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 آدم خان او درخانۍ
 برخه دوېمه

 

 د آدم خان او درخانۍ د مینی پیل:
له سره ترپایه له آب و تابه ډک دی، د هغوی د مینی د پیل کېدلو پېښه په  چې د آدم خان اود رخانۍ په نکل کی ،

نقلول یې د دې مضمون تر حوصلې وتلی کار دی. خو په ټولو کی یوه  د ټولو چې دومره زیاتو رنگونو راغلې ده
 هر رنگ ته یې وکتل سي هغه غیر ممکن ښکاري. چې او هغه دا خبره شریکه ده

او دم کړیو خرماوو پیل کېږی، او خدای تعالی دوو  نکل د لومړي سره د فقیر په دعا چې ،په ملی هینداره کی 
نکل لږ انکشاف وکړي نو په مسجد کی د  چې یو یې آدم خان او بله یې درخانۍ ده. او چې خانانو ته اوالد ورکوي

رخانۍ مینه هم په مسجد کی پیل زده کړو او روزني سره مخامخ کېږو، او د آدم خان او د نجونو او هلکانو د مذهبی
 کېږی.

هر څه پر مالیانو وگرځېدی  چې یوه ورځ آدم خان په یوه کتاب کی بند پاته سو او چې په ملي هینداره کي راغلي دي
د تاوز خان مال خورا لوی عالم دی هغه ته ورسه. آدم  چې چا یې جواب ور پیدا نه کړ. باالخره یوه چا ورته وویل

هغه هم پر  چې کله مسجد ته ورځي هلته درخانۍ ویني، چې ون آس سپرېږی، را رهی کېږی اوخان پر خپل مجن
 دغه مال سبق وایی.

دوی دواړه په مسجد کی پر یوه بل مینېږی او یوه بل ته د نظم په ژبه د مینی اظهار کوی. له دغه ځایه څخه د دواړو 
 کېږی. غم لړلی او له پېښو ډک داستان پیل ترمنځ د سوځنده مینی

که آدم خان او درخانۍ په یوه  چې د ملي هینداري له متن سره سم، د نکل په سر کی موږ ته ویل سوي دي 
یوه ملنگ د آدم خان پالر حسن خان ته بشپړه  چې نه وي نو په یوه میاشت کی خو به حتما زېږېدلي وي. ځکه ورځ

د تاوز خان به لور  چې گواکي ملنگ خبر وور دم کړه)پخه خرما ور دم کړه او د درخانۍ پالر ته یې نیمه خرما و
( هانيج د تاوز خان قسمت په خپل الس کی واخلي او لور یې په نصیب کړي چې پیدا کېږی او یا د ده داسی خوښه وه

آدم خان لوییږي او یوه ورځ په کتاب کی د پیدا کړي مشکل د حلولو لپاره پر مجنون آس سپرېږی او له یوې سیمی 
تر شلو کالو کم عمر ونه لری. په دې حساب باید درخانۍ  بلي ته په مال پسی ځی. داسی یو زلمی باید لږترلږه څخه

 هم د شلو کالو وي. 
خلک په یوه ځل لیدلو زړونه ورباندی بایلی، او  چې د درخانۍ په شان یوه ښکلې پېغله، چې څرنگه ممکنه وي دا به

هره ورځ کتاب په څنگ کی مسجد ته والړه سي او هغه دي هم د تاوز خان  حتی له لیدلو سره یې بېسده کېږی،
د  چې دي اورېدلي غوندي یوه لوی او زورور خان لوری وي. موږ نه په پخواني تاریخ او نه په معاصر وخت کی

هم هیڅ  يسبق ووایی. حتی د عوامو او نېستمنو خلکو پېغلي لوڼ یوه پښتانه خان پېغله ښایسته لور دي په مسجد کی
زلمي سره  د ُمال مخي ته ناستي او سبق دي ولولي؛ هلته دي د یوه نامحرم چې وخت چا په مسجد کي نه دي لیدلي

ودریدالی سی، د خبرو کولو ، د مینی د اظهارولو او حتی د منظوم سوال او جواب کولو فرصت دي ولري. لومړی 
 ځل ُدرخانی له آدم خان سره د میني داسي اظهار کوي:

 

