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 هخود خواهی تکبر او ځان لیدني په هکل ، کبر او غرور ،د لویی

 

 د انسان بی حده عاجزی 
 

 (بوی معرفت نیاید هر ګز از متکبر)
 

 (يبایزید بسطام)
 

 ته چــې هر چاته په خـــــــوارو سترګو ګوري
 ي، به سا صورت په خاورو خوار شال ړومبی

 

 يه زړه به له تــــــــوفانه ،په امان وهغـــــــــــ
 يــــتۍ غوندي ، دخلکو بار بردار شچې کشـــ

«««««««««««««««««««««««««««  
د ځینو خلکو مرګ داسي هیر وي چی د هیڅ عبرتناکه واقعی یا صحني څخه عبرت نه اخلی ،او نه بیداره کیږي، 
خو تر څنګه یی داسي انسانان شته ،چې هره لمحه هره شیبه یی په خپل حال باندی پام وي خو څوک داسی هم وي  

په حواله چې د غربی عالم یوه لنډه وینا می په دي چې د ګور کن د کلندونو په آواز راویښ شي ،لکه زما د دي شعر
 :دوه بیتوکې راوستی

  

 رڅوک هر لمحې کې د دنیا له مکارۍ وي خبردا
 څوک په آواز د کلندونو، د ګور کن کې شي بیدار

 
 خو نن مونږ داسي غافالن ګورو چې د دغی پورتنیو ټکو د درک احساس ورسره نشته ، خو د دي با وجود د حیرانتیا

خبره دا ده ،چی د داسي مطالبومضامینو په مفهوم او معنی هم نه رسی .او د زماني په سلګونو اشاراتو باندی نه 
او تیروتلی دي چې په  بیداره کیږی .یعني غافل دنیا ته راځي او غافل مری .دومره د دي دنیا په ظاهری بڼه غولیدلي

ې خپل عاجزی هیره کړي .نور خپل ځان نه ویني او په تش قدرت او مقام ځان ورک کړي .او داسي لویي کوی چ 
یو ساده بحث کې یی ډیر عادی او ساده خلک د دوی د کبر او لویی درک کوالی شي ، د پوهي او معرفت خاوندان 
خو ال پریږده ، د ښمن له خوا به ترې کاذبه شخصیتونه جوړ شوی وي ، او سرمایه به یی د چور غال د الرې پیدا 

خو په بحث کې که ورسره ګډ شوی ،نو د خبرو څخه به یی داسي ښکاري ،چې مرګ د ده په خپل الس کړي وي ، 
. چې زما دا شعر د دوی د حال سره سمون خوري چې د حضرت بیدل د دي    کې دی ، او مرګ یی سره هیر وي

  : شعر ژباړه هم ده

 کدل ، از تو تا دامان خاـیـدم راه است بــیک ق
 شاستاده ای هوشیار با بر سر مژګان چو اشک

 

***** 
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 یآترڅـــو به په غرور کې یی لویدل
 یپه نشـــــو کې دقـــدرت یي لوبیدل

 

 یخبر اوسه چې تر ګوره مزل لنډد
 یو یی دریدلـلکــــه اوښـــکه، په بڼ

 

خواجه عبدهللا انصاری چې ډیر لوی عالم شاعر او متصوف دی او په فارسی ادب او په تیره د فارسی ادب په دنیا 
کې لوی مقام لري نو د ده په یوه څلوریځه کې د عاجزۍ د درک په هکله د اهل ذوق او عبرت د خاوندانو د پاره ښه  

ورکوټوالي څخه می په ذهن کې ثبت دی .او دا شعر پیغام په کې نغښتی دی دا شعر می ډیر خوښ دی .او د ډیر 
  :دی

 اعیب است بزرګ برکشیدن خود ر
 ارګزیدن خود رـــله خلق بمــــوزج

 

 توخـاز مردمــــــــک دیده بباید آم
 امه کس را و ندیدن خود رـدن هـدی

***** 
 ېدرنه چوپتیا ده ، په نظر کې د غافل په ادیرې ک

 هرســــا غوږونه ،ترې نه اوري حکمتون د عبرت
  (رناد)

