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 ۱۵/۰۳/۲۰۱۸          عبدالباري جهاني
            
 

 د شعر پر ښکلي مخ د خط بدرنګه کرښي
 

افادې ښکال او موزونیت زیات وي نو  څومره چي دشعر د ذهني او عیني مفاهیمو ښکلې او موزونه افاده ده. هر 
هماغه اندازه ښکلي وي. ښکال په حقیقت کي له ذهن څخه بهر مستقل وجود لري او پخپله خپل ځان ښیي؛ په  ونهشعر
شاعر وظیفه د هغې خواته، د شعر په ښکلیو کلماتو او استعاراتو، د توجه اړول وي. ښکلی موسم، ښکلي ګلونه،  خو د

د افاده کولو  لري؛ او د شعر ژبه د دې ښکالو ښکلي نجوني، ښکلی آواز، ښکلې سپوږمۍ او هره ښکال ځانته بیل مقام
ه ستایلو او شاعرانو هم د دې ښکلي موجود پ د ستایلو دي ښه وسیله ده. ښکلي نجوني له سره تر نوکهلپاره تر ټولو 

ځانونه او قلمونوه ستړي کړي او د وفا او جفا او وصل او هجران په باب یې په سل ګونو کتابونه لیکل سوي دي. 
 ال یې هم غزلونه پر غوږونو بد نه لګېږي.بازار تودی دی او  ستایلوسره له هغه یې هم د 

 یار ګفت سخن صد سال میتوان ز زلف 
 در بند آن مباش که مضمون نمانده است

زلمي هم ښکلي وي خو هغوی په توره، مړانه، لیاقت او سخاوت ستایل کېږي. که څوک د هغوی د تورو سترګو او 
نو بیا د خط او نو خط  ښکلیو شونډو خواته د چا توجه اړوي نو لږترلږه په ختیځه نړۍ کي پر غوږونو ښه نه لګېږي.

بولم، څرنګه د پښتو ژبي ته ننوتلي او څرنګه یې ژوند  د شعر پر ښکلي مخ د خط بدرنګه کرښيچي زه یې کلمات، 
 او دوام کړی دی.

تی جنسي اړېکي ساتل څه نوې خبره نه ده او آسماني کتابونه موږ ته وایي چي د له ښکلیو هلکانو سره مینه او ح
فعل په وجه د باری تعالي غضب پر ځان نازل کړ او ټول تباه سو. اسراییلو د پیغمبر لوط علیه السالم قوم د همدغه 

خو د منځني ختیځ څخه تر هند پوري د شعر قلمرو ته یې هغه وخت الره وکړه چي لویو پاچاهانو او امیرانو دې 
 چي وایی مخه کړه او د هغه مشهور قول په مصداق ، چي په فارسي ادب کي یې شاهد بازي بلله، جنسي انحراف ته

هم، یا د پیسو او امتیازاتو د ترالسه او هنرمندانو شاعرانو وکهم) خلک د خپلو پاچانو په دین وي( مل الناس علی دین
 مسابقې میدان ته ودانګل. ناوړي کولو او یا هم د خپلي شخصي عالقې په خاطر، د دې 

و غالمانو لښکري یې جوړي کړې او په دې الره کي دونه افراط وکړ چي د ښکلیاو د هغوی لویو امیرانو پاچاهانو 
د ښارونو د تباه کولو او د سل ګونو زرو انسانانو د وینو د تویولو په بدل کي السته راوړي پیسې او خزانې یې د دې 

کله کله خو با دعالمانو لښکر دونه قوی او د ناوړي میني او منحرف عمل په رواجولو، پراخولو او روزلو ولګولې. 
دا چي د خط او نوخط بدرنګه کلماتو په فارسي او په دونه زیات سو چي د وی سره به یې وخوړ.  غالمانو شمېر به

رونو کي به یې وجود په ډېرو زیاتو درباوروسته کي په پښتو کي دونه نفوذ او دوام کړی دی سړی ویالی سي چي 
الره نه ده کړې نو له دې حقیقت  ،، ډېره زیاته او د توجه وړدا چي اولسي ادب او فوکلور ته یې درلودلی وي؛ خو

ګلزار » په کندهار کي د مال سیداحمد بېزار د  پر خوا نه وو.چنداني څخه دا په څرګنده معلومېږي چي عام ذهنیت یې 
په نوم کتاب کي، چي د څه باندي پنځه ویشتو اولسي شاعرانو سندریز نظمونه یې پکښي راغونډ کړي دي، « سیداحمد

او نوخط له کلماتو سره نه مخامخ کېږو. ګواکي دې بدرنګي پدیدې زیاتره په دربارونو کي ژوند  حتی یو ځل هم د خط
د پښونخوا د شعر هاروبهار په کتاب کي، چي ډېره زیاته برخه یې اولسي  کړی او له هغه ځایه یې نشأت کړی دی.

د پی مخو سره د میني کولو، د عیش عشقۍ سندري دي، له نارینه پی مخو سره د میني حتی یو مثال او کلمه نسته. 
ته او نوش او اخالقي فساد او انحطاط کیسې له لویه سره په دربارونو او د اشرافو په محفلونو کي پیل سوي او وروس

 یې شعر او ادب ته الره کړې او انعامونه ورباندي اخیستل سوي دي.
رابو، ساز او هر ډول عیش و نوش ته مخه کړه. له یزید بن معاویه لومړنی خلیفه وو چي په دربار کي یې په عامه ش

او چا، د عمر بن عبدالعزیز  پل کښېښود؛خلیفه ګانو، چا لږ او چا ډېر،د هغه پر پله باندي اموي ده څخه وروسته نورو 
په څېر، د پرهېز الره غوره کړه. یزید، چي پخپله هم د عربي ژبي یو پیاوړی شاعر وو، د ساز، نڅا او شرابو په 

یوانان به یې وو. سپی، بیزو، پړانګ او ښکاري ح رخه کي هیڅ ډول سرحد مراعت نه کړ. یزید یو عیاش سړیب
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ساتل او تل به نشه وو. د هغه درباریانو او مامورینو هم په فسق او فساد کي د هغه پیروي وکړه؛ او له هیچا څخه یې 
 ۷۲پرده نه کوله. مسعودي ص 

ي اخالقي فساد نور هم زور پسي واخیست او د هغه  زوی ولید بن یزید خو د اخالقي د یزید بن عبدالملک په زمانه ک
فساد او شرابخوریو په برخه کي دونه افراط وکړ چي درباریانو وواژه. اموي خلیفه ګانو خپل ټول وخت په عیاشي 

او چي څه  خودمختار ول لو سیمو کيتېراوه او د خالفت کارونه یې خپلو کسانو ته سپارلي ول؛ او هغوی ټول په خپ
 ۲۳۶یې زړه ورته ویل هغه یې کول. زیدان ص 

یزید بن عبدالملک د حبابه او سالمه په نوم دوې ښایستې معشوقې درلودلې چي دواړو ډېر ښه آوازونه لرل. یوه ورځ 
په نڅا سو او ناره حبابه په خپل ښکلي آواز کي خلیفه ته یو شعر ووایه او هغه ته یې دونه مزه ورکړه چي بې اختیاره 

یې کړه چي اې زما ګراني غواړم له خوښیه والوزم. هغې په خندا ورته وویل چي ملت چاته سپارې. خلیفه یې الس 
 ۱۰۱۳مچ کړ ویل یې ملت مي تاته سپارلی دی. هغه کتاب ص 

ه صدې یې دوام میالدي پوري، څه باندي پنځ ۱۲۵۸میالدي څخه تر  ۷۵۰د عباسي خلیفه ګانو په زمانه کي، چي له 
السفاح، المنصور، المهدی او الهادي په دربارونو کي د عیاشیو او اخالقي فساد په خلیفه ګانو، وکړ، د لومړیو څلورو 

باب چنداني څه نه دي لیکل سوي؛ خو د هارون الرشید په دربار کي د شرابو، نڅاوو، سندرو او نورو عیاشیو د پټو 
   ۳۶۳ -۳۶۲اتي لیکني سوي دي. مسعودي ص ص او ښکاره محفلونو په باب ډېري زی

کله چي هارون الرشید خپل یو سپه ساالر علی بن عیسی ماهان، د فضل بن یحیی برمکي پر ځای، د خراسان او 
په یوه کال کي دا ښارونه ټول چور کړل او هارون الرشید ته  ماورالنهر د ښارونووالي مقرر کړ. نو علي بن عیسی 

و مال سره پنځه سوه زره بلوړي لوښي، درې سوه زره مرغلري، سره او سپین زر او ورېښمني یې د زرهاوو بارون
اغوستي وې، سل بې نهایته  ېجامې ولېږلې او د دې تر څنګ یې زر تنه تُرکي غالمان، چي راز راز ښایستې جامې ی

 ۵۰۶بیهقي ص  واستولې.ښکلي هندي غالمان، چي ټولو ښکلي شالونه پر اوږو اچولي ول او سل ښایستې کنیزي 
د هارون الرشید په قصر کي درې سوه کنیزي په ساز او آواز لګیا وې. دایره، نای، چنګ، عود، قانون او سنتور یې 

و دینارو څخه تر سلو زرو دینارو پوري رسېدله. رږغاوه او یا نڅېدلې او سندري به یې ویلې. د دې کنیزو بیه له ز
یوه یوه انګشتره په سل زره دیناره واخیستله او یو وخت تمامېدلې؛ هارون االرشید  هارون ته دا کنیزي ډېري ګراني

 ۳۳۶وبخښله. زیدان ص  ورځ یې یوې کنیزي ته 
 شاهد بازي او جنسي انحراف په دربارونو کي:

ر میالدي کي د طوس یا اوسني مشهد په ښا ۸۰۸واکمن، هارون الرشید په  باسي سلسلې تر ټولو لوی او مشهورد ع
د هارون کي وفات سو او د هغه پر ځای یې زوی امین قدرت ته ورسېدی. د هغه له خلیفه کېدلو څخه ډېر لږ وروسته 

جنګ پیل کړ. د امین د قدرت له خپل ورور سره الرشید بل زوی مامون الرشید د بغداد د تخت او تاج د نیولو لپاره 
ل اوج ته ورسېدی او داسي ناوړه کار نه وو چي د امین په دربار دوره کي اخالقي فساد خپ هنیم کلن څلورپه څه باندي 
 امین ډېر زیات خواجه ګان ) خصي غالمان( واخیستل او له هغوی سره په عیش و نوش لګیا سو. د هغه کي ونه سو.

ه هم د هغه د دغو غالمانو نومون شاعر په یوه شعر کي حتیعرونه ولیکل سول او د دې ناوړه کارونو په باره کي ش
 یاد کړي دي:

اې هغه څوکه چي په طوس کي پروت یې  ته نه یې خبر چي خواجه ګان څه کوي. نوفل، معتصمي او حسن صغیر » 
هر یو له امین سره لګیا دی او شرابونه ورسره نوشوي. د امین په محفلونو کي ښایستې ښځي ځای نه لري. امین له 

وا دا حال وي نو زموږ حاالت به څرنګه ښه سي. که هغه څوک هغوی سره جنګي دی. کله چي زموږ د مشر او پېش
 ۸۰۹هغه کتاب ص « خوا به یې ډېره بده سيچي په طوس کي دی په دې خبرو خبر سي نو زه یقین لرم چي 

 د هارون الرشید  د کورنۍ مشهور سندرغاړي ابراهیم موصلي یوه شپه له سازونو سره دا بیت امین ته ووایه:
ي د هوسۍ په څېر پر الري ځي، که دونه ښکلی نه وای نو دنیا به یې له نخرو او فتنې څخه هغه ښکلی هلک، چ

 بېغمه وای.
ور سو او هغه یې ته سو او د ابرهیم په اوږو کي سپامین ته دې بیت دونه خوند ورکړ چي له خپل تخت څخه را کښ

لیفه پښې مچ کړي. امین امر وکړ چي پر سر مچ کړ. ابراهیم، چي د خلیفه دونه مهربانی هک پک کړی وو، د خ
 خپلکړی. ابراهیم موصلي  د تعظیم سر ټیټ کړ او وې ویل چي تاسي خو ماته د رابراهیم ته دېرش زره درهمه و

. خلیفه وویل دا نو څه اهمیت لري، ځکه دا فقط لو سره شل میلیونه درهمه را بخښلي ديمرحمت او مهربانی په ښود
 ۱۰۱۴یه ده. هغه کتاب ص مال روندود څو کلیو او ک

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 48تر 3 له :پاڼو شمیرهد 

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

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

 

میالدي کي د مامون الرشید د پوځونو تر ټولو لوی قوماندان  ۸۱۳امین د خپلو عیاشیو او اخالقي فساد قرباني سو او په 
طاهربن حسین فوشنجي یا طاهر ذوالیمینین بغداد محاصره کړ. امین یې ژوندی ونیوی او سر یې مامون ته واستاوه. 