 یو زرغون لښتی بهیږي
 دغه سر یې د آدم پر باغ لگېږی  

 په کرلي یې لونگ دي
 هم په زرغونېږی چې لویه خدایه ال  

 

 :وروسته آدم خان ښکاره ناره پر وکړه
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 خان یم آدم خان یم
 زه پخپله مینه کړم غره په ځان یم  

 که می مرگ نه سو له میانه
 درخانیه زه به زوم د تاوز خان یم  
 (۲۴٩-۲۴۸نوري )      

 

پروفیسر نواز طایر هم استفاده ورڅخه کړې ده ، د صدرخان خټک د منظوم داستان  چې په حیات افغانی کی، 
ً چې پاره ملکنډ ته کو د آدم خان ټبر د ژمي د تیرولو د چې په تعقیب راغلي دي  د درخانۍ پالر دلی وو، او تصادفا

 کو ( هم دغی سیمی ته موقتاً جهاني ن او طاووس خان راغلی دیپه اکثرو متونو کي تاوز خا چېپیرجوگي خان؟ )
هم د ورېشلو  دلی وو. آدم خان د خپل آس د نالونو د جوړولو د پاره د باتور آهنگر دوکان ته ورغلی وو او درخانۍچې

ان ره مینپاره هغه دوکان ته ورغلې وه. د دواړو سترگي سره ولگیدې او س د څرخې د میلې د جوړولو یا تیره کولو د
 سول.

محمد حیات خان وایی د باتور آهنگر د دوکان پر ځای باندی یوه ونه شنه سوې ده او تر اوسه پوري والړه  
 درخانۍ به پر هغې باندی ورېشل کول او د هغه ځای نښی اوس هم سته چې ده . هغه لویه هواره ډبره اوس هم سته

 (۲۳۲حیات افغاني ص )و. دلی وچې ورته را کو ویل کیږی د درخانۍ کلی چې
دا کیسه ریشتیا پېښه سوې او  چې ګواکي محمد حیات خان هم ، د یوه پوه لیکوال او مورخ په حیث، په دې عقیده دی

آدم خان د آهنگر د دوکان سره نیژدې رباب واهه او ډېر زیات  چې بل روایت وایی نښي یې تر اوسه موجودي دي.
وخت کی درخانۍ د ورېشلو د څرخې د میلې د تېره  را غونډ سوي وه. په دغهپاره  خلک د هغه د نغمو د اورېدلو د

د آدم خان رباب ته یې غوږ نیولی وو. په دغه وخت کی  چې ودرېده پاره راوتلې وه. دا هم په هغو کسانو کی کولو د
 (11۸-11۷)زینب ص ص د دواړو سترگي سره ولگیدې او یو پر بل مینان سول.

یو یې میرو او بل  چې وایی آدم خان دوه ملګري درلودل چې زړه پوري خبره دا ده په دې روایت کي ال په 
پله پخ چې یې بلو نومېدی. هغوی دواړو هر وخت په موسیقي کي د آدم خان د مهارت ستاینه کوله؛ په تېره بیا میرو

د ُدرخانۍ کور پیدا کړي او پالر ته  چې یې هم رباب واهه. د آدم خان پالر حسن خان هغوی دواړو ته وظیفه ورکړه
 حسن خان ستا لور، د خپل زوی لپاره، غواړي. چې یې ووایی

موږ د آدم خان پالر ستا د لور لپاره  چې کور یې پیدا کړ او هغه ته یې وویل دواړه را رهي سول. د ُدرخانۍ د پالر
 ه پالنه وکړه او په ډېر ادب یې ورته وویلښه مېلم په مرکه رالېږلي یو. خو د ُدرخانۍ پالر طاووس خان د هغوی

 (11٩هغه کتاب ص )له بده مرغه ده خپله لور د پایاو خان په نوم یوه شته من سړي ته ورکړې ده.  چې
 دوستان، د آدم خان دوه چې د پښتنو، په تېره بیا یوسفزیو، له کلتور سره لږ بلدیت ولري دا به څرنګه ومني چې څوک

ي هغوی د آدم خان مریان بلل سوي او په ډېرو نکلونو کي میرو ته میرو قوال وایي، د آدم په زیاترو نکلونو ک چې
خان په مرکه رهي سي او هغه دي هم د یوه بل مشهور خان طاووس خان کورته ورسي او طاووس خان دي هغوی 