 

تر دي لوی عبرت نشته چې ادیرې ته وګورو ،او په خپل حال نظر واچوو ،چې په دي درنه چوپه چوپتیا کې د عبرت  
  : غوږونو ته دا آواز راځي ،چې ګوندي مړي د حال په ژبه دا وایي

 

 مچې تیریږې می له قبره په غرور او په خرا
 آیینــــــي کې د عبرت خپل انجام دلته وګوره

  (رناد)       
 

په ریښتیا چې د عبرت په آییني کې کتل د معرفت څراغ په زړه کې روښانول دي .د نازک بینواو عبرت بینو سترګو 
له نظره که دي دنیاته ځیر شو. د څښتن تعالی د قدرت په وړاندي ، د خپلي عاجزۍ درک کول او دزماني د اشاراتو 

تل دا د صاحبدل او روښانضمیره انسانانو خاصه ده ، مړی ښخول او په تیاره ګور کې یي یواځي څخه درس اخیس
پریښودل دا هم د عبرت اندازه او عبرت بینو سترګود عبرت او انتباه د اخیستو د پاره بیدارونکی درس دی.خو د دي  

عبرت خاوندان په خپل عبرت اندازه  د پاره د لټون سترګي او د عبرت اوریدونکی او شنوا غوږونه په کار دي .د
  . نطر کې د ګل د هر پاڼی د توییدو څخه دا څو کرخي د عبرت راټولوی

 

 يهره پاڼه چې دګل څـــــــــــخه تویږ
 يصاحبدل په خپل انجام باندی پوهیږ
  (رناد)  

 
  . ځکه په هره پاڼه هر ښاخ کې ،لنډه یي دا چې په خس وخار کې د عبرت ټکي پراته دي

 

 یورقی د ګلشن کې ستا حــکمت دهر 
 یفت دــد بلبلو په ثنــا کې ستــــــــا ص

 

 ن په دي چمن کېـیـظر د عبرت بــپه ن
 وان د معرفت دیــ، دیره پاڼـــــه یيــه

  (رناد)   
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په اړخونو او ماحول په خالصو سترګود معرفت له دریچی څخه نظر   خو دلته د رڼو سترګو خاوند په کار دی ، چې
  . واچوی

 ید رڼو ســــــترګو خاوند دلته په کار د
 يچې اسرار د دي چمن ورته ښکاره ش
  (رناد)   

  : او یا دا چی
 

 يد عبرت نښي به ډیری ورښکاره ش
 نوـټـرانیستی د لـچا چې سترګي دي پ

  
د عاجزۍ د درک د پاره ښه الره ، دا ده چې انسان لمړی خپل ځان د معرفت په جامه او زیور سمبال کړي ،او له 

  : د دي شعر په مصداق سره  دي لیارې خدای تعالی ته هم نژدي کیدای شي .لکه د فارسي
 

 چو شمع از پی علم باید ګداخت
 تن خدا را شناخم نتاـلـکه بی ع

 

ځکه دا یواځینۍ الره ده چې انسان د خپل عاجزۍ درک کوالی شي . د معرفت خاوندان هره لمحه ،هره لحظه ، او 
هره شیبه خپل حال ګوري . لکه هره شیبه چې یی مرګ نژدي وي ،او د اجل په انتطار وي ،او دا حالت هم انسان 

موضوع دردمند شاعر رحمن بابا چې په فاني د نیا باندی ترټولو   ته بصیرت بخښي ،او بصیرت یی ورزیاتوی ،او دا
فلسفیانو زیات فکر کوی ،او په خپل هر شعر کې د فاني دنیا د مکارۍ او بی وفایی څخه سر ټکوی .نو په خپل دي 

  : شعر کې د فاني دنیا د سست بنیادۍ په هکله د معرفت د خاوندانو د پاره ستر پیغام لري . داسي وایي
 

 مه له دي دنیـا نه ،تلونـــۍ په شــــــــتاب یز
 ملکه پاڼه د خــــــزان پښـه په رکـــــــــاب ی

 

 ېکه هزار آبادی کـــــــــړمه په جـــــهان ک
 مخراب یغرض دا چې نهـــایت خـــــــانه 