په، نسبتا اوږده، دوه ویشت کلنه دوره کي په اسالمي نړۍ کي د علمي تحقیقاتو او له یوناني، د مامون الرشید د قدرت 
سوریاني او نورو ژبو څخه د علمي او تاریخي ترجمو په برخه کي بې ساري پرمختګ وسو. پخپله د مامون الرشید 

 مقامات په اخالقي فساد اخته ول. د اخالقي فساد په باب چنداني څه نه دي لیکل سوي خو د هغه د دربار ډېر لوی 
برطرف کړ؛ خو لږه د هغه د بد اخالقی او بد شهرت له کبله  ماکثمامون الرشید د خپل خالفت په سر کي یحیی بن 

موده وروسته یې بیرته په کار وګوماره. ویل کېږي چي هغه له مامون سره په یوه سفر کي ملګری وو او پنځه سوه 
ی بن راشد بن اسحق د قاضي یحیې ورسره روان کړي ول. د هغه وخت یو مشهور شاعر پی مخي ښایسته غالمان ی

په باره کي شعرونه لیکلي دي او په یوه شعر کي وایي موږ تمه درلوده چي ګوندي عدالت به ټینګ  وم د بد اخالقیاکث
خلک به یې کله اصالح  سي مګر اوس نا هیلي سوي یو. کله چي د مسلمانانو قاضي القضات لواطت کوي نو دنیا او

 ۴۳۶سي؟ مسعودي ص 
 

له مامون الرشید څخه وروسته د هغه ورور خلیفه معتصم قدرت ته ورسېدی. معتصم د ترکي غالمانو له رانیولو سره 
ډېره مینه درلوده. هغه څلور زره ترکي غالمان په لښکر او قصرونو کي په کارونو وګومارل او هغوی ته یې ښایستې 

 ۴۶۶او د زرو کمربندونه ورکړل. هغه کتاب ص  ورېښمینی جامې
له دغه وخته څخه د عباسي خلیفه ګانو په دربارونو کي ترکي غالمان دونه زیات سول چي د بغداد په ښار کي یې د 

ی مخي خلکو پر سر او مال باندي براال تېری کاوه او چا له وهمه څه ورته ویالی نه سو. دې غالمانو، چي اکثر یې پ
پیدا کړ چي په لس هاوو عباسي خلیفه ګان یې یا په خپلو قصرونو کي قتل او یا یې د  ل، باالخره دونه زورخصیان و

معتصم په دې برخه کي د خلکو له ورځنیو شکایتونو څخه دونه په عذاب سو چي په پای کي یې  بندیخانو شومه کړل.
 تاب هغه مخد خپل دربار لپاره له بغداد سره نیژدې بل ښار آباد کړ. هغه ک

د غزنویانو په دربارونو کي د شرابو، ساز، نڅا او ښایستو غالمانو، چي معموال به یې شراب وېشل، په باره کي ډېري 
زیاتي لیکنی سوي دي. یو متن وایي چي سلطان محمود له پی مخو او ښایستو غالمانو سره بې نهایته مینه درلوده. د 

سبکتګین په وخت کي هم وزیر وو، د سلطان په پیروی له پی مخو هلکانو سره هغه وزیر ابوالعباس، چي د ده د پالر 
نه وو، د ترکستان په والیاتو کي په ډېره یې مینه او عالقه ساتله. یو وخت یې یو ډېر ښایسته غالم، چي د ښکال ساری 

راووست. له وېري یې ګرانه بیه واخیست او، له دې وېري چي څوک یې ونه ویني، د ښځو په جامو کي یې غزني ته 
ځکه سلطان ته نه ښود چي هسي نه هغه ورباندي مین نه سي او په زور یې ورڅخه وانه خلي. کله چي سلطان د هغه 

مامورینو هغه دونه وواهه په دې خیانت خبرسو نو د مالي باقیاتو په پلمه یې د هغه د شکنجه کولو امر وکړ. د سلطان 
 ۳۸۶خواند امیر جلد دوم ص  چي تر وهلو الندي یې ساه ورکړه.

د سلطان محمود غزنوي او د هغه د تُرکي غالم ایاز د میني داستان خو دونه مشهور دی چي فوکلور ته یې الره پیدا 
کي ستاینه کړې ده. ویل کېږي چي محمود یوه شپه د شرابو  په سل هاوو شاعرانو یې په غزلونو او بیتونو کړې او

شه کي یې د ایاز مخ ته کتل. د ایاز پر سپین مخ باندي توري زلفي خپرې وې او له ده څخه پیالې پر سر اړولې او په ن
یې د هغه مخ پټ کړی وو. محمود په نشه کي هغه ته خپله چاړه ورکړه او ورته ویې ویل چي زلفي دي لنډي کړه. 

د محمود د شرابو نشه والړه  ایاز هم سمدستي خپلي زلفي د سلطان محمود له هدایت سره سمي لنډي کړې. په سبا چي
او د ایاز مخ ته یې وکتل نو د پرون کیفیت یې نه درلود. دونه یې فکر خراب سو چي خوب او خوراک یې هېر سو 
او یوې او بلي خواته سرګردانه ګرځېدی. د سلطان وزیر له وېري پوښتنه نه سوای کوالی او د دربار له مشهور شاعر 

کړه چي د سلطان د فکر خرابی یوه چاره وکړي. عنصري د سلطان څخه پوښتنه عنصري بلخي څخه یې غوښتنه و
 وکړه او هغه د شپې د ایاز د زلفو د لنډولو کیسه ورته وکړه. عنصري سمدستي دا بیتونه ورته وویل:

 کی عیب سر زلف بُت از کاستن است
 چه جای بغم نشستن و خاستن است

 جای طرب و نشاط و می خواستن است
 سرو ز پیراستن است کاراستن

سلطان یمین الدوله محمود د دې دوو بیتونو په اورېدلو دونه خوشاله سو چي د عنصري خوله یې درې ځله له قېمتي 
امه شراب وچښل. سمرقندي ص جواهراتو څخه ډکه کړه. سمدستي یې مطربان را وغوښتل او هغه ورځ یې تر ماښ

 ۵۲-۵۱ص 
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دربارونو کي به څلور زره غالمان حاضر ول چي د سپینو زرو کمربندونه او  د سلطان محمود او سلطان مسعود په  
به  د سپینو زرو ګروزونه به ورسره وه. پر دې برسېره به درې سوه خاصه غالمان ول چي د سروزرو کمربندونه

ه به له او د سروزرو ګروزونه به ورسره وه او په دې جمله کي ځیني کسان ول چي د هغوی کمربندون یې اغوستي 
 ۳۴۷قېمتي مرغلرو او جواهرو څخه ډک ول. بیهقي ص 

خاتون ارسالن به هر کال، له ترکستان څخه، سلطان محمود ته یو ښایسته غالم او یوه ښایسته کنیزه را لېږله. سلطان 
و ، نازک شالونه، مرغلري او رومي ټوکران ورلېږل. یو کال یې د طغرل په نوم یټوکرانبه په عوض کي د کتان 

غالم ورته را واستاوه چي تر دوو زرو غالمانو ښکلی وو. دا غالم هم په رنګ، هم په قد او ظرافت او لیاقت تر ډېرو 
باغ په بهتر وو. سلطان هغه په خپلو اوو اتو ساقیانو کي شامل کړ. یوه ورځ داسي پېښه سوه چي سلطان محمود 

ونه پاشلي ول چي حد او اندازه یې نه وه. ښکلي سپوږمۍ کي شراب چښل او پر میدان باندي دونه ښکلي ګل فیروزي
طغرل محفل ته راغی چي سره چپنه یې په ځان کي مخي) ماهرویان( ساقیان دوه دوه په نوبت راتلل او په دې جمله 

کي وه او له ده سره یوه بل غالم فیروزه اي چپنه اغوستې وه. له طغرل سره رنګین شراب ورسره وه او د سلطان 
امیر یوسف، چي په دې وخت کي نشه وو، پر طغرل باندي مین سو او سترګي یې بلي خواته نه سوای اړوالی.  ورور

سلطان خپل ورور ته د سترګو تر کونجونو کتل او څه یې نه ویل. وروسته یې خپل ورور ته په ډېره غوسه وویل چي 
ه خوند درکوي چي څوک ستا غالمانو ته بد نظر د شرابو په مجلس کي زما غالمانو ته ولي په بد نظر ګورې. تاته ښ

وکړي؟ دا ځل مي دا غالم تاته وباخښه، ځکه چي زه داسي غالمان ډېر لرم. خو ستا دي پام وي چي بیا داسي ونه 
 ۹۹-۲۹۸کړې، ځکه چي له محمود سره داسي سلوک کول خراب عواقب لري. هغه کتاب ص ص 

چي پالر خپل زوی ته توصیه کوي چي له کنیزو او ښایستو غالمانو  قابوس نامه خو خبره دې رسوایی ته رسوي   
او  ځکه چي که یوازي له یوه جنس سره اړېکي وساتي هغه بل جنس خپه کېږي؛ دواړو سره باید جنسي پیوند وساتي.

 ۱۱۲. عنصرالمعالي ص کويورته غالم د انتخابولو په باب نصیحتونه جنسي اړېکو لپاره د د 
تها به او کنه نو جنسي اشیو ځل خپل شهوت تسکین کړي ایی چي د غالم د اخیستلو څخه مخکي باید او دا ال هم و 

 ۱۱۸هغه کتاب ص  بدرنګه غالم تر سترګو ښایسته کړي. دي
عنصرالمعالي، چي یو شهزاده او د سلطان محمود زوم وو، لیکي چي  د ده د نیکه شمس المعالي په زمانه کي په 

ته غالم آوازه سوه. د ده نیکه په هغه پسي خپل سړی واستاوه او غالم یې په دوولس سوه دیناره بخارا کي د یوه ښایس
واخیست. غالم یې ډېر خوښ سو او هغه ته یې د الس د پاکولو د دستمال د ګرځولو وظیفه ورکړه. یوه ورځ یې الس 

الس یې وچ کړی وو خو ال یې هم وې.  او سترګي یې په غالم کي پاتهلوند وو او له غالم څخه یې دستمال واخیست؛ 
په دستمال پاکاوه. ښه ګړی وروسته خپل ځانته متوجه سو او خپل وزیر یې را وغوښت؛ هغه ته یې وویل چي دا غالم 
مي آزاد کړ او یو کلی مي ور وباخښه. ته یو فرمان ولیکه او د ښار څخه یوه ښایسته نجلۍ ورته وغواړه؛ او چي تر 

راغلې نه وي له کور څخه دباندي یې مه پرېږده. ځکه چي د یوه اویاکلن پاچا لپاره دا مناسبه نه څو پوري یې ږیره 
 ۸۴-۸۳ص ده چي عاشق سي؛ بلکه باید چي نور نو د خپل رعیت غم وخوري. هغه کتاب ص 

درې  مخکي مو وویل چي خلک د خپلو پاچاهانو په دین وي او شاعرانو، لکه څرنګه چي عنصري بلخي په یوه شعر
وله له جواهرو ډکه یووړه، هم د خپلو پاچاهانو د عمل سره عمل کاوه او هم یې د هغوی په خوشالولو خپل ځله خ

جېبونه ډکول. د هغه زمانې مشهور شاعران منوچهري، فرخي یزدي او نور د پی مخو په ستایلو کي ډېر زیات 
 شعرونه لري.