د آدم خان  چې ويدا به څرنګه ممکنه  په ادب رخصت کړي او د ځان لپاره دي دا سپکاوی په ورین تندي ومني؟
پالر دي، د پښتنو او سیمي د ټولو اوسېدونکو قومونو د رواج او معمول په خالف، د خپل یوه سیال قومي خان کورته، 

دا د نوکرانو او  چې لپاره، خپل دوه نوکران ولېږي او په دې دي نه پوهیږي د هغه د ګراني لور د غوښتلو د مرکې
 بلکه د سپین ږیرو مشرانو او د کور د سپین سرو او مشرانو ښځو کار دی. یا لږترلږه نارینه ځوانانو کار نه

د حسن خان مټه خیل په څیر یوه لوی پښتنون خان زوی په یوه پردي  چې دغه راز به دا څرنګه ممکنه وي 
ه ورته را غونډ سوي دي او د هغه خوږو نغمو ته یې غوږ نیولی دی. دا خبره بیخی ل کلي کی رباب وهي او خلک

له خپل ټول ټبر سره یې اړېکی شلولي وای.  چې امکانه لیري ده. آدم خان یوازي هغه وخت دا کار کوالی سوای
رباب ږغول یوازي د  چې ته دي یو څوک د ډم په سترگه وگوری ځکه د ده زوی چې حسن خان دا نه سوای منالی

 ډمانو کار وو.
د شلمی پیړۍ په وروستیو کلونو کی زه په پیښور کی مهاجر وم . د مومندو قبیلې د خلیلو د  چې زما پخپله په یاد دي

ښه رباب به یې واهه او ډېرو خلکو  نوابانو د کورنۍ یوه غړي به کله کله د یارانو په مجلسونو کی رباب واهه. ښایی
او جدي نواب  وو او هیچا د یوه اصلیبه مزې ورڅخه اخیستي وي ، مگر هغه په ټول پیښور کی په ډم نواب مشهور 

نواب  ېچ کله کله به یې د خپلو یارانو مجلس په رباب تود کړی وو. په داسي حال کي چې په سترگه ځکه نه ورکتل
 نه د رباب ږغولو په بدل کي هیڅ وخت پیسې اخیستي وې او نه یې اړتیا ورته درلوده.

څیر یوه لوی قومی مشر ښکلې لور  د طاووس خان په ېچ را تیر سو دا به څرنگه ممکنه وي چې تر دې 
د خلکو په منځ کی دي والړه وي او رباب ته  په یوه ځل لیدلو زړونه وړي ، بازار ته لوڅ مخ را ووزی او چې ،دي

ځانته لښکر لري، په  چې یوه لوی خان، د پایاو خان په څیر چې هم په داسی حال کی دي غوږ ونیسی. او هغه ال
د څرخې د میلې په تیره کولو پسی  وایی درخانۍ د ورېشلو چې خبره لولو . او د دې ترڅنگ دا غیر ممکنهنامه وي
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دې به ورېشل ورباندی کول. د یوسفزیو د قومی خان لور  چې را وتلې وه او گواکي هغه لویه ډبره ال اوس هم سته
 ټولو ټیټی طبقې جوالگانو کار دی.  دا د ټولني د تر چې هیڅ وخت د ورېشلو څرخې ته الس نه ور وړی ځکه

آدم خان د بسوگی په واده کی د ښځو په منځ کی رباب وهي او بلو او  چې د ننگرهار نکلونه په کتاب کی راغلي دي
د کوټې په دروازه  چې میرو هم سندري ورسره وایی او ښځی ستر نه ورڅخه کوی. باالخره آدم خان متوجه کیږی

دغه نجلۍ راته ونه نڅیږی زه  چې ده او مخ یې په شالونو کی پټ کړی دی. آدم خان واییکی یوه دنگه نجلۍ والړه 
یې مخ گوري  چې به رباب ته گوتي ورنه وړم. باالخره درخانۍ ورته ناڅي، شالونه له مخي لیری کوي او آدم خان

 (۴۰ص )خاوري  بیهوښه پرېوزی. چې داسی ورباندی مین کیږی
څخه پیل کېږی او داستان دوام لری خو پر بیلو الرو بیخی بیل منزل  نه له دغه ځایهد آدم خان او درخانی می 

