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 ؟ "بیجان" شاعر څوک دئ

 
 

افغانستان ویبپاڼه کي د ښاغلي جهاني صاحب یوه لیکنه ولوستله چي د بهایي   آریانا   ع( مي په۲۰۲۱جوالی    ۲۵نن )
" نامعلومو خنډونو" له   جان صاحبزاده په باب ئې څه موده پخوا دغي ویبپاڼي ته د خپرېدو له پاره ورلېږلې وه، خو د

  .ه دې بابته بخښنه هم غوښتې دهکبله ئې خپرېدل ځنډېدلي وه او د ویبپاڼي مسئول ل
 

بهایي  په دې لیکنه کي د بهایي جان صاحبزاده پر ژوند او شاعرۍ ښې د خوند خبري کړي دي.  ئې په دې لیکنه کي
  : معاصرو شاعرانو یادونه په یوه شعر کي داسي کړې ده وجان صاحبزاده د خپل

 

 يدهار ک ـنـ ه کـ ان پـجـېـ دئ ب
 ينگ جان په ننگرهار ک ـلـم

 

 يازار ک ــوربـ ه شـري پـقـاش
 يخسته ناست دئ په مزار ک 

 

  :بل ځای ئې ویلي دي
 

 ي ار کــدهـنـه د کـالقـه عــران پـشاع
 ئ بهایي دئ یا بېجان دئ یا خوږمن د 

 

 ه ـانـي جـای ــهــدوي بـنـر چي بــافـمس
 ئ داو دئ یا بغرا ده یا هیلمند د ـنـارغ

 

جان صاحبزاده په کندهار کي د    پر دې دوو شعرونو باندي ښاغلي جهاني د تبصرې په ترڅ کي کښلي دي :" بهایي
خپلو معاصرو شاعرانو په کتار کي دوه تنه یادوي او د بېجان په نوم یو شاعر خو ئې څو څو ځله یاد کړی دئ خو د 

  " افسوس خبره دا ده چي ددې شاعر په باره کي، چي حتماً به ئې ښه شعر لیکه، چنداني او هیڅ معلومات نسته ....
په باب ښه پوره معلومات سته چي ددې لیکني له الري به ئې له تاسي درنو لوستونکو سره  زما سره د بېجان شاعر  

 .شریک کړم
 

د پاړسي شاعرۍ تخلص دئ او په    " حیرت" دمنان اخونلعبدا " بېجان" د کندهار د مقتدرالکالم او مشهور شاعر مال
له پخوا په کندهار کي وموند او ښاغلي  پښتو شعر کي ئې هم ځای ځای راوړی دئ. دده د دېوان څرک ما دوولس کا

د ټایپ او چاپ ته د برابرولو سپارښتنه وکړه. ده دا کار وکړ   د دېوان د پښتو برخي مطیع هللا روهیال ته مي د هغه
او ما ئې د کار وروستۍ بڼه تر نظر تېره کړه، الزمي سموني او حواشي مي ورته ولیکل او یوه مفصله تحقیقي لیکنه 

ه. دا دېوان تر نن ورځي پوري له بده مرغه له چاپه پاته سوی دئ او امید دئ چي د حاالتو د مساعدت مي پر وکښل
په صورت کي به چاپ سي. ددې له پاره چي لوستونکي ددغه حقدار شاعر په حاالتو ښه ترا خبر سي، هغه لیکنه 

  :مع کال کي ددغه دېوان له پاره کښلې وه، کټ مټ دلته رانقلو۲۰۱۰چي ما په 
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 :همالعبدالمنان حیرت دېوان ته یوه کتن د
  
هغه ادبي هنگامه  وا وژوندی س ار اپیاوړی ادبي تحرک بی واماني عصرله پیل څخه دکندهارپه فرهنگي حوزه کي ی د

څه خاموشه سوې وه . ددې خوځښت په نتیجه کي   ږڅه وخت له پاره کي په دغه حوزه کي ل  دتوده کړه چي   ائې بی
ئې هم دکمیت په لحاظ اوهم دکیفیت له مخي  روړاندي سول چي اشعا ا ته ر رادب ډگ دداسي محلي شاعران   رشمې وی