 فرخي یزدي په یوه غزل کي وایي: 
ن کرد همی خواهي شادای پسر ګردل م  

از پس باده مرا بوسه همی باید داد    
 نُقل با باده بود باده دهي نُقل بده

دیر ګاهیست که این رسم نهاد آن که نهاد    
 چند ګاهیست که از باده و ازبوسه مرا

نفګندستي بیهوش و نکردستي شاد    
۶۷شمیسا ص    

 فرخي یزدي بل ځای لیکي:
ین براوستدل آن ترک نه اندر خور سیم  

 سخن او نه ز جنس لب چون شکر اوست
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 با لب شیرین با من سخنان ګوید تلخ
 سخن تلخ نداند که نه اندر خور اوست
 از همه خلق دل من سوی او دارد میل

 بیهده نیست پس آن کبر که اندر سر اوست
 مادرش ګفت پسر زایم سرو مه زاده

 پس مرا این ګله و مشغله با مادر اوست
غه مخهغه کتاب ه  

 بل ځای وایي:
 روزي ګشاده باشي و روزی ګرفته اي
 بنمای کاین ګرفتګي از چیست ای پسر

ندان میان باغای چون ګل بهاري خ  
 هر ساعتي چو روز بهاران مشو دګر

۶۸هغه کتاب ص   
فرخي د سلطان محمود د دربار شاعر وو او د هغه په مدح کي یې ډېري قصیدې او غزلي لیکلي دي. فرخي له 

دې الري، د دربار د نورو ښو شاعرانو په څېر، ډېره شته مني السته راوړې وه. څرنګه چي د سلطان په دربار هم
کي یې د شرابو او عیش او نوش مجلسونه او د پی مخو غالمانو نازونه او ساقي ګری لیدلې نو د شعرونو په ویلو 

ه درلوده. د یوې قصیدې په ترڅ کي وایي:او د خپلي غیر مشروع میني په څرګندولو کي یې له هیچا وېره ن  
 یارمن محتشمانند و مرا شاعر نام 

 شاعرم لیکن با محتشمان سر به سرم
 مرکبان دارم نیکو که به راهم بکشند 

 دلبران دارم خوش رو که درایشان نګرم
 سیم دارم که بدان هرچه بخواهم بدهند 

 زر دارم که بدان هر چه ببینم بخرم
۶۹هغه کتاب ص   

و اداري او اخالقي فساد او د صوفیانو حرص اهانو، وزیرانو، عالی رتبه مقاماتکیم سنایي په خپل وخت کي د پاچح
او دولت د ذخیره کولو په باب لیکي:او د مال   

 پادشاه را زپی شهوت و آز
 رخ به سیمین بر و سیمین صنم است

را ز پی راندن کام  صوفیان  
شاهد و شمع و شکم استقبله شان   

مه بر ګشته و عذر همه اینه  
نیز هم است نګر بدم من نه فال  

ستبد سلطان عالءالدین محمد خوارزمشاه زوی، جالل الدین محمد خوارزمشاه، چي د مد خوارزمشاهانو د وروستي 
ګېزیانو ته شکستونه ورکړل او مقاومت وکړ، په څو جنګونو کي یې چن قابل کي یې ډېر جانانهچنګیز د حملو په م

اظ ډېر کمزوری، سخت مستبد، شرابي او د غالم بچه ګانو عاشق وو. د قلیج په ي لحرګه تسلیم نه سو، په اخالقمتر 
نوم یو غالم یې درلود، چي سلطان زړه ورباندي بایللی وو. غالم یو ناڅاپه ناروغ او مړ سو. سلطان دونه وژړل 

امر وکړ چي د هغه جنازه تر تبرېز پوري، چي  چي په مخ کي یې د اوښکو الري جوړي سوې. خپلو پوځیانو ته یې
زیات و کم شل میله الره وه، پیاده پر اوږو واخلي؛ او پخپله هم تر یوه ځایه پوري پیاده ورسره والړ؛ څو د امیرانو 

پر آس سپور سو. کله چي جنازه تبرېز ته ورسېدله نو امر یې وکړ چي تبرېزیان دي  د ډېر زیات ټینګار په وجه 
ووایي او چا چي ساندي ونه ویلې نو هغوی ته یې سختي سزاوي ورکړې. سلطان د قلیج جنازه خاورو ته نه ساندي 

سپارله او که چا ورته ویلي وای چي قلیج مړ دی او باید چي خاورو ته وسپارل سي نو هغه یې سمدستي واژه. کله 
ان به بیرته راغلل، سلطان ته به یې وویل چي چي به ډوډی ورته راوړه سوه نو ده به د قلیج برخه ور ولېږله او کس

 قلیج سالم وایه او ویل یې چي د سلطان د مهربانی په وجه اوس بهتر یم.
۷۳-۷۲هغه کتاب ص ص   
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غزنوي پاچاهانو، که څه هم چي د اموي او عباسي خلیفه ګانو په څېر په هر ډول اخالقي فساد اخته ول او عمرونه 
ر کال د میلیونونو ریالونو په بېځایه بخښلو تېرول، خو د خپلو غالمانو سره یې یې زیاتره په عیش و نوش او ه

وحشیانه سلوک نه کاوه او ځیني غالمان خو یې د ایاز او طغرل په څېر سپه ساالران سول او تر مرګه پوري شته 
ګټه اخیستله. د  من پاته سول؛ خو ځینو سلجوقي شاهانو په دې برخه کي له خپل قدرت څخه  ډېره زیاته ناوړه

سلجوقیانو یوه لوی پاچا، سلطان سنجر خپل ښکلي غالمان له یو څه وخته وروسته په قتل رسول. هغه غالمان چي د 
پوځي خدمتونو، کسبونو، په کورونو کي د خدمتونو او یا کسبونو لپاره رانیول د عادي اتباعو په څېر یو وخت مړه 

، او چي کله به یې ږیره لپاره رانیولخپلي شهواني غریزې د سړولو کېدل. خو هغه غالمان چي سلطان سنجر د 
مانه توګه وژل کېدل. کله کله په ډېر بېرح راغله او د شاعرانو په اصطالح پر مخ به یې د خط غبار خپور سو،  

و د سو نو هغه ته به یې هر څه ورکول. شپه او ورځ به ورسره وو اکله چي به د سلطان سنجر یو غالم ډېر خوښ 
سلطنت چاري به یې هغه ته سپارلي وې. سنجر د سنقر په نوم یوه غالم باندي مین سو او هغه یې په دوولس سوه 
دیناره رانیوی، او د هغه مالک ته یې هم ډېري نوري پیسې ورکړې. سلطان حکم وکړ چي د ده په څېر خېمه دي 

یول سي، د سلطان په څېر دي خزانه ولري او لس زر تنه غالمان را ن ووهله سي او د ده د خدمت لپاره ديورته 
زره عسکر دي ولري. دوه کاله وروسته، چي البته ږیره به یې راغلې وه، سلطان خپلو درباریانو ته حکم وکړ چي 
. کله سنقر دربار ته راځي هغه په چړو ټوکرټوکر کړي. دغه راز یې د قایماز کج کاله په نوم یو بل غالم هم درلود

نه قدرت یې پیدا کړی وو چي د سلطان وزیر یې قتل کړ. څه وخت سلطان باندي دونه ګران وو او دو قیماز پر
وروسته یې قیماز هم په دغه طریقه له منځه یووړ. د سلطان مور د اختیارالدین جوهر التاجي په نوم یو ښایسته غالم 

، د ورکړي ول. څه وخت وروستهدرلود چي سلطان ورباندي مین سو. سلطان سنجر هغه ته دېرش زره عسکر 
دربار په دهلیز کي وواژه. ویل کېږي چي کله یې جوهر د دربار په دهلیز کي واژه او هغه سلطان ساتونکو هغه د 

چیغي وهلې، سلطان په خپل حرمسرای کی وو او د تاجي چیغي یې اورېدلې او ویل یې بېچاره جوهر وژني! هغه 
۷۴کتاب ص   

و، سلطان سنجر، چي د خپل دوه اویاکاله عمر څخه یې یوشپېته کاله د سلطنت پر تخت د وخت غوړه مالو مورخین
تېر کړل، عادل پاچا بللی دی، چي له خدایه بېرېدی، او وایي چي ټول وخت یې له عالمانو او پرهېزګارانو سره 

۱۷۱ص تېراوه او له هغوی سره به یې مجلسونه کول، ساده یې خوړل او ساده یې اغوستل. راوندي   
انوري، چي د نورو درباري شاعرانو په څېر یې د سلطان هر بد کار ته ښه ویل، د سلطان سنجر په ستاینه کي    

پل جېبونه ډک کړي دي. د دې ترڅنګ یې د سلطان په څېر او یدې لیکلي او له دغه درکه یې تل خډېري زیاتي قص
ه مخه کړې ده او د فارسي ژبي ښکلي ادب ته یې د بازی خوات ډول، د شاهدپیروي، د وخت د نورو شاعرانو په 
ېرولو څخه وروسته، د سهار پر یوې مستي شپې د ت برخه اخیستې ده. دزیاته خط د بدرنګه کرښو په داخلولو کي 

وخت، له یوې ډلي بد کردارانو سره، یو ښایسته هلک ویني. هغه ته شراب او په جواهرو پوښ کمربند راوړي. خو 
خوله دونه وړه ده چي شراب په چښالی نه سي او مال یې دونه نرۍ ده چي ګواکي مال بېخي نه  ګوري چي د هغه

 لري او انوري نه پوهېږي چي هغه به کمربند چېرته وتړي:
دو خنیاګر و سه نا حریفبایکي مزاح و   

ت سحردوش نزدیک من آمد آن پسر وق  
 پیشش آوردم شراب لعل چون چشم خروس

ي مرصع از ګهرنزدش آوردم میان بند  
 آن حریفان و ندیمانش بمن کردند روی

 کای بالغت را بالغ وای بصارت را بصر
مرورا درکچا ریزد شراب چون دهان نبود  

 چون میان نبود مرورا بر کجا بندد کمر؟
 په یوه بله غزل کي د نو خطانو یا پی مخو ستاینه کوي:

 خه خه! بنام ایزد آن روی کیست یارب
آن رخ و آن زلف و خال و آن لبو آن سحر چشم و   

 نقشې نګاشت خطش از مشک سوده بر ګل
فش بر روز روشن از شبدامی فګند زل  

 دامیست چین زلفش عقل اندرو مقید
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 جزعیست چشم شوخش سحر اندرو مرکب...
 حافظ:

باندي فالونه  حافظ، چي د فارسي غزل یو له تر ټولو لویو قافله ساالرانو څخه دی، او اوس یې هم خلک پر کتاب   
ګوري، او په والیت او بزرګي مشهور دی، د پی مخو هلکاناو مغبچه ګانو یا د میخانې د ښایستو ساقیانو په باب ، 

حافظ او چي په فارسي ادب کي شاهد ورته ویل کېږي، دونه غزلونه او شعرونه لري چي پخپله یو کتاب کېږي. 
هغه پی مخي ښایسته ترکان وي چي پاچاهانو او سلطانانو هم په تقریبا ټول شاعران چي تُرک یادوي نو مطلب یې 

لښکرو کي د خدمت او هم په کورونو او دربارونوکي د ساقیانو په توګه استخدامول. کله کله به د ځینو خصي او 
پوره  ښایستو غالمانو بیه دونه اندازې ته ورسېده چي رانیول به یې یوازي د سلطانانو او قدرتمندو وزیرانو په وس