 ته رسیږی.
لومړی خو  چې آدم خان د ښځو په منځ کی رباب وهي. دا د حسن خان مټه خیل د زوی د پاره غیر ممکنه ده 

رباب ته گوتي وروړي او بیا نو رباب د ښځو په منځ کی ووهي او پیغلي ورته وناڅی. ښځو له آدم خان څخه ستر 
ښځو آدم خان ته نه د سیال او نه د نارینه په سترگه کتل. بلکه د یوه ډېر ناسیاله ډم په  چې نه کاوه . د دې معنی دا ده

هغه هم د  چې د طاووس خان لورته ، چې د هغه لپاره دا غیر ممکنه وه سترگه یې ورته کتل او په دې صورت کی
دهغې د غوښتلو  د مین کیدلو او مه وي، تر سترگو پاس وگوري. پر هغې باندیسرور خان د زوی پایاوخان په نا

 او غیر ممکنه مسله ده. بله خبره خو ال بیخی
 

 د پایاو خان له کوره د درخانۍ تښتول:
 

وتښتوله او د ځینو په قول  آدم خان باالخره درخانۍ چې په هر ځای کي راغلی دی، موږ ته وایی چې نکل د آدم خان
ځینو په قول د یوه زورور خان  د د خپل ماما، د ځینو په قول خپل خسر، یعنی د لومړۍ میرمني توتیا د پالر او

ً  چې میرمامي کورته یې بوتله. که څه هم  ېچ دم خان او درخانۍ پلرونو،آد  چې ږته وایيټول ډولونه مو د نکل تقریبا
آدم خان د خپل ژوند  چې دواړه یوسفزي ول، په یوه سیمه کي، له یوه بل څخه لیري ژوند کاوه خو دا به څوک ومني

 دونه قېمتي غنیمت د خپل ماما، یا خسر او یا کوم بل پښتانه په کور کي پرېږدي او دونه لوی خطر دي پر ځان ومني
د آدم خان د نکل په ځینو ډولونو کي  چې خره د ده او د ده د محبوبا په مرګ تمام سو. شیرینه خو الدا دهباال چې

پایاو د ده محبوبا  چې آدم خان د میرمامي له کوره ښکار ته روان سو او د ښکار په ځای کي خبر سو چې راغلي دي
 د میر مامي له کوره بېولې ده.

فولکوري کیسې په سترګه وګورو نو په فوکلوري کیسو کي زیاتره د هر څه پېښېدل که د نکل دې برخي ته یوازي د 
، د پیسو حرص ري پروفیسر نواز طایر، په دې پېښه کي، د پیرمامي یا پیر مایي، یا میرماميچې ممکن وي خو که

ې دپه نکل کي  چې کمزوري شخصیت او رشوت اخیستلو موضوع ته په جدي سترګه ګوري نو سړی مجبوریږي
 دا پېښه اصال غیر ممکنه ده. چې په نتیجه کي متوجه کیږي چې پیښي ته سمه توجه وکړي

پایاو خان ته  ، یا د پایاو خان له وېري او یا د پایاو خان د سلو روپیو رشوت په بدل کي، درخانۍ بیرتهمیرمامي
آدم خان په هغه جنگ  چې هینداره واییمیدان ته حاضر سو. ملی  وسپارله او آدم خان هم د پایاو خان سره د جنگ

خان پر قبر ساه  درخانۍ خبره سوله نو هغې هم د آدم چې هغو زخمونو د السه مړ سو. کله د کی سخت ټپی سو او
 (۲۸۸-۲۸٥نوري)او مړه سوه.  ورکړه

 ایيو ،د آدم خان او ُدرخانۍ افسانې ته د یوې ریښتوني تاریخي کیسې په سترګه ګوري چې محمدحیات خان، 
ُدرخانۍ د آدم خان په انتظار شپې ورځي تېرولې او خوب خوراک یې پر ځان حرام کړی وو. یوه ورځ یې د آدم  چې

د آدم خان رباب یې ږغاوه.  چې یې د باغچې خواته وکتل نو میرو یې ولید چې خان د رباب ږغ تر غوږ سو او کله
حیات خان  نۍ له غم او غوسې څخه ورپسي مړه سوه. محمدهغه درخانۍ ته د ادم خان د مړیني کیسه وکړه او درخا

