ورکړه نو آدم خان ښرا ورته
کړې وه:
یوسفزي دي لوی مړونه
الس تړلی یې په الس ورکړم میرمامي په رشوتونه
لوی رنځ دي یې په کوړمه سي
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د اکبر په بند دي یې کښېوزي ټول تربرونه
ښاغلی نواز طایر یو ځل بیا هم د مرحوم عبدالحي حبیبي په لیکنه استناد کوي او وایي چې ښاغلي حبیبي د کابل
کالنی د کال  ۴۵-1۹۴۴په ګڼه کښي لیکي چې میجرراورټي د مولوي احمد د کتاب د مقدمې په حواله دا واقعه بالکل
ریشتیا ګڼي او درخانۍ د سوات د سرحد د کوزي بازدرې د یوه خان لور بولي او آدم خان د باز دره باال د یوه خان
مشر زوی ګڼي( ...طایر ص )۵
لومړی خو میجر راورټي د آدم او دُرخانی په باب کومه لیکنه نه لري او د دې نکل په باب یې یوازینی کمال دا کړی
دی چې د پښتو ګرامر په مقدمه کي یې د آدم خان او دُرخانۍ د نکل منظومول د خوشحال خان خټک د دوو زامنو
عبدالقادرخان خټک او صدرخان خټک کار بللی دی( .راورټي ص )۲۹
عبدالقادر خان پښتو ادب ته بې ساري خدمتونه کړي او د ښکلیو غزلو او نظمونو تر څنګ یې د سعدي ګلستان پښتو
ته ترجمه کړی دی خو له آدم خان او دُرخانی سره تعلق نه لري .او که یې داسي فرض کړو چې میجر راورټي ،د
مولوي احمد د کتاب د مقدمې په حواله ،د آدم خان او دُرخانۍ افسانه ریشتیا ګڼلې وي نو د دې خبري اهمیت په کوم
ځای کي دی؟ ځکه چې میجر راورټي هم د نونسمي پېړۍ سړی دی او د افسانې له فرضي زمانې سره زیات و کم
درې سوه کاله فاصله لري.
کله چې د دې عشقي افسانې په باره کي سړی د بېلو بېلو لیکواالنو او څېړونکو لیکني اړوي را اړوي نو ګوري چې
د هغو لیکواالنو شمېر کم نه دی چې د آدم خان او درخانی افسانې ته د یوه ریښتوني تاریخي داستان په سترګه ګوري.
د خیبر پښتونخوا یوه لیکواله انیتا اعظم هم په دغه کتار کي راځي .هغې د پښتنو پر فوکلوري افسانو ،په اُردو ژبه،
یو کتاب لیکلی دی او غواړي دا ثابته کړي یا لږترلږه داسي وښیي چې دا افسانه یو تاریخي واقعیت دی .انیتا اعظم
په دې کتاب کي د موسی خان او ګل مکۍ ،دلي او شهو ،فتح خان بړېڅ او ...په باره کي لیکني کړي دي او هري
افسانې ته یې یوفصل ورکړی دی مګر نورو افسانو ته د فوکلوري نکلونو په سترګه ګوري خو د آدم خان او درخانۍ
د کیسې په باب وایي چې نن سبا په تعلیم یافته کورنیو کي د ښځي او نارینه له خوا د یوه بل د انتخابولو په مسله کي
نرمښت ښودل کیږي خو آدم خان او درخاني کیسه زیات وکم پنځه سوه کاله مخکي تېره سوې ده او هغوی په هغه
وخت کي د ټولني د رواج او عادت په مقابل کي بغاوت کړی دی او یو انقالبي ګام یې پورته کړی دی .مګر سره له
هغه چې دوی د رسم او رواج پر ضد دونه څرګند عمل کړی دی بیا هم له دوی سره د نکل د ټولو اورېدونکو
خواخوږي ملګرې ده او په دې پوهیږي چې د هغوی مینه حقیقي وه .اعظم ص 1۹
د آدم خان او درخانۍ نکل د پښتو ژبي تر ټولو مشهوره افسانه ده .دا افسانه چې د هر پاخه نکل چې السته ورغلې
ده نو خپل کمال یې پکښی کړی او د خپلی غوښتني سره سم یې رنگ ورکړی دی  .او چې د هر مطرب رباب ته
ورغلې ده نو د خپل کمال او هنر سره سم یې شهباز باندی شرنگولی دی .له یوې سیمی څخه تر بلي ،حتی له یوې
خولې څخه تر بلي پوری یې توپیر کړی دی او جال رنگ یې اخیستی دی .پخپله پروفیسر نواز طایر د صدرخان
خټک ،د آدم درخانۍ له منظومې څخه بیتونه را اخیستی او ښیی چې دا کیسه دوه تنه په یوه رنگ نه کوی.
تاتي نام یو یوسفزی وو
حاجی خېل وو ښه زلمی وو
ما ترې اوکړله پښتنه
په دا رنگ چې اې دردمنه
دا قصه له مطربانو
له یارانو قصه خوانو
په بل شان و موږ ته کېږی
له تا بل شان معلومېږی
ده وې ما له دې داستانه
تحقیق وکړو ډېر څو شانه
کله چې یوه کیسه دومره زیات رنگونه واخلي ،او په منځ کی یوه لیکلې پاڼه نه وي نو بیا که حقیقت هم موجود وي
پیدا کول یې غیر ممکن ته نیژدې کېږی .د مثال په ډول به ددې اورنۍ مینی د پیل کېدلو په باره کی څو روایتونه را
واخلو.
د آدم خان او درخانۍ د مینی پیل:
نوربیا
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