 وه.
رفتم بدر میکده خواب آلوده دوش  

 خرقه تر دامن و سّجاده شراب آلوده
 آمد افسوس کنان مغبچه باده فروش

 ګفت بیدار شو ای رهرو خواب آلوده
 شست و شویي کن و آنګه بخرابات خرام

 تا نګردد ز تو این دیر خراب آلوده
 به هوای لب شیرین پسران چند کني

لودهب آجوهر روح بیاقوت مذا  
×××××××××××× 

 عاشق روی جواني خوش نوخاسته ام
ت اورا بدعا خواسته اموز خدا صحب  

 عاشق و رند و نظربازم و میګویم فاش
 تا بداني که بچندین هنر آراسته ام

 شرمم از خرقه آلوده خود میآید
 که برو وصله بصد شعبده پیراسته ام

 همچو حافظ بخرابات روم جامه قبا
ن دلبر نوخاسته امبو که در برکشد آ  

×××××××××××× 
 من دوستدار روی خوش و موی دلکشم
 مدهوش چشم مست و می صاف بېغشم

 من آدم بهشتیم اما درین سفر
 حالی اسیر عشق جوانان مهوشم

 در عاشقي ګریز نباشد ز ساز و سوز
 استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم

×××××××××××××× 
 صوفي بیا که خرقه سالوس برکشیم

نقش زرق را خط بطالن بسرکشیم وین  
 نذر و فتوح صومعه در وجه می نهیم

 دلق ریا بآب خرابات برکشیم
 بیرون جهیم سرخوش و از بزم صوفیان

 غارت کنیم باده و شاهد ببر کشیم
حسرت کشند مانعشرت کنیم ورنه به   

 روزی که رخت جان بجهانی دګر کشیم
 حافظ نه حد ماست چنین الفها زدن

م خویش چرا بیشتر کشیمپای از ګلی  
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×××××××××××× 
 صوفي نهاد دام و سر حقّه باز کرد

 بنیاد مکر با فلک حقّه باز کرد
 بازی چرخ بشکندش بیضه در کاله

 زیرا که عرش شعبده با اهل راز کرد
رعنای صوفیان ساقي بیا که شاهد  

 دیګر بجلوه آمد و آغاز ناز کرد
 ای کبک خوشخرام که خوش میروی بناز

مشو که ګربه زاهد نماز کرد غّره  
 حافظ مکن مالمت رندان که در ازل
 مارا خدا ز زهد و ریا بې نیاز کرد

×××××××××××× 
 

 زاهد خلوت نشین دوش بمیخانه شد
رفت با سر پیمانه شداز سر پیمان   

 صوفي مجلس که وی جام و قدح می شکست
 باز به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد

ودش بخوابآمده ب شاهد عهد شباب  
 باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد

 مغبچه میګذشت راهزن دین و دل
 در پی آن آشنا از همه بیګانه شد

 آتش رخسار ګل خرمن بلبل بسوخت
 چهره خندان شمع آفت پروانه شد

××××××××××××  
ه وېره نه ده کړې د فّرخ په نوم یوه پی مخي هلک باندي مین دی؛ ځکه یې نو د هیچا څخحافظ داسي ښکاري چي 

جال غزل لیکلې ده. حافظ  د غزل په پای کي دونه بې پروا کېږي چي ځان د فرخ بنده او  هه په نوم یې یواو د هغ
 هندو بولي.

 دل من درهوای روی فرخ        
 بود آشفته همچون موی فرخ

 بجز هندوی زلفش هیچکس نیست
 که برخوردار شد از روی فرخ

دایمسیاهی نیک بختست آنکه   
 بود همراز و همزانوی فرخ

 شود چون بید لرزان سرو آزاد
د دلجوی فرخاګر بیند ق  

 دوتا شد قامتم همچون کمانې
 ز غم پیوسته چون ابروی فرخ

 نسیم مشک تاتاري خجل شد
 شمیم زلف عنبر بوی فرخ

 اګر میل دل هر کس بجا نیست
 بود میل دل من سوی فرخ

همت آنم که باشد غالم  
ه و هندوی فرخ.چو حافظ بند  
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شعرونه په غور او دقت لوستي وي افظ اصو ښکالوو څخه ډکي دي. که چا د حد حافظ  ټولي غزلي خوږې او له خ
چي کومه غزل یې تر غوږ سي، که یې اورېدلې وي که نه وي، نو تر یوه ځایه یې اټکل کوالی سي. د هغه یوه  ؛

وه، دونه مشهوره سوه چي ان تر ګوډ تیمور پوري یې  غزل، چي بیا یې هم د پی مخي تُرک په صفت کي لیکلې
 آوازه ورغلې وه.

 اګر آن تُرک شیرازي به دست آرد دل مارا
 بخال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

 بده ساقي می باقي که در جنت نخواهي یافت
 کنار آب رکناباد و ګلګشت مصال را

 فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب
د صبر از دل که ترکان خوان یغما راچنان بردن  

وایي کله چي تیمور ایران فتح کړ او د نورو ډېرو نورو الندي کړو سیمو په څېر یې په چور او تاړاک او قتل عامونو 
! ما د نړۍ خزانې زړه سوړ کړ نو حافظ یې ور وغوښت او په ډېره غوسه یې ورته وویل چي اې دروېشه سپین ږیرې

او په هغو ښارونو کي مي په ابادیو او ښایستو ودانیو زړه شین کړ ته یې د  ته یووړلاو بخارا  سمرقنداو جواهرات 
یوه تُرک خال ته وربخښې. تا ته دا واک چا درکړ. وایي حافظ سمدستي او په ډېره عاجزي ورته وویل چي صاحبه 

ی خوند ورکړ او نور یې هیڅ ورته دغه بدخرڅی مي کولې چي تر دغه حاله را ورسېدم. تېمور ته د هغه حاضر جواب
 ونه ویل.

 
 امیر خسرودهلوي

میالدي کي د اوسني اوزبکستان د  ۱۲۵۳لحسن یمین الدوله خسرو، چي په امیر خسرو دهلوي مشهور دی، په اابو
میالدي کي په ډهلي کي وفات سوی  ۱۳۲۵اوش په ښار کي، د امیر سیف الدین محمود په کور کي زېږېدلی او په 

ډهلي کي د سلطان غیاث الدین بلبن، په ملتان کي د سلطان د زوی محمد سلطان یا خان شهید په دربار کي، د  دی. په
مبارکشاه، سلطان غیا ث الدین تغلق او سلطان محمد  الدین خلجي، سلطان قطب الدین  سلطان جالل الدین خلجي، عالء

ین خلجي په وخت کي یې د امیری مقام ترالسه کړ. د تغلق په دربارونو کي د عزت خاوند وو او د سلطان جالل الد
هند په خاوره کي ښایي د ګوتو په شمېر کسانو د هغه په څېر فارسي ادب، په تېره فارسي شعر، ته خدمت کړی وي. 

دوه زره غزلونه ولیکل. د دې ترڅنګ یې د موسیقي هنر ته بې ساري تقریبا بونو برسېره یې یوازي پر نورو کتا
امیر خسرو ړي او له لومړی ځوانۍ څخه د هند د مشهور پیرشیخ نظام الدین اولیاء مرید او خلیفه وو. خدمتونه ک

دهلوي، چي سلطان فیروزشاه تغلق به یې قبر ته سجده کوله، خپلي تقریبا ټولي دوه زره غزلي د نارینه معشوق د 
 ستایلو لپاره ولیکلې. 

ي عالم وو او په خپله زمانه کي یې په هند کي په تاریخ لیکلو کي ساری مولنا ضیاءالدین برني، چي پخپله یو لوی دین
نه درلود د امیر خسرو په باب وایي چي د هغه په څېر شاعر او عالم نه په پخوا کي زېږېدلی، نه اوس وجود لري او 

ړه کتابخانه ولیکل او نه سړی ویالی سي چي تر قیامته به د هغه په څېر بل پیدا سي کنه. هغه په نظم او نثر یوه بشپ
 ۵۲۱د تصوف تر څنګ یې موسیقی ته بېساري خدمتونه وکړل. برني ص 

یخ معین الدین چشتي او د هغه کورنۍ، د هند لویو شیخانو او پیرانو ته یې اخالص سلطان فیروز شاه تغلق، چي ش
په خپلو سترګو لیدلي دي چي  درلود، نظام الدین اولیا ته خاصه عقیده درلوده او مورخ شمسي سراج عفیف وایی ده

نو لومړی به د امیر خسرو قبر ته ودرېدی او د خدای د رضا  شیخ نظام الدین زیارت ته والړ  سلطان فیروز شاه به د
روسته به یې په نورو دوو دریو ځایونو کي خپل سر پر مځکه کښېښود، ولپاره به یې خپل مبارک سر مځکي ته یووړ، 

م الدین قبر ته ورسېدی نو د خدای د رضا لپاره به یې د هغه له قبر سره نیژدې خپل سر پر او کله چي به د شیخ نظا
  ۱۹۵مځکه ایښود. عفیف ص 

امیر خسرو، چي د خلجي سلطانانو او حکمرانانو په دربارونو کي د زرهاوو ترکي غالمانو د استخدام او اخالقي فساد 
ې ښایي پخپله هم عالقه درلوده، خپل د ښایستو غزلو اکثره برخه د شاهد وو، د خپلو مخدومانو د خوشالولو، او یا ی

د سلطان عالءالدین خلجي، د هغه د لمسي او جانشین قطب الدین  پی مخو ترکانو او کج کالهانو ستایلو ته ورکړه.
وج ته مبارک او فیروز شاه خلجي په دربارونو کي د غالمانو څخه د جنسي استفادې او اخالقي فساد پېښي خپل ا

شل زره او فیروز شاه تغلق څلوېښت زره غالمان  سلطان محمد تغلق ورسېدې. عالءالدین خلجي پنځوس زره ،
  ۱۰۹سرن الل ص درلودل. 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 48تر 10 له :پاڼو شمیرهد 

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

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

 

ېکي ساتل او حتی سلطان عالءالدین خلجي او سلطان قطب الدین مبارک له خپلو پی مخو غالمانو سره ناروا جنسي اړ
باندي مین ول. د همدغو ناروا  ) ملک کافور او حسن پرواري یا خسرو( انوخپلو خاصو غالم دواړه سلطانان پر

غالمانو، د خلجیو سلطنت داسي تباه کړ چي په ټوله کورنۍ کي یو نارینه ژوندی پاته نه  دواړو اړېکو په نتیجه کي
 و چي د سلطنت د تخت دعوه دي وکړي او د خلجیو سلسله دي دوام وکړي.س

د هغه وخت د غالمانو د شمېر او د ژوند د شرایطو په باب اټکل کوالی سو: نقل دی چي  له یوه تاریخي سند څخه
وایی کله د فیروز شاه تغلق غالم ملک اسحق عمادالملک، چي کمزوری او بوډا سو نو لومړی یې له سلطان څخه د 

پیسې ورکړې چي د بل له آزادی خط واخیست او وروسته یې خپل څلور زره غالمان آزاد کړل او هریوه ته یې دونه 
نو سلطان وویل چي د هغه مال په سلطنتي خزانه اړه لري. له سو احتیاجه یې بېغمه کړل. کله چي عمادالملک وفات 

عمادالملک څخه یوسل او شل میلیونه روپۍ مال پاته سو چي نیوي میلیونه یې خزانې ته والړ او دېرش میلیونه یې د 
. له عمادالملک څخه څلور زره زریني چپني او دوه زره د سپینو او سرو زرو  هغه پر زامنو او زومانو وویشل

 ۴۵ -۴۴۴کمربندونه پاته سول. عفیف ص ص 
د پاچاهانو  . هغه لخپل د ځوانی او پاخه عمر اکثر کلونه د دغه راز نظامونو او حکمرانانو سره تېر کړ خسروامیر

لپاره به یې ، چي زیاتره کمپوزونه  کلې او د سلز سره د آواز ویلوهره ورځ غزلي لیاو حکمرانانو د خوشالولو لپاره 
به یې خپل ول، هنرمندانو ته سپارلې او د پاچاهانو او لویانو محفلونه به یې رنګینول. هغه خپلي تقریبا ټولي غزلي د 

وسه پوري یې د د خسرو هغه مشهوره غزل، چي تر اهلکانو سره د ناروا میني په اړه ولیکلې. او نوخطو پی مخو 
و مشهوره ترانه ده، د پی مخي ټول زمزمه کوي او د درباري راګ تر  هندي کالسیکي موسیقی لوی او واړه استادان

 تُرک افسر لپاره لیکل سوې ده.
 خبرم شده ست که امشب سر یار خواهي آمد

 سرمن فدای راهی که سوار خواهي آمد
 به لب آمده است جانم تو بیا که زنده مانم

م به چه کار خواهي آمدناز آن که من نما پس  
 می تست خون خلقي و همی خوري دمادم

 مخور این قدح که فردا به خمار خواهي آمد
 همه آهوان صحرا سر خود نهاده برکف
 به امید آنکه روزی به شکار خواهد آمد

 به یک آمدن ببردي دل و جان صد چو خسرو
 که زید اګر بدینسان دو سه بار خواهي آمد.