دوی دواړه په یوه قبر کي پراته دي. دی وایي دا خبره یو څه نا ممکنه  چې وایي په اولسي خلکو کي داسي آوازه ده
یو ځای سره ښخ کړي وي. دی وایی  د هغوی کوم همراز دي هغوی په پټه په یوه قبر کي چې ښکاري خو کېدای سي

له یوه لرګي څخه د رباب شهباز جوړ کړي نو ښه  هر څوک د هغه پر قبر باندي د والړي وني چې یت دا دییو روا
 (1۳۳هغه کتاب ص )رباب یې زده کیږي. 

 خپل کتاب یې زیاتره د صدرخان خټک د منظومې په اساس ترتیب کړی دی وایی چې پروفیسر نوازطایر ، 
څخه ډېر نا امیده سو ، او خپله خاني او ژوند یې پرېښود  ښی سره د ژوندله پی آدم خان د درخانۍ د السه ورکولو چې

د خټکو په عالقه کی د مصرۍ بانډې کلي  چې او د هندوستان پر لور روان سو. هغه په الره کی رنځور سو او کله
 (۲طایرص )ته ورسیدی نو د فراق د غمونو د السه مړ سو. 

نورو  د نکلونود ، د آدم خانچې د ننگرهار نکلونه په کتاب کی راغلی دی موږ گورو چې نکل کی په هغه 
ی او خپل کور ته یې رسوي ، نکاح ئد پایاوخان له کوره درخانۍ په زور بیا زیاترو ډولونو په خالف، آدم خان

 ٥۲خاوري ص  ورباندی تړي او په آرامه ژوند تیروی.
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هغی سیمی نقش یې خوړلی  د په هره سیمه کی نکل انکشاف کړی او چې د آدم خان او درخانۍ په ارتباط 
شپې د هغې پر پالنگ  آدم خان د شپې په پټه د درخانۍ کورته ورځي او چې شریکه ده دی په ټولو کی دا یوه خبره

 تیروی.
 

 دا خدمت زما پرځان دی
 نن شاهی آدم زما کره مهمان دی  

 اوس به زه ورلره ځمه
 ې میلمستیا ځای یې داالن دیی سپینه خوله  

 

 چې او یا دا

 اې زموږ چرگه کولنگه
 ستا په ستوني کی دي خوږ سی اې بدرنگه  

 سبا نه وو تا سباکی
 دا شاهی آدم دي کوز کی له پلنگه  
 ۲۷۲نوري ص       

 

س او نامو د ټولو رسمونو او پښتني دودونو په خالف، پایاو خان په دې پټو غیر مشروع اړېکو خبرېږی او پر خپل
ژر  غهه چې غیرت باندي سترګي پټوي؛ دا د نه منلو تېری پر ځاندي مني او بیا هم د درخانۍ له پالر څخه هیله کوی

 او آدم خان د واده په شپه درخانۍ تښتوي.  ورته واده کړی. د درخانۍ په غوښتنه ال واده لس ورځي ځنډول کیږی
 ېچ عنعناتو سره سم باید ُدرخانۍ په هغه وخت کي ال سر بایللی وای د پښتنو او د سیمي د ټولو اولسي قوانینو او

ې د ی چې پایاو خان یې له آدم خان سره د شپې په اړېکو او پر پالنګ باندي له شپو تېرولو څخه خبر سو او کله
ړی څخه پرې کیا یې د میرمامي د کور مخي ته او یا په خپل کلي کي سر ور چې میرمامي له کوره را وایستله نو باید

وای. دا د اولسي مقرراتو حکم دی او له دې څخه سرغړونه ممکنه نه ده. او که څوک سرغړونه ورڅخه وکړي نو 
 هغه په ټول قام کي په بې غیرته مشهور کیږي.

