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پوهندوی آصف بهاند

د موالنا دربار
دویمه او وروستۍ برخه
هر که او بیدار تر ،پُر درد تر
هــر او آگـاه تــرُ ،رخ زرد تر

*****
ماهـی از سر گنده گردد ،نی ز دُم
فـتـنه از عمامه خــیزد ،نی ز ُخــم
(موالنا)
د غره له سره مخ پر ځوړ ور روان شوو ،یوازې همایون بهادر د واټ تور زړه ته ځکه کتل چې موټر له الرې
مرور نه شي .موږ درې تنه بیا هم د شا و خوا غرونو په ننداره بوخت و ،چې الربلدي غږ وکړ:

«دا الندې ښار قونیه نومیږي ،دا د موالنا ښار دی».

زه له ډریور سره په مخکیني سیټ کې ناست وم ،ښه ننداره مې کوالی شوه ،تقریبا ً ټول ښار مې لیده او ځان مې د
موالنا د تاندې ځوانۍ ،زلمیتوب ،ځوانۍ او عاشقۍ دوران ته ورساوه او له ځانه سره مې ُچرت واهه او ښار ته مې
ویلې چې :زوی دې لوی شه ښاره! د موالنا قدمونه به پر تا ایښودل شوي وي ،ته به د هغه د خنداگانو ،ژړاګانو،
خبرو عاشقۍ  ،خوارۍ او ...شاهد وې ،چې ته به پوهیدې که به نه پوهیدې...
زه ال د خیالونو په ټال کې زنگیدم او د موالنا په باب مې له تورو سره لوبې کولې چې بهادر غږ وکړ:
«دا هم قونیه او دا هم د موالنا دربار!»
نه پوهیږم له اروپا نه و وایم که د موالنا له خپل وطن نه ،د ورځې دولس بجې شا وخوا ،لکه د نورې دنیا بې وزرو
مرغان ،موږ هم د موالنا د دربار انگړ ته ور ننوتو .همایون بهادر ته هر څه مالوم وو ،لکه زموږ الرښود ،یو په یو
یې هر څه را ښودل .له معمول سره سم موږ د زیارت کولو دود پر ځای کړ.

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د موالنا په دربار کې د سلگونو خلکو داسې گڼه گوڼه وه چې هیڅ چا له بل چا سره کار نه الره ،هر چا یو بل ته
درناوی کاوه.
د موالنا د دربار په څنگ کې ،تر هماغې یوې ُگنبدې الندې ،د موالنا موزیم هم و .ټول هغه څه چې موالنا ته منسوب
و ،هلته په ځانگړو ځایونو کې د علمي اصولو له مخې ایښودل شوي وو ،خو زما له پاره ډیره په زړه پورې د «مثنوی
معنوی» تر ټولو معتبره نسخه وه ،چې د قونیې د نسخې په نامه مشهوره ده ،او د پوهنتون د تحصیل او تدریس په
دورو کې مې په ځلونو له خپلو استادانو نه (عالمه پوهاند رشاد نه نیولې ،تر پوهاند عبدالرزاق زهیر او فاروق فالح
پورې) د دې نسخې په باب اوریدلي و.
د مثنوي معنوی کومه چاپي نسخه چې زه اوس په واک کې لرم ،د همدې قونیې نسخې له مخې چې په  ۶۷۷ق کې
لیکل شوې ده ،برابره ،مقابله ،تصحح او چاپ یې په لوی موالنا پیژندونکي نیکلسون پورې اړه لري( .موالنا جالل
الدین محمد بلخي ،مثنوي معنوي)۱۳۸۴ ،
هماغه شیبه ما د خپل یو ملگري په مرسته دا عکس د مثنوی معنوي د قونیې له خطي نسخې څخه واخیست:

