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 یو لیک ته ځواب 
 

  استاذ رحماني: لیک
 
 ماښام"

د روژې ماښامونو ته د زمان خالق جال کیف او جالل ورکړی، کله چې هلته لمر ډوبېږي، د کلیو او ښارونو له     
روښنایي خپلې ستړې وړانګې ټولوي؛ دلته د روژتیانو په تندي او څېرو کې د نور یو بل نامریي سمندر په  کوڅو  

څپو شي،  جنتي سرور او هیله په کې د سکون او رضایت ساحل ښکلوي او د انتظار هره شېبه د وصال په مبارکه  
 .او روح ښکلوونکې زمزمه واوړي

 
یې، دا خو ستا د باطن رڼا ده، ستا د زړه او وجدان یو بل لمر څرک دی، تا خو په نیمه دا رڼایي له کومه شوې؟ دا ته  

شپه د خپل خالق مینې او امر ته هر کلی ویلی او اوس هغه تاته خپله د مننې لپاره ستا تر جونګړې او دروازې 
 !راغلی، په تا ویاړ او غرور کوي، تا ستایي، له تا همدا غواړي چې زما ښاغلی بنده

 
له دې زرینې کښتۍ مه را ښکته کېږه، همداسې ښاغلی پاتې شه، ته زما مېلمه یې، ستا په خواړو کې مې جنتي خوند 
او برکت اچولی، زما د بلنې غږ په خالصو غوږو واوره، ستا کوربه ډېر لوی دی، مینه او مهرباني یې هم ځانګړې، 

 ".ابدي او یوازې ستا لپاره ده
 

 سمسور :ځواب
 
 ورځې تر ټولو حسین وختد 
روژه تر عبادت زیات د عشق اظهار دی، ځکه خو د اردو ژبې پیاوړی ادیب داؔغ دہلوی په یو شعر کې ښکاره "

 :وایي
 

 عاشقی سے ملے گا اے زاہد 
 اـتـں مل ـیـدا نہـدگی سے خـنـب

 
 :ژباړه

 
 ده شي اې زاهده ـونـه عشق مـپ

 خدای په بندګۍ نه موندل کیږي
 

 :شوه د "نور" خبره، نو هغه ته بل سخن شناس رکن الدین خواجه خپل یو بیت کې داسې ځواب وایياو پاتې 
 

 اس کے چہرے پہ خدا جانے یہ کیسا نور تها
 ب عشق کا دستور تها ـی کــگ ــوانــورنہ یہ دی

 :ژباړه
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 خدای خبر چې په مخ یې څنګه رڼا وه
 توب کله د مینې رواج و؟ـکه نه دا لیون

 
ماښام د ښکال په اړه به څه درته ووایم؟ ان سترګې هم بده مني چې دغه حسینه ننداره یې له دیده پناه تېره شي، او د  

 :ځکه خو شاعر ویلي
 

 نا ـشام سے ان کے تصور کا نشہ تها ات
 نیند آئی ہے تو آنکهوں نے برا مانا ہے 

 :ژباړه
 

 له ماښامه د هغې د تصور نشه دومره وه 
 "رګو بده ومنلهـتـس وـوب راغی نـې خـچ

 
 :همداراز تر اذان وړاندې روژه ماتي ته انتظار هغه خوږلت دی چې فیض صیب یې په اړه له ډیرې مینې لیکلي دي

 
 گلوں میں رنگ بهرے باد نوبہار چلے
 چلے بهی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے

 
 :ژباړه

 
 چې ګلو کې رنګ پیدا شي، باد د نوبهار دې تیر شي

 .هم شه چې د ګلشن کاروبار وشينور نو را 
 

نو په ټوله کې )ماښام څرک( هغه حسینه لمحه ده چې شاید رب په فرصت کې د خپلو رنګین فطرته مخلوقاتو له پاره  
تخلیق کړې وي او دا شېبه یو ډول خوند، سوز او وږم لرونکی تاو هم لري، چې ښایي یوازې عاقالن یې روحاً او  

 "یشیر إلى الحكماء(جسماً حس کړي. )إنه 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یادونه: )یو لیک یو تأثر( له پېښوره په نشرېدونکې میاشتنۍ مجلې )لیکوال( کې د دوو مشرانو ادیبانو )نورالبشر نوید او مطیع 
 په هماغه خوند ولولئ!  هللا عابد( یوه خوږه لړۍ وه. تاسې زما )یو لیک، یو ځواب( هم
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