ال تېر سو؛ د آدم خان ملګری او د نکلونو د مختلفو روایتونو په اساس، د آدم خان د ماما زوی او اخښی  چې تر دې
هغه هر څه  چې وجرخان، د خپل پالر میرمامي په خیانت له خبرېدلو سره سم، په خپل پالر پسي آس ورځغلوي اوګ

زارۍ ورته کوي دی غوږ نه ورباندي نیسي او سر یې غوټ ورڅخه پرې کوي. دا خبره او صحنه یوازي د آدم خان 
 په نکل کي ممکنه ده. 
که آدم خان د خپل مشکل د حلولو لپاره د درخانۍ کلي ته تلالی او  چې توجه نه ده کړې چې دې خبري ته هیڅ نکل

دا دواړه کلي باید نیژدې سره پراته وي. په دې صورت  چې بیرته خپل کورته ستنېدالی سي نو د دې معنا خو دا ده
 پله، دخپله محبوبا یې په الره کي میرمامي ته امانت سپارله او پخ چې کي نو آدم خان ته څه ضرورت ورپېښ وو

 ځینو روایاتو په اساس، حتی په ښکار پسي روانېدی. 
 ېچ د پروفیسر نواز طایر په څیر لوی لیکواالن او څیړونکي دې حقیقت ته نه متوجه کیږی چې له بده مرغه 

 هخنجلۍ وه، او له وړوکوالي څ د نکلونو په قول د یوسفزیو د قبیلې د یوه لوی خان لور او یوه ښایسته چې درخانۍ ،
له آدم خان سره پټ اړېکی وساتي، هغه ته پر خپل  چې د یوه بل خان پایاو خان په نامه وه، څرنگه یې کوالی سوای

 څلور نیم سوه کاله پخوا زمانې تر سهاره ورسره تیری کړی. دا کیسه زیات و کم پالنگ باندی ځای ورکړي او شپې
یوازي د شپې په تیاره کی له کوره  د اوبو د راوړلو لپاره ته منسوبه ده او په هغو شرایطو کی د یوسفزیو ښځو تش

 لپاره د مرگ او مینی ښودلو خو د دواړو خواوو د وتلو اجازه درلوده. د نامحرم سره د سترگو برابرولو ، خبرو کولو
وازي ی او ید شپې ورتلل او له هغې سره مینه کول یوازي د خیال په دنیا کی ځاییږ معنی درلوده. د خان د لور کورته

 د رباب نغمې ورباندی شیرینی کیدالی او شرنګېدالی سي.
 ېچ د نونسمي پېړۍ د نیمایی په شاوخوا کي یې د یوسفزیو په باره کي تحقیقات کړي دي وایي چې ډاکټر بیلیو،

یوسفزي د ښځو په برخه کي ډېر حساس دي او ډېر ژر بدګومانه کیږي. دی وایی له بېګانه نارینه سره د ښځي تش 
 (۲1۴بیلیو ص )درېدل او خبري کول د هغې د وهل کېدلو او حتی وژل کېدلو سبب کېدالی سي. 

رایط د ن وایی د ښځو د ژوند شالفینسټون دغه ته ورته نظر لري او ال ښایي بیلیو ګټه ورڅخه اخیستې وي. الفینسټو
هغوی له اجتماعي مقام سره توپیر کوي. دی وایي د لوړو طبقو ښځي، په بشپړه توګه په پرده کي وي، مګر، د ژوند 
له شرایطو سره سم، ټولي اسانتیاوي او د ژوند وسایل ورته برابر وي. د غریبانو ښځي د کورونو کارونه کوي، اوبه 

د بیخي ټیټو طبقو ښځي له کورونو څخه دباندي له نارینه وو سره کارونه کوي. الفینسټون راوړي او داسي نور. او 
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نارینه په هیڅ توګه د ښځو مخونه نه سي لیدالی.  چې د لوړو او ټیټو طبقو د چادریو په باره کي ږغیږي او ښیي
 (۲۴۲-۲۴1الفینسټون ص ص )

په دوی کي د ښځو  چې ته ورته نظر لري او واییمحمدحیات خان هم، د یوسفزیو د ښځو په باره کي، بیلیو  
په لویو کورنیو پوري اړه لري د پردې  چې ننګ ډېر او د پرده داری دود او رواج هم په دوی کي عام دی. هغه ښځي

نه پرته بهر ته وزي او د عامو خلکو ښځي که څه هم د اوبو راوړلو او نورو ضروري کارونو له کبله بهر ته ځي 
خلکو څخه خپل مخونه پټوي. دوی زیاتره اوبه ماښام یا د سهار په تیاره کي راوړي. دوی په خپلو ښځو خو د پردیو 

باندي ډیره پاملرنه کوي که د دوی ښځي د کوم پردي سړي سره وږغیږي نو هغه وهي او د بدکارۍ له امله یې 
 (۲۲۴حیات خان ص  محمد)وژني. 