د مثنوی معنوي دا خطي نسخه چې تر ټولو پخوانۍ او اصیله نسخه بلل شوې ده ،د موالنا له مړینې پنځه کاله وروسته
په  ۶۷۷ق کې لیکل شوې ده او ښیگڼه یې دا ده چې دا نسخه د ننه په هغې ودانۍ کې د موالنا له مړستون څخه تقریبا ً
لس متره لرې په یوه ځانگړي شیشه صندوق کې ساتل کیږي.
موږ تقریبا ً دوه ساعته د موالنا په دربار کې وو ،د دې دوو ساعتونو په اوږدو کې د موالنا دربار ته د خلکو تگ
راتگ ،د زیارت کولو مراسم ،د ځینو ژړاگانې دعا گانې او په تیره د موالنا د مړستون په څنگ کې د دومره لوی او
ښکلي جومات جوړول چې د عادي خلکو پام یې ډیر ژر ور اړاوه؛ ما چې دا ټول ولیدل ،را ته ښکاره شول چې د
موالنا میراث ته دومره د چا ور پام نه دی .هغه فکر او لید لوری (طرز فکر) چې موالنا درلود ،هغه څه چې موالنا
غوښتل او هغه میراث چې له موالنا نه د ده په اشعارو کې پاتې دی؛ دا هر څه پر ځای پاتې دي ،د مراسمو ډیره سلنه
مذهبي بڼه درلوده او لیدل کیدل چې خلک داسې دعا کوي چې د موالنا په روی له خدای نه کوم څه غواړي.
د موالنا د دربار په څنګ کې چې کوم لوی جومات ودان کړای شوی و ،خپله ودانۍ کیسه کوله چې ډیره پخوانۍ نه
ده ،د جومات په مخ کې یو لوی میدان و ،خلک به هلته والړ او د موالنا د زیارت او جومات ننداره به یې کوله.
همایون بهادر نه مې د سماع د گډا په باب پوښتنه وکړه چې د دې گډا ځای خو ما د موالنا د دربار په منځ یا شاو خوا
کې و نه لید ،څنگه داسې کوم ځای شته که نه؟ هغه را ته و ویل چې« :و شته ،موږ ورغلي وو ،خو سماع یوازې د
جمعې په شپو تر سره کیږي او»...
د پاڼو شمیره :له  2تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دا یې هم و ویل چې دلته د موالنا په نامه یو لوی فرهنگي مرکز هم جوړ شوی دی ،خو نن یې د کار ورځ نه ده ،د
بیرته ستنیدو په وخت کې یې د الرې په اړخ کې راوښود ،ما هم د الرې له اړخ نه دا عکس ورنه واخیست:

«مثنوي معنوي» د موالنا د افکارو زیږنده ده ،خو د میلیونونو انسانانو د افکارو هنداره یې گڼالی شو او دغه ننداریز
توب یې دی چې سړی ویالی شي چې:

موالنا اوس هم خبرې کوي ،که څوک غواړي له موالنا سره وغږیږي ،د مثنوي بحر ته دې ور
ننوزي.
دا یې هم ټول بشریت ته د کالم او سالم یو څو بیتونه:

از پـﺪر پـﺮسﯿـﺪ روزﻯ یـک پﺴـﺮ
بهﺘﺮیﻦ دیﻨها ﻛﺪام اسﺖ اﻯ پــﺪر؟
گـﻔﺖ مﻦ با دیﻦ نﺪارم هـﯿـﭻ ﻛــار
پـﯿﺶ مـﻦ دیـﻨها نـﺪارنـﺪ اعـﺘـﺒــار
چــﻮنـﻜـه آوردیـم هـﺮ دیـﻦ جﺪیـﺪ
اخــﺘــالف بـﯿـﺸـﺘـﺮ آمــﺪ پــﺪیـــﺪ
ﻛـﯿـﻨه هــا و دشـﻤـﻨﻰ بـﺴﯿـار شﺪ
جـﻨـگـهـاﻯ مـﺬهـﺒـﻰ تـﻜــﺮار شﺪ
خﻮن مﺮدم ریﺨﺖ بﺮ روﻯ زمﯿﻦ
بـــارهـا و بـــارهــا بــا نـــام دیﻦ
د پاڼو شمیره :له  3تر4
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نــه مﺴلﻤانـﻢ نه تــﺮسا نـــه جهﻮد
سﺮ به حﻜـﻢ عـقـﻞ مـﻰ آرم فـﺮود
عـقـﻞ مﯿگـﻮیﺪ ﻛه عـﯿﺶ بـﯿـﻜﺮان
هﺴﺖ در هـﻤـﺰیﺴﺘﻰ با دیگــﺮان
دیـﻦ ولﻰ گـﻮیﺪ ﻛـه خﻮن ﻛافﺮان
گـﺮ بﺮیﺰﻯ اجـﺮ دارﻯ بـﯿﻜــﺮان
دیـگــﺮ انﺪیﺸان هــﻢ آخــﺮ آدمـﻨﺪ
دیﻦ چـﺮا گﻮیﺪ ﻛه مهﺪور الﺪم انﺪ
مﻦ بﺪیﻦ علﺖ نﺪارم دیﻦ و ﻛـﯿﺶ
تا نـﺮیـﺰم خﻮن هﻤﻨﻮعان خﻮیﺶ
تـﻮ هـﻢ اﻯ فـﺮزنﺪ تﻨها از"خـﺮد"
پﯿـﺮوﻯ ﻛـﻦ تا به مـﯿﻨـﻮیـﺖ بــﺮد
بـــا تــﻤــام مــﺮدم روﻯ زمـﯿـــﻦ
دوسﺘﻰ ﻛﻦ بهﺘﺮیﻦ دیﻦ اسﺖ ایـن
(موالنا)
پای

د پاڼو شمیره :له  4تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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