××××××××××××××× 
 ای خط خوش مشک تر انګیخته مه را

 بر دفتر طاعت رقمي رانده ګنه را
 هر چند که زلف تو سپاهیست جهانګیر

 هر روز پریشان نتوان کرد سپه را
 پیراهن یک شهر ز دست تو قبا شد

 یک بار چنین کج منه ای شوخ ُکله را
××××××××× 

 شکرت راشد اګر چه سپه موران مرکب
ز نخواهم که کند سایه بران لبمګسی نی  

 منم و قامت شاهد برو ای خواجه مأذن
«و الی ربّک فارغب» تو در مسجد خود زن  

 سر درویش بدارد خبر از تاج سالطین
م مرکببه رهی کان پسر آید سر ما و سُ   

 مکن ای شیخ نصیحت که مکن سجده بتان را
 چو بود مذهب ما این نتوان ګشت ز مذهب

××××××××××× 
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 ه جوړوي او د هغهچي خپله قبله د خپل معشوق د ورځو خوات ځل خو د پی مخو په ستایلو کي دونه له حاله وزي یو
د هندوانو په څېر وسوځول سي. د رضا لپاره هندو کېږي او غواړي  

 ای ترک کمان ابرو، من کشته ابرویت
 ملکی همه چین و هند، ندهم به یکی مویت

ازست اینمسجد چه روم چندین، آخر چه نم  
 رویم به سوی قبله دل جانب ابرویت

 یش تو بګو کای بت سوزند چو هندویمپ
 بر آینه ریز آنګه خاکستر هندویت

 سر در خم چوګانت راضیست بدین خسرو
کارد سر در خم بازویت. کراآن بخت   

××××××××××× 
 خط کز لب آن پسر دمیده ست

 افسون است که بر شکر دمیده ست
یکی ستبنګر که ز آب دیده   

خوش که بر دمیده ستآن سبزه   
 برخاست ز آتش رخت دود

 از بس که خط تو بر دمیده ست
 آخر شکری بده به خسرو

 زان لب که نبات بر دمیده ست
××××××××××××× 

 آباد نشد دل که خراب پسران شد
سن پسران آفت صاحب نظران شدحُ   

 بس دانه دلها که ز تن برد به تاراج
ساده دالن شدآن مور که بر ګرد لب   

 افسرده جمال خط خوبان چه شناسد
 کین سرمه نه شایسته ناقص بصران شد

 بس عاقل شمع خرد افروخته روشن
 کز کرده دل سوخته خوش پسران شد

 وب و زمی توبه نمی کردخسرو ز رخ خ
 ناګاه بدید آن رخ زیبا نګران شد.

×××××××××××× 
 جان فدای پسرانی که نکو رو باشند

جفاشان چو جفا جو باشندراحت جانست   
 خود ز خوبان پري چهره همین کار آید
 که ستمګاره و مردم کش و بد خو باشند
 عاشقان در روش عشق مسلمان نشوند

 که نه در سوختن خویش چو هندو باشند
 صفت نرګس جادوی تو کردن نازند

 شاعران ګرچه چو خسروهمه جادو باشند.
×××××××××××××× 

ای نازنین، برنا نه ایُخردی هنوز و کودکي،   
 جورت نمی ګیرم ګنه، کز نیک و بد دانا نه اي

 هر سو که زیبا بګذرد در دل همی بار آورد
 زیباییت جان میبرد یا آفتي زیبا نه ای
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 آشوب عقل ګمرهي بر نیکوان شاهنشهی
 نی نی که خورشید و مهي پروین نه اي جوزا نه اي

 دیشب کشیدم از کمین زنجیر زلف عنبرین
م تو ګفت ازخشم و کین خسرو مګر دیوانه ای.چش  

×××××××××××× 
خواب آن پسر تاکس نشویدروی او خیزد چو از  

 مارم خوش کشد آن  نرګس جادوی اوکاندر خُ 
خون می رود پی در پی اشام زینګونه کز این دیده   

 مشکل که آب خوش خورد هرګز کسې از جوی او
 شمشیر در دستم دهید امشب به کویش میروم
 تا خویش را بسمل کنم آنجا که بینم روی او

 کس را ازآن خود نشد آن بیوفای سنګدل
 بیهوده سودا میپزی، خسرو، به جست وجوی او.

××××××××××× 
 پسرا و نازنینا، به کرشمه ګاه ګاهي
 اګر اتفاقت افتد، به فتادګان نګاهي

 ز غمت کجا ګریزم که جهان ګرفت حسنت
بود پناهي ز تو هم به تست، یارا، اګرم  

 به یکی زهمنشنیان سخن تو دوش ګفتم
 که تو دیده اي فالن را چو به سر سیه کالهی

 جواب ګفت خسرو تو کجا رسی به وصلشبه 
 نظری ز دور میکن به جمال پادشاهی.

رځ د امیر خسرو دهلوي او د هغه د  نارینه معشوق په اړه لږ ترلږه یوه تاریخي کیسه لرو او هغه دا چي وایي یوه و
دا وخت د خپلي ځوانی په بهار کي وو،  ګرو سره روان وو او ، خسرو، چي شیخ نظام الدین اولیاء له خپلو ځینو مل

. شاعر خواجه حسن، چي هغه هم فوق العاده ښایسته وو او چي څه ښه هم ورسره ملګری وواو بې حده ښکلی وو، 
ناست وو. کله چي امیر خسرو هغه ولیدی نو ډېر جذلب صفتونه وه هغه یې ټول درلودل، د نانوایي ددوکان پر دخل 

ورته ښکاره سو. سمدستي ورباندي مین سو او دوکان ته یې ورغی او پوښتنه یې ورڅخه وکړه چي ته ډوډۍ څرنګه 
خرڅوې؟ حسن ورته وویل چي زه ډوډۍ د ترازو په یوه پله کي ایږدم او پیسې په بله پله کي اچوم او وزن یې 

چي پیسې تر ډوډۍ درندې وي نو زه پېرودونکي ته د تللو اجازه ورکوم. امیر خسرو ورته وویل چي معلوموم. کله 
ده ورته وویل بیا نو زه د هغه غم او په غم کي د ډوډۍ غوښتنه د  که له چا سره پیسې نه وې نو بیا څرنګه کېږي؟

نظام الدین اولیا ته یې نکل وکړ. طال پر ځای قبولوم. امیر خسرو د خواجه حسن دې جواب هک پک کړ، او شیخ 
خواجه حسن هم پر امیر خسرو باندي مین سو او په هغه ګړې یې خپل دوکان پرېښود او له ده سره روان سو. که څه 
هم چي د شیخ مریو نه سو مګر له هغه وروسته به هره ورځ د شیخ خاقاه ته ورتلی او د علم په زده کړه بوخت سو. 

 ۷سن ترمنځ ملګرتوب پیل سو. بورا ص ر خسرو او خواجه حله دغه وخته څخه د امی
خواجه حسن د امیر خسرو په وسیله د سلطان عالءالدین خلجي خدمت ته شامل سو او د  لکنهوتي د پوځي عملیاتو  

څخه د را ستنېدلو سره د سلطان د زوی محمدسلطان یا خان شهید سره یو ځای ملتان ته والړل. په ملتان کي یې پنځه 
اله له خان شهید سره، چي د علم او ادب ډېر لوی مالتړی وو، تېر کړل. تر څو چي خان شهید د مغولو سره په ک

جنګ کي ووژل سو. خسرو په هغه جنګ کي ژوندی ونیول سو او په یوه چل یې ځان بیرته خالص کړ او له خواجه 
 بورا لیکي: حسن سره ډهلي ته ستون سو.

د امیر خسرو او خواجه حسن ملګرتوب او نیژدې والی دې سرحد ته ورسېدی چي خلک خان شهید په دربار کي،  د» 
یې پر ځانونو بد ګومانه کړل او د محمد سلطان تر غوږونو پوري بدي آوازې ورسېدي. شهزاده حواجه حسن ته امر 

له خسرو سره لیدو  وکړ چي نور به له خسرو سره نه ویني. مګر ده د سلطان په امر کي ری ونه واهه او بیا یې هم
کتو ته دوام ورکړ. شهزاده ته بیا هم رپوټ ورغی، شهزاده ته ډېر قهر ورغی او امر یې وکړ چي خواجه حسن دي 
په ُدرو ووهل سي. خواجه حسن د وهلو په ترڅ کي یو ناڅاپه وځغستل او د امیر خسرو په کور ننووت. شهزاده، 
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ځ د اړېکو په باب یې تحقیقات ورڅخه ورکړل. خسرو هغه ته وویل خسرو او حسن دواړه ور وبلل او د هغوی تر من
چي د دوی ترمنځ اړېکي د حق تعالي سره د میني په اساس دي او له هر ډول غل او غش څخه بېغمه دي. خسرو 

هزاده ته وویل چي دوی له دویي یا دوه والي څخه ) چي په تصوف کي د شرک په سترګه ورته کتل کېږي ج( ش
. وروسته یې خپل الس ورښکاره کړ او ورته وې ویل چي پر هغه ځای چي حسن په ُدرو وهل سوی دی، بېزاره دي

و دې جوب ته چوپ پاته سو؛ او خسرو دا بیتونه ورته د ده  د الس پر هماغو ځایونو باندي تغمې دي. شهزاده د خسر
 وویل:

 مینه زما په رګونو کي لکه وینه روانه ده
 او دوست یې پکښي ځای کړی دی زه یې له رګونو ایستلی

 زما د وجود ټول غړي دوست اخیستي دي
 اوس ټول هغه دی او زه په منځ کي پاته نه یم.

موږ د حسن له السونو څخه د خسرو السونو ته د ُدرو د زخمونو انتقال نه سو منالی، او احتمال لري چي خسرو د 
سن ورباندي وهل سوی وو زخمي کړی وی. که څه هم حسن د ژغورلو لپاره خپل السونه پر هماغو ځایونو چي ح

 ۱۵-۱۴بوراه ص ص  « چي په دې کیسه کي پخپله یو څه حقیقت پروت دی
 سعدي شیرازي:

مشرف الدین مصلح بن عبدهللا یا سعدي شیرازي، چي په فارسي ادب او ټوله سیمه کي په شیخ سعدي مشهور دی، او 
ي د امیر خسرو په څېر یې ټول غزلونه نارینه معشوق ته نه دي لیکلي د پند او نصیحت کتابونه لري؛ که څه هم چ

خو د شاهد او نارینه پی مخو په ستاینه کي دونه زیات غزلونه او بیتونه لري چي سړی فکر نه کوي دا به د هغه شیخ 
قالب کي خپله سعدي شیرازي د شعر په هر سعدي وي چي موږ د اخالق د معلم او پیر او مرشد په سترګه ورته کتل. 