ادبي متاع هم   وپه تاریخ کي ورته یوځانگړی فصل اختصاص سي . ددې شاعران وپښتوادبیات دپه دې ارزي چي  
ب د بزموکي  په  محافل وا ددرلو رازاموسیقۍ  ادبي  په  پاڼ وا وهم  هللا   مال .کي   ومطبوعاتي  بابا،رحمت  عبدالسالم 

محلي   په  وخت  اونورددغه  میران  محزون،مال  عبدهللا  نورزی،  عبدهللا  عبدالمنان،  محمدعیسی،مال  بابا،حکیم 
هڅه هم کړې ده اوله نېکه مرغه ئې   وترتیبول ود دېوان وشمېر کسان وپه دوی کي ی . نامه څښتنان دي دکي   وشاعران

کي ځای لري .   رد لیکي په س وشعربشپړ دېوانونه پرې ایښي دي . مالعبدالمنان حیرت ددغي ډلي دشاعران دته   ار
 ته هم په نقادانه   دژون زپه تناسب ټولنی وهمعصر ونور دئې   زلري ،دغه را زخاص سو وسربېره پردې چي ی ردده شع

 

او د شعر پر نورو   اتویدي چي په هغوکي پر غزل  يیښا  ېپر  راثیپه م  وانونهېدوه مردف د  تهږنظر کتلي دي . ده مو
 . هم خوندي ده رمهېدرنه ز وهی ۍد مقامي شاعر رهېانواعو سرب

 

سعدهللا   دارواښا داستا ژبي وپښت دلېسې   د ازرغونې ان د رکندها دباندي   دژون وا رشع رله مخي دده پ ومعلومات د ازم
ادبیات له  څخه   وخان  مونوگراف   رپ وفارغېد د پوهنځي  خپل  رشا  دوخت  وو  رت دعالمه  کښلی  الندي  الرښووني 

شاعري باندي بیان   وا  دژون رپه اوسني لیکوال کي هم دده پ ز. دغه راېښه ډېري غزلي ئې راغونډي کړي و هاودد
  .کښلی وو ئې ولف ارواښاد بېنواپه غوښتنهفاضل م  داوسني لیکوال  د محمدیوسف ویران  د سته چي ارواښا

 

جامع شمالي اړخ   د داخون دگلدا مال د گلدادکوڅه کي اوسېدئ .   په مال رکابل بازا د رښا  رکندها دمالعبدالمنان حیرت  
عبدالحنان   رورو دهغه   د ومالعبدالمنان ا دکوره پکښې ول .   ردرې څلو وته یوه نرۍ کوڅه مخ پرختیځ وتلې وه ا
کابل دروازې جنوبي کالفصیل پروت   دته ئې   اش وکوڅه کوڅه بندي ده ا اکورونه په همدغه کوڅه کي واقع ول . د 

 . دئ
 

پاج بگړۍ  رتو اسپین ی د،توره وسپینه کونډۍ ږیره ئې درلوده .  ووعبدالمنان حیرت غنم رنگه چارشانه سړی   مال
کوڅې څنگ ته واقع وو، ووت   زباالکر دباندي  دکابل دروازې  ر،چي توختي به له کوره دوکان ته رئې تړله . سها

کو د وا څخه  ښوونځي  له  کله  به  چي  زه  راتلئ.  کورته  بیرته  ناوخته  به  مي   رشپې  به  راتلم،زیاتره  مالمنان  دته 
به ئې له  کله کله   واړاوه. دی به هرکله په دوکان کي یوازي ناست وو،تل به چورت وړی وو ا ردوکان ته نظ داخون

افضل خان لودین به مي هم کله کله دده پردوکان ناست لیدئ. دوی دوه   دمحم دزمزمه کاوه . ارواښا رځانه سره شع
ا بل اوسېدونکی حاجي گل   ومال گلدادکوڅې ی دیوې کوڅې اوسېدونکي ول .   د وله زلمیتوب څخه نزدې ملگري 