 

 ی، لـه اوبـــــــو دویاتـکه می اصـــــل د ح
 محــــباب ی ـــی د اوبو په ســـرچ بیا خو دا

 

 هدا جهان قصــاب خانه کړه خــــــدای ومات
 مصاب یــ، په غـــــــولي د قپا بســـته والړ

 

 مچې د خـدای د مــعرفته خـــــــــــــبر نه ی
 م، یا دواب یمـمعلومیږي چــــــې یا دیــو ی

 

 مکه صورت می د سړي دی زه یی څه کړ
 محساب یه ـپه معنی کې د چهـــــار پایو، پ

 

 يده وـو ســــــترګو ویـ، په رڼلکه بت چې
 مهسي زه په بــــیدارۍ کې ،وړی خواب ی

 

دا د رحمان با با ژړا ده په خپل حال باندی ،چې ظاهرأ خپل ځان ته خطاب کوي ، خو داسي د معرفت په صاحبدالنه 
او هم د عبرت د خاوندانو د پاره ډیر وینا کې راپیچي چې هر دمعرفت خاوند د عبرت په دي هنداره کې ځان ویني .

یو ټکان ورکونکی نقش لوبوی .رحمان با با د دنیا د بی وفایی نه الس په سر او هومره ژړه غونی دی ،چې خپل یو 
  : بیت کې داسي وایي

 عدا کې مي ژړا ده ، لکه شمـنـپه خ
 مله عالمه پټ پنهم ، د ځان په ویر ی
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  :او بل ځای د غافالنو د پاره چې فکر کوي ،چې تل تر تله به ژوندي وي ، داسي وایي

 

 هزړه تړي بی خــدای ېچې په نور څـــــــه پور
 ه، که بی ځایېړـک ځای چې پهې ږـېوهــپه ـڅ

 

 يداخـــونشـــــــته چــــې به تل تر تلـــــــــه پای
 هکه بیا پایي، خــــو تر ســـــلو کــــــــــــالو پای

 

 يکه دي ســــل کاله شــــي عمر خو به تیر ش
 ه، راته وایړیـدغـه پســــــــه به بیا څــــــه ک

 

 یرد هغه دـ، مـــاری نشـيسم دالســـــــه چـــ
 هه ورایــتـــه لغلــــــــیم وو ، بیدار ويچــــې 

 

 ی، څــاروی نه ییـته په اصــــــل کې سړی ی
 هپــای وه ، دوــــه کـ، چـــــاری مـوـد چـــارپای

 

 هړه ، رحمانـــه تښوړاندی ســـــرای لــــره تو
 هکــــړی نه وي ، له دي ســـــرای ېڅو سفر د

 

، غفلت ،لویي او تکبر یي د عبرت سترګي ړندي کړي ،او ځینو ته په خوار نظر ګوري  ته چې     بل ځای هغه انسانانو
  : .داسي انسانانو ته وایی

 

 ـــترګو ګـــــوريوارو ســته په خ ته چې هر چا
 ياورو خوار شـ، به ستا صورت په خال ړومبی

 

 يهغه زړه به له تــــوفانه ،په امـــــــــــــــــان و
 يردار شـخلکو بار ب ، دـتۍ غونديچې کشــــــــ

 

***** 
  :او یا دا شعرد رحمان با باچې وایي

 

 ړچې مدام یی ، د سنجاب د پاسه خوب ک
 والین شـ، بی بمـــکه بی بسترهځ راوس پ

 

 يمان خاطر به ولي ، پریشان نه وـد رح
 وم نشین شـچې پریشان ورڅخه ، جمع ه

 

فت خاوندانو ته دا پاتي چې په خس و خار باندي وژاړي ، یعني د هر څه درک وکړي،یعني خپلي د بصیرت معر
سترګي پرانیزی، او خس او خار هم بی حکمته و نه ګڼي ،لکه څرنګه چې حضرت ابوالمعاني بیدل په دي شعر کې 

  : داسي وایي

 متا چـــــــند به هر مرده و بیمار بګری
 موقتست ، به خود ګریم و بسیار بګری

 