طبع آزمېیلې ده او د مفاهیمو د غنا او د کالم د روانی له مخي، د امیر خسرو په شمول، په ټول کالسیک فارسي ادب 
ب کي شاهد او شاهد بازي کي ساری نه لري. هغه په دیارلسمه میالدي پېړۍ کي ژوند کړی دی او د هغه وخت په اد

ره کوي. نه یوازي پر خپله شاهد بازي باندي اعتراف کوي بلکه عیب یې سعدي پخپله هم دې خبري ته اشاغالبه وه. 
 نه بولي او فخر په کوي:

 هرکه ماه ختن و سرو روانت ګوید 
 او هنوز از قد و باالی تو صورت بینسیت

 نام سعدي همه جا رفت به شاهد بازي
 وین نه عیبیست که در ملت ما تحسینیست

 عشق  کافرو ګبرو مسلمان و نماز و من و
 هرکسی راکه تو بینی بسر خود دینیست

×××××××××××××× 
 کس این نمک ندارد که تو ای غالم داري

 داري دل ریش عاشقان را نمکي تمام
 نه من اوفتاده تنها به کمند آرزویت

 همه کس سر تو دارد تو سر کدام داري
 ملکا مها بهارا صنما بتا بهارا

 متحیرم ندانم که تو خود چه نام داري
 ظرې به لشکری کن که هزار خون ریزین

 بخالف تیغ هندي که تو در نیام داري
 نظر از تو برنګیرم همه عمر تا بمیرم
 که تو در دلم نشستي و سر مقام داري

 سخن لطیف سعدي نه سخن که قند مصري
 خجلست ازین حالوت که تو در کالم داري.

 
 

×××××××××× 
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 ای پسر دلربا وی قمر دلپذیر
 نباشد ګزیر د ګریز وز تو از همه باش

 تا تو مصور شدي در دل یکتای من
 جای تصور نماند دیګرم اندر ضمیر

 عیب کنندم که چند در پی خوبان روي
 چون نرود بنده وار؟ هر که برندش اسیر

 و سیم ساقچون تو بتی بګذرد سرو قد
 هر که دراو ننګرد مرده بود یا ضریر

 سعدي اګر خون و مال صرف شود در وصال
 آنت مقامي بزرګ اینت بهای حقیر.

×××××××××× 
او کله کله یې پر داسي وړو ښایستو پی مخو هلکانو باندي مینه راځي، چي د ده په قول، ال یې له خولې د مور د شیدو 

نه وي  یا سپین بتان  سیمین تنانښکلي ر کوي چي هندوانو به دا ته حیران دی او فکیې ښکال ی راځي. سعدي بو
 ي ډبرینو بتانو ته سجدې کوي.لیدلي چ

 اینان مګر ز رحمت محض آفریده اند
 کارام جان و انس دل و نور دیده اند

 آید هنوزشان ز لب لعل بوی شیر
 شیرین لبان نه شیر که شکر مزیده اند
 عذرست هندوی بت سنګین پرست را
 بیچارګان مګر بت سیمین نه دیده اند

 أن نقطه های خال چه شاهد نشانده اند
 وین خطهای سبز چه موزون کشیده اند

 با چابکان دلبر و شوخان دلفریب
 در فتاده و اندک رهیده اندبسیار 

 ر شاهدان نه دیني و دین میبرند و عقلګ
 پس زاهدان برای چه خلوت ګزیده اند
 برخاک ره نشستن سعدی عجب مدار

  مردن چه جای خاک که بر خون طپیده اند.
××××××××× 
 سخن دوست خوشترست از هر چه میرود

 پیغام آشنا نفس روح خوشترست
 هزګز وجود حاضر و غایب شنیده اي
 من درمیان جمع و دلم جای دیګرست
 شاهد که در میان نبود شمع ګو بمیر

 چون هست اګر چراغ نباشد منورست
×××××××××× 

 هرګه که بر من آن بت عیار بګذرد
 صد کاروان عالم اسرار بګذرد

 جواني و شاهدي مست شراب و خواب و
 هر لحظه پیش مردم هوشیار بګذرد

×××××××××××× 
 کسی بعیب من از خویشتن نپردازد

 که هر که مینګرم با تو عشق میبازد
 فرشته یی تو بدین روشنی نه آدمي
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 نه آدمیست که بر تو نظر نیندازد
 چنین پسر که تو یي راحت روان پدر

 سزد که مادر ګیتي بروی او نازد
×××××××× 

 لس ما دګر امروز به بستان ماندمج
 عیش خلوت بتماشای ګلستان ماند

 می حاللست کسی را که بود خانه بهشت
 خاصه از دست حریفی که به رضوان ماند

 خط سبز و لب لعلت بچه ماننده کني
 من بګویم بلب چشمه حیوان ماند
××××××××××××××××× 

 با کاروان مصري چندین شکر نباشد
 خوبتر نباشد در لعبتان چیني زین

 این دلبري و شوخی از سروګل نیاید
 وین شاهدي و شنګي در ماه و خور نباشد

 فتم بشیر مردی چشم از نظر بدوزمګ
 با تیر چشم خوبان تقوی سپر نباشد.

سیروس شمیسا د مجالس العشاق د کتاب په حواله، چي د لسمي هجري پېړۍ په سر کي لیکل سوی دی، د شیخ سعدي 
 څو غزلي او قصیدې ولیکلې.د ځوانۍ په لومړیو کلونو کي پر یوه ځوان قصاب مین سو او هغه ته یې په باب لیکي: 

 مدام در پس بازار عشق خون نوې است
 مرو مرو که در آن کوچه هزار جان به جوې است

×××××××× 
 زمن مپرس که دردست او دلت چون است

 ازو بپرس که انګشتهاش در خون است
وزیر وو، یو ډېر ښکلی زوی درلود.  ،صاحب اختیار ،م الدین تبریزی، چي د هغه ښار د پاچا... وایي خواجه هما

شیخ سعدي د هغه له ښکال خبر سو او له شیراز څخه تبریز ته ورپسي والړ. چي شیراز  ته ورسېدی؛ یوه ورځ حمام 
عادت وو چي حمام ته له ننوتلو څخه د هغه دا ته تللی وو. خواجه همام الدین هم تصادفا په هغه ورځ حمام ته والړ. 

مخکي به یې ټول خلک له حمام څخه وایستل، څو هیڅوک  د ده ښکلي زوی ته ونه ګوري. شیخ چي له دې کیسې 
خبر سو نو په حمام کي یې ځان پټ کړ. کله چي خواجه همام الدین له خپل زوی او خواجه ګانو سره حمام ته داخل 

کړ او د شیخ همام الدین مخي ته کښېناست. خواجه همام الدین ډېر سخت په  بو ډکسو، شیخ سعدي خپل کټوری له او
غوسه سو؛ نور یې هیڅ ونه ویل او د سعدي او خپل زوی تر منځ کښېنستی او په دې توګه یې خپل زوی پټ کړ. 

 ۱۸۹شمیسا ص 
 جامي:

کي په هرات  ۱۴۹۲کي زېږېدلی او په میالدي کي هرات ته نیژدې په جام  ۱۴۱۳مولنا نورالدین عبدالرحمن جامي په 
قلم ځغلولی دی او موږ دلته یوازي، د خپل مضمون د موضوع کي ټول ژوند یې په شعر او نثر کي وفات سوی دی. 

سره سم، د هغه په شعر کي د خط او د پی مخو د ستایني په باب ږغېږو. هاشم رضی د جامي د اشعارو پر بشپړ 
ي، د مجالس العشاق په حواله، لیکي چي جامي که په خپل شعر کي چیري د معشوق دیوان باندي د مقدمې په ترڅ ک

او دلبر یادونه کړې ده نو مطلب یې د مجاز له الري حقیقت ته رسېدل دي... لیکوال وروسته لیکي چي وروستي 
امي له تصوف، جامي په خپلو شعرونو کي له نظر بازی او شاهد دوستی څخه لیري نه وو. موږ د جتحقیقات ښیي چي 

عرفان او کراماتو سره غرض نه لرو خو په دېوان کي یې د پی مخو او نوخطانو په باب داسي غزلي راغلي دي چي 
تفسیرونه ورته جوړ نه کړي نو د نوخطانو او د وخت له شرایطو سره  ،د خپلي عالقې سره سمزور، که سړی په وچ 

ري او مجازي ستاینه ده چي، په اصطالخ، له حقیقي میني سره هیڅ داسي ظاهسم د ښکلیو تُرکو غالمانو او افسرانو 
  اړه نه لري.

 برآب میکشد ُرخت بر مشک ناب خط
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 بس طرفه کاتبي که نویسد بر آب خط
 در خط چو آفتاب ز روی تو تا کشید

 از مشک ګرد دایره آفتاب خط
 باشد دهان تنګ تو از هیچ نقطه ای

 وان لب به ګرد نقطه ز لعل مذلب خط
 سینه کنم چو غیر او بندد به سینه نقش

 آری کشند بر ورق ناصواب خط
 چون بوسه ها شمرده دهی از خراش تیغ
 می کش به سینه ام پی ضبط حساب خط

 از دل نبرد حرف غمت وعده های وصل
 شسته نه شد ز لوح به موج سراب خط

 جامي به یاد آن لب و خط خون دیده ریخت
 ب خط.آن دم که دید بر لب جام شرا

که څه هم چي د خپل نګار یا ښکلي هلک پر مخ یې د ږیري پیدا کېدل، یا د شعر په اصطالح خط راتلل نه خوښېږي 
 لوستونکی ریشتیا هم باور په کوي.مګر خپل زړه ته، د خط په باب، په داسي ښایستو کلماتو قناعت ورکوي چي 

 ُحسنت از خط رونق دیګر ګرفت
 شیوه عاشق کشي از سر ګرفت
 خلعت ُحسنت ز زیور ساده بود
 از طراز عنبرین زیور ګرفت

 شد بخوبي جلوه ګر تاووس قدس
 روضه فردوس زیر پر ګرفت

 ګرد رویت جعد مشکین حلقه زد
 شاخ سنبل الله را دربرګرفت

 
 سبزه نو از لب لعلت دمید

 توتي آمد طعمه از شکر ګرفت
 تا شود مشکین شمامه غبغبت

 سیب سیمین در عبیر تر ګرفت
 جامي از خط و رخت رمزی نوشت

 صفحه کافور در عنبر ګرفت.
××××××××××××× 

 خط به ګرد ُرخت در آمده است
 هللا هللا چه در خور آمده است

 نیست جز درد آه سوختګان
 که به دور ُرخت بر آمده است
 مهر و مه را که بندګان تو اند

 طوقي از مشک و عنبر آمده است
 چه خلل کعبه جمال تورا

 بش ګرچه لشکر آمده استاز ح
 پای تا فرق تو خوشست ولی

 کاکل از جمله بر سر آمده است
 این غزل با خیالت از جامي

 به از اشعار دیګر آمده است.
××××××× 
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 ز که بر لب فزوده یين تازه خط سبزا
 هوش و خرد به تازګي از ما ربوده یي

 
 خضرست آن نه خط که ز لعل حیات بخش

 نموده یی دیګر به آب زندګیش ره
 ګفتند نا سزای تو میګفت دي بُتی

 امروز خوش دلم به ګمان، کان تو بوده یي
×××××××××××× 

 ُرخت که بر مه رخشان خطی زنبیل کشید
 به چشم روشن عاشق ز سرمه میل کشید

 کمال صنع ازل را تویی دلیل چرا
 رف خطا بر ُرخ دلیل کشیدخط تو ح

 دلم که دید لبت پیشروی تشنه لبی ست
 ه در بهشت برین جام سلسبیل کشید.ک

×××××××××× 
 ز سبزه ګرد لب جوی خط تازه دمید

 به تازګي خط آیندګان باغ رسید
 ه سبزه به زنګارخورده سوزن خویشکشید

 به هر دلی که زدي خارهای غصه خلید
 ز بس که فیض عطا ریخت بر چمن باران

 ز بار منت او ګردن بنفشه خمید
 غرقه به خون چراست ګرد لب غنچه ګشته

 اګر نه صبح به دندان شبنمش نګزید
××××××××××× 

 تو طفل خورد سالی و ما پیر سال خورد
 با ما ببین که عشق تو پیرانه سر چه کرد

 چشم سیاه سرخ چه سازي بخون من
 موی سفید من نګر ای جان وروی زرد

 ده سد ګرهابګشای بند زلف که افت
 بر رشته امید من از چرخ تیز ګرد

 ی نکو تر از خط زنګاریت نیستنقش
 کلک قضا که زد رقم این لوح الژورد

××××××××××× 
ډاکټر سیروس شمیسا بیا هم د مجالس العشاق په حواله، چي ویل کېږي د سلطان حسین بایقرا تذکره ده، د جامي په 

ک محمد نومي ځوان مولنا عبدالرحمن جامي د شاه رخ میرزا د سلطنت په زمانه کي پر امیر زاده مل» باب لیکي
باندي، چي ډېر ښکلی وو، مین وو او د هغه په ستایلو کي یې ډېر زیات اشعار لیکلي دي. کله چي هغه غټ سو نو په 

ه ښایسته شعرونه به یې ور په نورو کسانو چي به ورته کتل او هغڅېره کي یې ډېر زیات تغییر راغی او جامي او 
 له هغې جملې څخه یوه غزل دا ده:وي ول نو وبه شرمېدل. یاد کړل چي د ده په ستایلو کي لیکل س

 آن کیست سواره که بالی دل و دین است
 صد خانه بر انداخته در خانه زین است

 ماهیست درخشنده چو بر پشت سمند است
 سروی است خرامنده چو بر روی زمین است

 در آتش و ابم ز دل و دیده چو دیدم
 استکافروخته رخسار و عرق کرده جبین 
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 برتافت زمن رو ګره افګند در ابرو
 اینک سر و شمشیر اګر بر سر کین است

 ګفتم که سخنرانی جامي زلب تست
 از پسته شکر ریخت که آری سخن این است.