 .کندهارخلکوډیري په خوندکولې دظرافتوکیسې  دهم ددوی له ملگرو څخه وو. ددوی  دمحم
 

ورڅخه ومي غوښتل چي  وا ړمالعبدالمنان اخونددېوان څرک په الس ورک دکاله وړاندي گران روهیال ته   وڅ ام
موند. لومړۍ برخه  ئې دغه دېوان و رژ ا زیارکښ زلمی دئ اوخور رموندلوپه لټه کي سي . روهیال ډې دددغه دېوان  
چاپ ته تیار وي. دده په   وبه ن رکوم چي نو رفک  وماته ئې راولېږله . مائې ناسم ځایونه ورسم کړل ا وئې ټایپ کړه ا
 . مطالب وموندل چي ددې لیکني له الري ئې ستاسي سره شریکوم ړل ودېوان کي مي ی

 

اخوند لمسی دئ .په اوسني لیکوال کي په خټه کاکړبلل مالنصرهللا   د  ومیرزاعبدالرحمن زوی ا د  دعبدالمنان اخون مال
دراني" له چوکاټه  ودی پخپل دېوان کي ځان د"فالني زي" او"غلجي   وخ  مخ( ۳۲۶سوی دئ )وگ : نوی چاپ ــ  

حضرت  دغزني اولیاءهللا ئې "عزیزان" دي . دی ځان   د ونسب دواړو"حنفي" دئ ا ووایي چي په مذهب ا  ووتلی گڼي ا
 : پوري تړلی تاجیک بولي . دده خپله ویناداسي ده ره ټبسنایي صاحب پ

 

 م نوی ذات فالنی زی نه یم پخوانی ی
 م ی ی ـنـاتــ ن راپـیـ امـیـنـف وبـوســی د 

 

 ي سب دواړه حنفي د ـب ونـذهـم زما
 م جی نه درانی ی ـلـه غـه نـټـه خـزه پ
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 ي زان د ــ زیـزني اولیاءهللا مي عـغ د 
 م ریی یــورم ـ ک ي د ـ ایـنـ م سـیــکـح د 

 

 و ي دوروڼـبــف نـوسـی  م نسل د ـجـع
 م وسف ورته نری یـ ریـت وه سر ـپه ی

 

 ئ رزاعبدالرحمن د ـوم مي میـن  ابا د 
 م صاحب مالنصرهللا اخوندلمسی ی  د 

 

 ه زن وړه عبدالمنانـکه تاجیک ئې ح  
 وسف نسله پردی یم ـ ی م د ـه یـه نـنـک

 

نو تاجیک  پښتانه  کندهارکي  مشهو رپه   . سته  شاع رهم  سراء  بو رنعت  فاروق  غالم  ساحاجي  همدې  زټ  له 
پراخ نظرڅښتن شاعردئ . دی دیوه منورشاعرپه توگه په نسب   دعبدالمنان اخوند مال وتاجیکوڅخه دئ . خ وپښتن 

  :. دی وایيگڼي اانسانان له یوه پالره پید وباندي فخر"جنون" بولي ا
 

 ي ېده د ـت صرفـخپل وخ ه نسب خوشي د ـوغاړه پ رـخـف
 ن نو ـ جږده ـرېـان، پـــانــسـدي ان داــیــالره پـــوه پـــه یــل

 

 ئ م وادب د ـلـرف عـش ږده،ـرېـنسب پ ال و ــم ال و ــیــخ
 ن باریک مضمو  زما په زړه نقش کړه دا واوره،   په غوږ

 

سنه دده له خپلي ویناسره دیوه کال توپیرلري  اچي د    ش ښوول سوې ده  ۱۲۸۰په اوسني لیکوال کي ئې دزېږېدونېټه  
 : کېږي. ده دخپل دېوان په سرکي یوه اوږده منظومه لري چي په دې بیت پیل 

 

 ا ی ـدن د  سو  د ـــب ژونــجــع
 ا که واخوښ دي دئ، وام ی

 

  .هق ښوولی دئ ۱۳۶۲کال ئې  ویلو منظومې د د  او   دې منظومې په یوه برخه کي ئې ځان څلوېښت کلن بللی د
 

 ه ته سوـېـرلس سوه دوشپـدی
 اد ــویـــــه  ه داــنــي ســــچ

 