 

 د آدم خان د ځلمي زوی درلودل:
کي، آدم خان ته د ټولو منسوبو افسانو په خالف، د نکل په پای او د پایو خان سره د آدم خان په جنګ  په ملي هینداره

 په جنګ کي برخه ورسره اخلي.  چې کي، د آدم خان د ځوان زوی یادونه کیږي
ص څه سر دي ګرځوم آدم خان او ګوجرخان، د حسن خان دوی کره راغله، بلو او میرو او شمشال خان او اخال»

خان و خوشحال خان و تترخان او نور مټه خېل خبر سوله. ځانونه یې تیارکړل. آدم خان پر مجنون آس سپور سو، 
بلو پر خپل آس آذر باندي سپور سو، میرو پر خپل آس پرده سپور سو. دوی درې دمخه سول. د آدم خان زوی 

ر بل اړخ پر آسانو سپاره وه. د وروسته د شمشال خان زوی وو، د دوی پر یوه اړخ او پ چې میرباش او ګل جان
مشران او یاران پسي تلل. د کور ښځو ټولو د نارینه و کالي واغوستل. توتیا د ادم خان ماینه او مینا د میرباش ماینه 

 (۸۵-۲۸۴نوري ص ص )« لیلو نومېده هم ورسره وه... چې د آدم خان پر اړخ تلې. د بلوخان ماینه
هم په نظر کي ونیسو، نو په دې حساب باید آدم خان د ُدرخانۍ په بېلتانه کي لږترلږه  که د آدم خان د نکل دغه ډول

په وروستي جنګ کي یې څنګ پر څنګ  چې له خپلي مخکنۍ مېرمني توتیا څخه یې، چې شل کاله تېر کړي وي
 وي.برخه ورسره اخیستې وه، د واده خاوند او د جنګ د میدان جنګیالی زوی یې زېږولی او لوی کړی 

ما آدم خان ته په نورو منسوبو نکلونو کي د آدم خان د زوی په باره کي څه نه دي اورېدلي او د محمدګل  
د افسانې د ال رنګینولو لپاره یې د ادم خان زوی او د آدم خان د کور مېرمني  چې نوري نکل ښایي یوازنی داستان وي

آدم  د چې د نکل پیښي دونه په بېړه رواني دي چې ه نه دیمتوج چې هم د جنګ میدان ته لېږلي دي. البته دلته نکل
  د زوی د زېږېدلو لپاره وخت نه پاتیږي. چې خان د زوی د ځوانېدلو او د جنګ میدان ته د تللو لپاره خو پرېږده

 محمدګل نوري، د فوکلوري نکلونو د یوه هوښیار ټولونکي په حیث، په نکل کي دې خبري چې په یقین سره ویالی سم
دي په هغه شکل یې راوړي دي. هغه د یوه شاعر او ناظم په  په هر شکل نکلونه اورېدلي چې ته متوجه وومګر هغه

 کله کله ډېر بېخونده راغلي دي، هم هیڅ غرض نه دی کړی. چې حیث په نکلونو کي د نارو له وزن او ترتیب سره،
څه یې اورېدلي  چې امانت یې ساتلی دی. دی وایينو د آدم خان د نکل دې برخي ته یې هم الس نه دی وروړی او 

 دي هغه یې کټ مټ لیکلي دي:
 

 د امیانو څخه لیکلي ما قصې دي
 د مینو ښې خوږې نارې پکښې دي

 دا په ډېر زیار و زحمت ما غونډي کړي
 راغلي مي پر وچولي خولې دي چې 

 نه زیادت او نه کمبود مي پکښی کړی
 د خولې جملې دي چې د هم هغه نقل

 د هر قوم راز معلومیږي له قصو څخه
 د هر چا هینداره خپلي افسانې دي

 که څوک نور څه اهمیت نه ورکوینه
 د تفرېح او سات تیري دپاره ښې دي

 که څه زیات و کم غلط درسي په سترګو
 عفو غواړم ځکه دا د بل د خولې دي
 محمدګل نوري له دغه فخره بس دی