او د حضرت بابر میرزا په زمانه کي د مولنا شهاب زوی مولنا عطاءهللا یو ښکلی هلک وو او ډېر ښه آواز یې 
د هغه هلک پالر بدخشان ته د تللو او د لو کي یې ډېر زیات شعرونه ویلي دي او کله چي جامي د هغه په ستای وو.

 هغعه د بېولو نیت وکړ نو دا غزل یې ولیکل:
 باز ام ز دیده اي کل خندان چه میروي؟
 چاکم چو ګل فګنده به دامان چه میروي؟

 از اشک سرخ دیده ما کان لعل شد
 ای سنګدل تو سوی بدخشان چه میروي؟

 شهری خراب میشود ای مشکبو غزال
 تو رو ناده سوی بدخشان چه میروي؟
 جامي فتاد چون تن بې جان ز هجر تو

 تن را چنین ګذاشته بې جان چه میروي؟
د حضرت سلطان ابوسعید میرزا په وخت کي یو ښکلی څوارلس کلن هلک  »شمیسا د مجالس العشاق په حواله لیکي 

 لیکلې ده: وو او جامي د هغه لپاره دا غزل
 چارده ساله بُتی پنجه جامي برتافت

 کرد بیرون ز کفش حاصل پنجه ساله
دا ډېر ښکلي هلک وو، تور تاج به یې پر سر وو او د سروزرو والي به یې په غوږ ول. مولنا پر هغه باندي داسي 

 هم د هغه لپاره لیکلې ده:مین وو چي ویل به یې په حال کي نه یم او داسي فکر کوم چي په هوا ګرځم او دا غزل یې 
 آن که از حلقه زر ګوش ګران است اورا
 چه غم از ناله خونین جګران است اورا

 ګو کله بر شکن از ناز که بر مسند عشق
 منصب شاهي زرین کمرتان است اورا ...

 هغه هلک پر یوه بل ښکلي هلک باندي مین سو او جامي دا غزل ورته ولیکل:
 ی نظر داريشنیده ام که به ګلچهره ا

 ز شوق الله رخی داغ بر جګر داري
 مکن مکن که ز خیل پري وشان هر سو

 هزار عاشق دیوانه بیشتر داري
 چو روی خویش در آیینه میتواني دید

 چرا نظر به جمال کسی دګر داری
 منه ز عشق به دل بار غم ترا آن به
 که بار غم ز دل اهل عشق برداري

 نشان پای تو باشد نشانه رحمت
 وش آن زمین که تو ګاهي برآن ګذر داريخ

 مګیر بې خبر از حال عاشقان خود را
 ز داغ شوق و غم عشق چون خبر داري

 چو نیست زهره خریدار او شدن جامي
 ز اشک و چهره چه حاصل که سیم و زر داري.

وو او د هغه سره د مولنا حاجي چي د جامي مجلسي او کاتب وو ویل به یې چي مولنا په هغه ښکلي پسي ډېر بېتابه 
او پاچا ورباندي په قار  مالقات هیڅ موقع په الس نه ورتله. نا ببره یوه ورځ د هغه ځوان له السه کومه خطا وسوه

سو. هغه ځوان په تاخته د مولنا جامي په کور ننووت. نیمه شپه وه او جامي غمګین ناست وو او هغه ځوان مرسته 
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د ګناه د بخښل کېدلو غوښتنه وکړه او پاچا هم وباخښه؛ په هغه ورځ یې دا غزل  ورڅخه وغوښتله. جامي په سبا د هغه
 ولیکله:

 خیالی بود یارب دوش یا درخواب میدیدم
 که رویش در نظر بر کف شراب ناب میدیدم

 به اکسیر سعادت یافتم آخر بحمدهللا
 را که همچون کیمیا نایاب میدیدم وصالش 

یې د جامي خدمت کاوه مولنا میرعلي وو چي جامي هغه ډیري زیاتي  ه وخت کي او له هغو زلمیانو څخه چي په دغ
 غزلي لیکلي دي او د یوې غزلي مطلع یې دا ده:

 
 زهي نهال قد تو عصای پیري ما

 که مکش سر ز دستګیري ما   به راستي
نه یې کړي دي، ویل مولنا فضلي سمرقندي، چي د خواجه عبدهللا انصاري له کسانو څخه وو، او د هغه ډېر خدمتو
یدا سوه چي زما ښکال چي  کله د مولنا میرعلي پر مخ باندي نوې ږیره راغله، نو ماته یې وویل چي داسي وېره راته پ

 لکه چي کمه سوه او نور به جامي توجه نه راته کوي، نو جامي دا غزل په خپل خط ولیکله او ماته یې راکړه:
 ای سنبل مشکین زده سر از ګل رویت

 هند به همه ساده رخان یکسر مویتند
 از مشک کشم درد سر این بس که دهد باد

 بویم به مشامم ز خط غالیه بویت
 هرګز ز تماشای تو خرسند نه ګشتم

 بنشین که زمانی نګرم سیربرویت
 خوش آنکه نشینم به تو تنها ز رقیبان
 تو حال بدم بینی و من روی نکویت
 شد هر شکن زلف تو قالب محبت

 طر جامي نکند میل به سویت؟چون خا
او له هغو کسانو څخه چي نهایت ښه غزل یې ویل او ډېر ښه آواز یې وو او نهایت ښایسته وو او زړه کښونکي زلفي 
یې درلودلې او اوس هم ښه دی خو صرف یو څه ږیره یې راغلې ده نور نو کوم نقصان نه لري، هغه مولنا خواجه 

 یکلې ده:دی. حضرت جامي هغه ته یوه غزل ل
 بر ګل از سبزه خط غالیه بویی داري 

 ۱۹۴-۱۹۰شمیسا ص ص  «چشم بد دور که آرایسته رویی داري
 شیخ ابوسعید ابوالخیر: 

شیخ ابوسعید ابوالخیر، چي د اسرارالتوحید کتاب د هغه د کراماتو په باب لیکل سوی دی، تقریبا څلور سوه رباعیات 
صوفیانه مفاهیمو ته وقف دي خو د خط او شاهد او نارینه پی مخو په باب  لري؛ که څه هم چي رباعیات یې زیاتره

 هم رباعیات لري. 
 دارم صنمی چهره برافروخته
 با جور و جفا و ستم آموخته

 او عاشق دیګری و من عاشق او
 پروانه صفت سوختهء سوخته

×××××××× 
 بی چشم تو یاد نرګس تر نه کنم

 بی لعل تو آرزوی کوثر نکنم
 بمن بی تو دهد آبحیاتګرخضر 

 کافر باشم که بی تو لب تر نه کنم
××××××××××× 

 ای چارده ساله مه که در حسن تمام
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 همچون مه چارده  رسیدي بکمال
 یارب نرسد بحسنت آسیب زوال

 در چارده سالګي بماني صد سال
×××××××××××× 

 در بزم تو ای شوخ منم زار و اسیر
 در کشتن من هیچ نداري تقصیر

 ر سخن کني که از رشک بسوزغی با
 سویم نه کني نظر که از غصه بمیر

×××××××××××× 
 

 هوشم نه موافقان و خویشان بردند
 این کج کلهان موی پریشان بردند

 ګویند چرا تو دل بدیشان دادي
 وهللا که من ندادم ایشان بردند

×××××××××× 
 ګویند دل آیینه آیین عجب است

 است در وی ُرخ شاهدان خود بین عجب
 در آیینه روی شاهدان نیست عجب

 خود شاهد و خود آیینه ای این عجب است
×××××××××××× 

 نی باغ و نه بستان و چمن میخواهم
 نی سرو ګل نه یاسمن می خواهم

 خواهم ز خدای خویش کنجې که درآن
 من باشم و آن کسی که من میخواهم

×××××××××××××× 
یدانو، شیخانو او عادي خلکو ته میلمستیا کوله. د هغه په مجلسونو کي به پی شیخ ابوسعید به په هفته کي یو ځل مر  

او شیخ به د وعظ، شعر او رقص او موسیقي  پکښی اخیسستهمخو هلکانو هم برخه درلوده او کله کله به ښځو هم برخه 
ابوالقاسم قشیری قدس  شیخ بونصر د حسن مودب له قوله وایي چي یوه ورځ په نیشاپور کي استاد اماممجلسونه کول. 

هللا روح العزیز یو درویش بې آبه کړ او د هغه څخه یې خرقه وایستله او له ښاره یې وایست. علت یې داوو چي هغه 
 استاد امامد خوښۍ په نظر کتل. اسمعیلک دقاق د وو، چي ښه آواز یې  ،درویش د اسمعیلک دقاق په نوم یوه هلک ته

له یوه اشنای څخه غوښتي وه چي  ، چي بوعلي نومېدی،ی سوی وو.مګر هغه درویشقومي وو او له دغه امله خوابد
یو مجلس جوړ کړي او اسمعیلک هم را وغواړي چي یو څو قوالی ووایي او موږ یې د ښکال له شوقه یو څو نارې 

ې اسمعیلک او ووهو، ځکه چی د میني په اور یې سوځېدلي یو. د درویش اشنای د هغه آرزو پوره کړه. په هغه شپه ی
قواالن ورته را وغوښتل؛ هغه شپه یې ښه موسیقي وکړه. په سبا چي استاد امام خبرسوی وو نو درویش یې ښه بې 

یې چي ویل درویشان په دې پېښه ډېر خپه سوي ول مګر ځکه یې څه نه ویل  آبه کړی وو او له ښاره یې ایستلی وو.
 برېږي او الزم اقدام کوي.شیخ ابوسعید د خپل کرامت په وسیله په هر څه خ

، ډېر زیات حسن مودب ته ورږغ کړه او ورته وې ویل چي نن شپه باید یوه ښه مېلمستیا جوړه کړې ابوسعید شیخ
پسونه کباب کړي او ډېري زیاتي بغالوې او شېرینی راوړي، د ښار خلک را وغواړي او ډېری زیاتي شمعي ولګوي. 

او د ښار خلک مي خبر  قشیري ه ویلي وه هغسي مي وکړه او استاد امامحسن وایي زه والړم او چي شیخ څه رات
ف صوفیان په دریو صفونو کي، چي هر صکړل. استاد امام د شپې راغی او شیخ هغه له ځان سره پر تخت کښېناوه. 