 ه زماڅلوېښت کاله پوره سو
 اد ـیــ پ ه د ـــتــاعــــه ســــــل

 

مي سره برابره ده اوله دغه کال څخه چي  ۲۹ش کال دمرغومي )جدي( له  ۱۳۲۱هق کال لومړۍ ورځ د ۱۳۶۲د
  .پاتېږي ۱۲۸۱څلوېښت کم سي 

 

عبدالمنان وروستی تخلص "حیرت" وو. خوده پخپل دېوان کي خپل تخلص څوځایه "محزون" او"بیجان" لیکلی   مال د
  :دئ
 

 ه ري کي مي مالستایي شاعرنه یمـپه شاع
 م زه ځان دډېرعمره محزون عبدالمنان بول

  :یا

 م جانانه زه عبدالمنان محزون زبون یم په غ
 م مه کوه جبروست 

 

 م رق کتاب له غمه دهجران سو  پرسینه زما
 م راسه یووارغنچه ف 
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 ه دي خدای پاري گرځم په یاد  شکري لبو  د 
 ه رنگ په یاري گرځم

 
 

  :یا او
 
 

 ه منان یمـدالـبــ ه عــرانــم تــچي وای اد ــــه یـــپ  اـست
 ه داستاله خوانه گران یم  حبت دئ )چي( ـڅه م اـزم

 

 ه ویان یمگاي خوــمــه کـه ئې زه لـه نــه تــاره کــی
 ه موزون شیرین گفتارسر د  محزون او  ه وه زما ـڅ

 
 

   :مقطع کي داسي راغلی دئ  په غزلو ځینو د"بیجان" تخلص ئې د
 
 

 ي بېجانه نه رسېږ   سره تدبیر  دیر ـقـت  چي د 
 و خودتروجودمي داشنای غمگی اول پیداس

 

  :یا
 

 ه قت وـی ـقـح  ه د ـنـ یـخ آئـ م خوبانو د 
 و مابېجان که پرسینه ورته الس ونی 

 

  :یا

 ه جلوه ئې لیري بال وهه بېجان  پر
 ی په رنگ کوه باندي بوڼ   وراــب د 

 

دده په شعرکي د"حیرت"   مه تکمیل کړې ده . تردغه وخته ال۲۹ش کال دجوزاپر۱۳۲۲لومړۍ برخه ئې په   ادېوان د د
  .تخلص نسته

 

  :نقشبندیه طریقې پیروبولي دنوم واخلي،ځان  رخپل پی دبې له دې چي  دمالعبدالمنان اخون
 

 ېدي لرــمــحـــ ن مــدهللا دیـمـحـه الــالـ پـوې
 ې ي لر ان حنف ـمـعـن  م د ــښه رو و مذهب ه

 

 ې مبارک سنگین نسبت نقشبندي لر اـ یـبل ب
 ې مدام بندي لر   اـ یـدن ل د ـغـه شـولي ځان پ

 

 ن سوځه دهواوزردعشق پراورپتنگ که ځا
 ن سرترپایه رنگ که ځا  ه ذکرـراسه دهللا پ

 

  :دی شاعري شریف کاربولي
 

 منسته توان چي قلم قلف په قلمدان کي ورته کښېږد
 مچي بلبل سوم نودگل درخسارذکرڅنگه پرېږد
 و پېش مشرب دبېدردۍحال والړله ماڅخه جداس

 

 ئ انسان دم په غلط وي شاعري هم شریف کارد د
 ئ ترجمان عبدالمنان کاتب دخپل ِسر واسرارد

 وزه بیاداسي رنگ مجنون یم چي وجودراته لیالس
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وایي   وا   ئې هم ورته اختصاص کړی دئ رشع وی وخپل وخت په شاعرانوکي عبدالسالم بابا "عالي شاعر" بولي ا  دی د 
  .عشق له جامه خپله برخه وړې ده دچي ده 

 

 ه خپل تقسیم وړونکی دعشق له جام
 هرعبدالسالمـــي شاعــالـــب عـــادی

 

ــ تــــه احــــالم ولـــس ســپ  ه ــــرامـ
 ه ږه زماله کالمــېــگــنــه تــــه مــت