 له تغافـحریفان ب ، زین باغ ګذشـــــتند
 مبګری ، تا من به تمـــاشــــای ګلو خار
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 نبربیکســیم ، رحم نه کردند رفیـــــقا
 مفریاد به پیــــش کی ، مني زار بګری

 
اګر که د رموزاتو لیدل او اوریدل هم هم هماغسي د عبرت شنوا او محرم غوږونه غواړي ، هر څوک دا پیغام نه  

  :شي اوریدالی ،لکه څرنګه چې حافظ علی الرحمه وایي
 

 یتا نګردي آشنا ، زین پرده رمزی نشنو
 شګوش نا محرم نباشد ، جای پیغام سرو

 
ته په فلسفي نظر ګوري او د علم او حکمت په پوهیدو سره د رموزاتو د او دا د علم خاوندان دي چې دي دنیا 

  وپوهیدوخواته الره پیدا کولی ش
څخه کار واخلو ،او خپل مسوولیتونو ته ځیر شو .او په فاني دنیا کې په   ،نو مونږ ته په کار ده چې د ژور سوچ 

  : لکه دا دوه شعره ،ز په مونږ کیږي داسي یو حالت کې اوسو .چې ګواکي هر لحظه هر لمحه ،د رفتن آوا
 

 ي کې ، له فاني دنیا یم تلونیـبـیـبی خـــــــــبره یو ش
 ۍپه خپل حال باندي مي پام دی ، ځکه یمه ژړه غون
  (رناد) 

***** 
 يپه وجود کې روح او تن راته ژړیږ

 ياندی ، کیږـن رابـتـاشارت چې د رف
  (رناد)  

 

 م، مدااله ويــحله ـپـدار له خرـبـخ
 مچې د زړه په سترګو چا ولید انجا
  (رناد) 

 :ېډیر د بصیرت خاوندان دي ، چې په رڼو سترګو او شنوا غوږونو عالم فاني ته ځیر دي ، لکه زما دي شعر ک
  

 له لویی او له غروره بصــــیرت کړمـــــــــه جــــــال
 ینله صحرا نه ، دامـکان یي کړم ، عـــــــالم ته د مع

 

 کرامت او بزرګي ، راته هلــــــــــــــته شـوه حـاصله
 اچې خیشتی می ، دخپو خاوري کړي ، د عجز په ژړ

 
د عبرت خاوندانو د فاني دنیا څخه همدا درس اخیستی ،ځکه د حال خاوندانو او ټولو د معرفت خاوندانو چې لږ علم 
هم ورسره وو ،د خپل عاجزۍ درک یی کړی .ځکه کله په عاجزی درک او په خپل عجزی پو هیدل هم د عبادت نه  

  : لکه زما د دي شعر په مصداق کمه نه ده و
 

 رپل عجز باندی نظکله کله په خـــ
 روی اثـپه حالت د هر انســـــان ک

 

 هر کلـبزرګانو لدې ،لیارې نه و ه
 ر، ګذړیــپه حــــــریم د والیت ک

 
بده به نه وي چې دا د فارسی څو بیته ، د پروین اعتصامی د مزار د ډبری څخه رانقل کړم ،چې ډیرو پوهو خلکو  

  :او بیدارونکی پیغام په کې پروت دی. او د معرفت او حکمت خاوندانو دا شعر خوښ کړی
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 6تر  6 له  :د پاڼو شمیره

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

 خکې په ځیر و لولـئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 دبرت ګیرـبیند این بســـــــتر و ع
 تین اسـهرکه را چشم ، حقیقت ب

 

 یرســا بـ،ازهر ج هر که باشی و
 تآخرین منزل هســــتي این اســــ

 

 دباش آدمی هرچــــــــــــه توانــګر
 تچو بدین نکته رسد ، مسکین اس

 

 دمـــله کنـاندر آنجـــــــا که قضا ح
 تین اسـچاره تســلیم و ادب ، تمک

 

 نردـزادن و کشـــــتن و ، پنهان ک
 ترین اسـدهر را رســم و ره ، دی

 

 هـــس ،که درین محنت ګاخرم آنک
 تخاطری را ، سبب تســـکین اس
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