  لڅي کړي یې د پښتو په خدمت پښې دي.
 (1۵۲نوري ص )    
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 :رباب
نغمو ژوندی دی. که رباب نه وي د  په رباب د آدم خان او ُدرخانۍ د نکل روح دی. په حقیقت کی ټول نکل د رباب

 او درخانۍ نکل نسته. آدم خان
 

 که توره آدمه توره 
 چندڼی رباب دي مه وهه په زوره  

 ستا د رباب ږغ سي چې
 په درخو می اور لگیږی لور د لوره  

 

په  چې وایی آدم خان او درخانۍ په مسجد کی سره ولیدل او دواړه دونه ښایسته وه چې پرته له ملي هینداري څخه ،
ً  یو ځل لیدلو یې پر یوه بل باندی زړونه بایلودل، د آدم خان او درخانۍ ږته نور ټول شکلونه او متنونه مو د نکل تقریبا

یې پخپله آدم خان د خپل ټول  چې زړه کی د مینی اوربل کړ او کلهد آدم خان د رباب ږغ د درخانۍ په  چې وایی
په نکل کی د هغه د  د آدم خان چې ښایست سره په سترگه سو نو د مینی اور یې ال هم زور واخیست. که څه هم

 د آدم خان او چې لیوني رباب آواز یوازی یو ځل پورته کیږی ، خو دا یو ځل ږغ یې دونه لړزونکی او زورور دی
درخانۍ د نکل سره یې د رباب نوم او مفهوم د تل لپاره تړلی دی او له هغه څخه یې د ربابیانو داسی پیر جوړ کړی 

تر نن ورځي پوري یې قبر، یا آدم خان ته منسوب او منسوب سوی قبر، تر بل هر زیارت ورته مقدس دی.  چې دی
 و لپاره شهبازونه جوړوي.اوس یې د قبر سرته له والړي وني څخه د ربابون چې او وایي

د ملی هینداري  د میدان پهلوان دی، هم ډېر ښه ښکاری دی، هم سخی دی او هم آدم خان هم خان دی، هم د جنگ   
آدم خان مټه خیل ستا سر پرېکړی مرید دی،  چې پیر صالح ته وویل پیر اکو»  په روایت د اوو ولیانو مرتبه لری.

شاعر هم دی، ښه رباب هم وهي او ښه سړی هم دی وایی د اوو پیرانو مرتبه ډېر توریالی او زړه ور سړی دی، 
 (۲٥۷نوري ص ) «لري 

رباب دا ټول شیان تر خپل تاثیر الندي راوستلي دي او حتی ملنډی یې په  چې که حقیقت ته ځیر سو نو گورو 
و کم څلورنیم سوه کاله زیات  می وویل د یوه پښتون خان دپاره ، هغه هم چې وهلي دي. لومړی خو لکه مخکی

رباب ته دي گوتي وروړي. خو په نکل کی د رباب جادوگرو تارونو دا طلسم مات  چې مخکی، دا غیر ممکنه وه
یزگاري پره په پردو او پوښونو کي پټي چې کړی دی او د آدم خان مټه خیل په گوتو کی یې داسی هنري زور ایښی دی

مخ لوڅوي بلکه د نامحرمو په مخ کی یې نڅوی. یو خان په یوه واده کی  درخانی اوه شالونه غورځوی، او نه یوازي
 خان سره کوزده سوې درخانۍ ورته ناڅي. لور اود بل رباب وهي او د بل خان ښایسته

دم خان یې پخپله سر پرېکړی مرید آ چې د یوسفزیو پیر دی او ملی هینداره موږ ته وایی چې هغه پیر صالح 
بې  دهغه د قدرت او زور مسابقه پیل کیږی نو داسی بې وسه دی او داسی باب له شرنگ سرهد ر چې دی، خو کله

ه بلنه پیر صالح درخانۍ ت چې د پښتنو په بل هیڅ فوکلوری نکل کی یې ساری نه دی لیده سوی. کله چې آبه کیږی
 راووزي او ناره ورباندي کوي: د آدم خان د رباب شرنگ ته د باندی چې ورکوی

 
 بیانور 
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