 

 ـ ـــــــــــــ
 

 م ه یم داخپل حال وای ـن ر ــاعـزه ش
 م پای   وـن ـه ویـم پـون یـرخـگـم جـغ

 

 م نه شهرت مرادزما،نه کمال ستای
 ه م انعامـ ک   ه د ــست د ـیـي امـه مـــن

 

څخه تل شاکي دئ اوخپل دغه   وحاالت وټولنیز وله ناوړ رکندها دپه شان   وشاعران وحساس ونور د دعبدالمنان اخون مال
  :شکایت ئې پټ کړی هم نه دئ

 

 ه سینه مي ټوله خون سوه چابک ورسه رویبار
 ه م بېمارـه یــب  وــرڅــراوړه ت ر ـبـخ وال و ــاح

 

 ه ه له کندهارــوبـړم تــورنی کــکې ک ار ـه ښــپ
 ؟ بېگانه عالم پرڅه دئ  دا ولي زما ــه بــعشق ن

 

پل "مسکن" څخه ډېرناراضه ښکاري .تردې اندازې  وطن" نومېږي،له خ اکي چي "پرېږده پرېږده د ردی په یوه شع
همدې ځای پای ته ورسوم   رهم نه پکښې غواړم . زه به ددغه شعرپه راوړلوسره خپل بیان پ چي وایي "قبروکفن" ال

  .خدای رضاوه په بله لیکنه کي وڅېړم دبه که  اژبنۍ خو رشع د  مالعبدالمنان اخوند د وا
 

 ن زیست  سوپکښې سخت مي   مسکن، زما )اور( سو اور
 ن خاین ښه پکښې چلېږي،سیاسي یادرواغج

 ن وط  پرېږده پرېږده دا
 

 م بل ئې شی نه دئ معلو ځان صفت ونوم، بې د 
 ن په مجلس کي چي دی کښېني ددنیاعاشق ژاول

 ن وط  پرېږده پرېږده دا
 

 ت ظاهرپرشریعت،کړي عالم ته نصیح یا
 ن پرده الندي نه درېغ دچاپرمال کړي نه پرت  رت

 ن وط  پرېږده پرېږده دا
 

 ئې فخرناروا،یائې کاررشوت وغال   یا
 ن ذیل نه وي زده بل فر د  ، یوبل سره ښکنځي  یا

 ن وط  پرېږده پرېږده دا
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 ي مرتشي و  راشي یا  یا ، (۱) یاعیاشي وي  مبذر
 ن ظالم وي ترمظلوم دمخه دی کړي نالید  یا

 ن وط  پرېږده پرېږده دا
 

 ي نه ئې عقل نه همت و   نه ئې ښه انسانیت وي،
 ن عیب گفت  سړو  ښو  د  ئې وي کار   ټوله عمر 

 ن وط  پرېږده پرېږده دا
 

 ي و  نې بل خوښ ترځان باال وي،   نه ئې حیا  نې تمیز
 ن خدای دښم  نفس دوست د  د   ،باندي دین پرېږدي دنیا  پر

 ن وط  دا پرېږده پرېږده 
 

 ي فقیران دي کې پیران دي،عاشقان ټول دغیران د 
 ن ښې له پاره جهان ورکي په سوخت خپل ځان د  د 

 ن وط  پرېږده پرېږده دا
 

 ه پردې ملک سوه نمایان  څه کارونه یاسبحانه،
 ن زغ سربېره پردې غواړي مراعت زاغ و  بیا 

 ن وط  پرېږده پرېږده دا
 

 م گوندي وي چي جانان موم  مدینې لره به درومم، 
 ن کف  و  قبر  زما  کي دا خدای دي نه کړي کندهار

 ن پرېږده پرېږده داوط
 
 ( )پای

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غلیظي کلمې    دې پرځای ډېري سختي او  دغه دوې کلمې ماله "گلزارسیداحمد" نومي مجموعې څخه واخیستلې . په اصل دېوان کي د(  ۱)
  (راغلي دي چي مائې رانقلول مناسب ونه گڼل )م . هوتک

     
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