ته په  یې سل تنه کېدی، د هغوی په مخ کي کښېنستل. دسترخوان مو هوار کړ او د دسترخان کاروبار خواجه بوطاهر
. نیم تنه یې اغوستې وه او پر دسترخوان باندي لکه شمع ګرځېدی.  کله چي د غاړه وو چي ډېر ښایسته هلک وو

شیرینی نوبت را ورسېدی نو د بغالوې یو لوی غوري مو د شیخ او استاد امام مخي ته کښېښود. کله چي دوی یو څه 
باطاهر ته ور ږغ کړه چي دا بغالوه واخلي او د درویش  ،خشیریني او بغالوه وخوړه او نور خوړل یې بس کړه نو شی
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مخي ته کښېني او نیمه بغالوه پخپله وخوري او نیمه د شیخ په خوله کړي. بوطاهر د شیخ له امر سره سم د بغالوې 
 په خوله کي ورکړه. غوري واخیست، د شیخ مخي ته کښېناست؛ نیمه بغالوه یې پخپله خوړه او نیمه به یې د درویش

ړه او له کوره ووت. شیخ ابوسعید ال ولیدی یوه لویه ناره یې وکړه، خرقه یې پر ځان څیري کدرویش چي دا ح
طاهر ته امر وکړ چي د درویش لکړه او کچکول واخلي او له درویش سره ملګری سي. تر کعبې پوري هر ځای بو

او کچکول واخیستل او ورپسي رهي  د هغه خدمت وکړي. خواجه طاهر هم د شیخ له امر سره سم د درویش لکړه
کله چي درویش بوعلي تر شاوکتل او ویې لیدل چي هغه پی مخی بوطاهر ورپسې دی نو پوښتنه یې ورڅخه سو. 

وکړه چي ته چېري ځې. بوطاهر ورته وویل چي زه مي پالر ستا په خدمت ګومارلی یم. درویش بیرته را وګرځېدی 
. شیخ بوطاهر ورڅخه یخه د خدای روی ته وګوره دا بوطاهر راڅخه وګرځوهاو شبخ ابوسعید ته یې وویل چي اې ش

 رویش احترام وکړ او په خپله مخه والړ.را وګرځاوه؛ د
کله چي درویش بوعلي والړ نو شیخ استاد امام ته وویل چي اې استاده! کله چي سړی یو درویش په نیمه بغالوه له 

خرقې څیرلو ته څه ضرورت دی. زه دا څلور کاله کېږي چي دا درویش  ښاره ایستالی سي نو د هغه بې آبه کولو او
وینم چي  سترګي یې په بوطاهر کي پاته وي. که ستا دغه معامله پېښه سوې نه وای ما به دا کار نه وای کړی. استاد 

فیانو سات تېر ک باید ستا څخه زده کړو. نور نو د ټولو صووامام د شیخ خبره ومنله او ویل یې له صوفیانو سره سل
 ۸۳ -۸۱وو او پر هر یوه باندي حال راغی. اسرارالتوحید ص ص 

وایی هغه وخت چي زموږ شیخ ابوسعید په نیشاپور کي وو، یوه ورځ یوه ډله درویشان، چي زموږ د شیخ مریدان ول 
یشان خانقاه ته په ښار کي ګرځېدل. یوه ډله قواالن له طوس څخه راغلي ول او په بازار کي یې سندري ویلې. درو

راغلل او شیخ ته یې وویل چي له طوس څخه قواالن راغلي دي او په بازار کي سندري وایي موږ باید د هغوی 
سندري واورو. شیخ حسن مودب ته وویل چي د نیشاپور په ښار کي وګرځه او داسي یو څوک پیدا کړه چي ښه 

 ۹۵ویل کېږي ته هم راسه... هغه کتاب ص ښایسته وي او ورته ووایه چي ماښام په خانقاه کي سندري 
یوه  وایي شیخ عبدهللا باکو د شیخ ابوسعید مجلسونو ته راتلی مګر د رقص او موسیقی له مجلسونو سره مخالف وو.

شپه یې په خوب کي ولیدل چي هاتف ورته وایی چي پورته سی او د خدای لپاره ونڅېږی. ده فکر وکړ چي دا به 
 کتل یېخانقاه ته والړ  ې ځله تکرار سو او کله چي سهارحول یې وویل مګر دا خوب درشیطاني خوب وي نو وال

چي شیخ نڅېږي او وایی چي پورته سی د خدای لپاره ونڅېږی. شیخ عبدهللا باکو هم په نڅا سو او بیا یې د شیخ 
 ۸۵ابوسعید سره مخالفت ونه کړ. هغه کتاب ص 
چي معموال به سندري پکښي ویل کېدلي او د شیخ په شمول به ټولو  داسي ښکاري چي د شیخ ابوسعید خانقاه ته،

صوفیانو نڅا پکښي کوله، ښځو ته هم د ورتللو اجازه وه. ویل کېږي چي د شیخ په یوه مجلس کي پر یوې ښځي باندي 
ه. نورو یو حالت راغی او ځان یې له لوړ بام څخه را وغورځاوه. شیخ اشاره وکړه او هغه ښځه په هوا کي پاته سو

ښځو السونه ورته را اوږده کړل او هغه ښځه یې بیرته بام ته پورته کړه. وروسته معلومه سوه چي د هغې لمن په 
 ۱۸۴مېخ بنده سوې وه. هغه کتاب ص یوه واړه 

کله چي سړی د شیخ ابوسعید د خانقاه او محفلونو په باب څه لولي نو د حافظ شیرازي هغه بیت ور په یادېږي چي 
 وایي:

 مصلحت نیست که از پرده بیرون افتد راز
 ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست.

په عوامو کي،له پی مخو سره د دروېشانو د میني کیسې ډېري مشهوري دي. وایي چي په هندوستان کي یو ملنګ یا 
پر غاړه تېروله او ک ه یې د هغه د دوکان پر مخامخ د سړدروېش پر یوه هندو بچه باندي مین وو او کرۍ ورځ ب

ونه پکښي بار ول. د دې قافلې هندو بچه ته به یې کتل. یوه ورځ په بازار کي یوه لویه قافله تېرېده، چي خورا زیات مال
نه ختمېدی؛ او دروېش یې د هندو بچه مخ ته د کتلو څخه محروم کړ. دروېش یو ګړی صبر وکړ او کله چي یې  کتار

یې وکړه چي دا قافله د چا ده؟ خلکو ورته وویل چي دا د نظام الدین اولیاء ده. دروېش مینه پر جوش راغله نو پوښتنه 
د والیت مقام او درجه د سترګو په رپ کي،  ،او د نظام الدین اولیاء څخه یېناره کړه چي نظام الدین اولیاء نه اولیاء! 

ډېره تحقیقه وروسته معلومه سوه چي هغه ته واخیستله. هغه سمدستي په ځان پوه سو، خو هیڅ یې له وسه نه کېده. له 
یوه دروېش، چي په فالني ښار کي دی، ښرا کړې ده. نظام الدین اولیاء هغه ښار ته ورغی او په خپله هوښیاري یې 
د پېښي علت معلوم کړ. په هغه ورځ د هندو بچه په خدمت لګیا سو او د هغه د دوکان مخ به یې هره ورځ سهار وختي 

و اوپاشي کاوه. یوه ورځ هندو بچه پوښتنه ورڅخه وکړه چي ته ولي زما خدمت کوې؟ زه ستا لپاره څه جارو کاوه ا
کوالی سم؟ شیخ ورته وویل چي هغه مخامخ دروېش، چي ستا د دوکان پر برابري ناست دی، د هغه په غاړه کي الس 
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هندو بچه هم دروېش ته ورغی او د شیخ له نظام الدین اولیاء بیرته اولیاء. ووایي ور واچاوه او ورڅخه وغواړه چي 
و ناره څخه وکړه. دروېش په جذبه کي سو اغوښتني سره سم یې د هغه په غاړه کي الس واچاوه او غوښتنه یې ور

یې کړه چي نظام الدین اولیاء اووه اولیاء. د شیخ د والیت مقام اووه چنده لوړ سو او هندو بچه هم په هغه ګړي مسلمان 
 سو.

نظام الدین اولیاء، د ټولو اسنادو او مدارکو په حواله، هیڅ وخت شته مني نه درلوده او حتی چی ي حال کي په داس
له بلي خوا نظام الدین اولیاء دونه خوشي خوار نه وو چي یوه دروېش  ډوډۍ شوم ویده سو.بې ماښام اکثر وختونه به 

 په یوه خبره مقام ورڅخه اخیستی وای.
 
 

 ګلشن راز:
ن راز په نوم مثنوي، چي د تصوف له ډېرو مشهورو کتابونو څخه دی او شیخ سعدالدین محمود بن عبدالکریم د ګلش 

بن یحیی شبستري لیکلی دی، د موالنا جالل الدین رومي له مثنوي څخه وروسته د تصوف تر ټولو مشهور او مهم 
ي یې په تبریز او د هغه ښار په شاوخوا شیخ محمود شبستري، چي په څوارلسمه میالدي پېړۍ ککتاب بلل سوی دی. 

کي ژوند کړی دی، په نظم او نثر ډېر زیات کتابونه لیکلي دي او د خپل عصر له لویو دیني عالمانو او متصوفینو 
څخه ګڼل کېږي. د ګلشن راز په نوم مثنوي یې تر ټولو مهم اثر دی او د شاه نعمت هللا ولي په څېر لویو شاعرانو او 

 ۴۲۹-۴۲۸هغه باندي تفسیرونه او شرحي لیکلي دي. کیاني نژاد ص ص صوفیانو پر 
دومره صراحتونه یې کړي دي چي هر ساده سړی  دونه ساده او روانه فارسي لیکلی دی او شبستري خپل مثنوي په

لیکل ورباندي پوهېدالی سي او تفسیر او تعبیر ته هیڅ اړتیا نه پیدا کوي. ګلشن راز، چي د سوال او جواب په شکل 
سوی دی، له اسالمي شریعت څخه څرګندي سرغړوني، کفر او شرک دی او د دې تر څنګ یې د شاهدبازی د اخالقي 
فساد په باب هر څه په ډاګه ویلي او د خپلو نورو همعصرو شاعرانو په څېر یې دا اخالقي ناجوړي، په خپل ټول 

ي او دا ځکه چي بُت هم د خدای تعالی مخلوق دی او ده. شبستري بُت پرستی عبادت بولاو دفاع  کړې قوت، ستایلې 
خدای تعالی چي هر څه پیدا کړي دي هغه یې ښه پیدا کړي دي، او خدای تعالی پخپله په بتانو کي دلیل یې دادی چي 

دی حتی وایي چي که خدای تعالی نه غوښتالی چي بندګان یې بت پرستي وکړي نو په دونه ښایست یې دا بُتان دي. 
دغه راز د شاهدبازی د اخالقي فساد په باب هم په همدغه صراحت ږغېږي او چي څوک د ده خبري ړول؟ ولي جو

نه مني هغه، د ده په اصطالح، مجازي مسلمانان دي. لومړی به د بُت پرستی په باب د هغه د مثنوي یو څو بیتونه را 
 لیکني موضوع ده، څه وایي:واخلو او بیا به وګورو چي زموږ شیخ د شاهد بازی په باب، چي د دې 

 له شیخ څخه پوښتنه کېږي چي:
 بُت و ُزنار و ترسایي در این کوی
 همه کفر است ورنه چیست؟ بګو

 او شیخ په جواب کي وایي:
 بُت اینجا مظهر عشق است و وحدت

 بود ُزنار بستن عقد خدمت
 چو ُکفر و دین بود قایم به هستي

 شود توحید عین بُت پرستي
 هستي را مظاهرچو اشیا هست 

 ازآن جمله یکی بُت باشد آخر
 نکو اندېشه کن ای مرد عاقل

 که بُت از روی هستي نیست باطل
 بدان کایزد تعالی خالق اوست

 ز نیکو هر چه صادر ګشت نیکوست
 وجود آنجا که باشد محض خیر است

 ی است در وی آن ز غیر استور ګر شرّ 
 لمان ګر بدانستي که بُت چیستمس

 دین در بُت پرستي است بدانستي که
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 و ګر مشرک ز بُت آګاه ګشتي
 کجا در دین خود ګمراه ګشتي
 ندید او از بُت االّ خلق ظاهر

 بدین علت شد اندر شرع کافر
 تو هم ګر زو ببیني حق پنهان

 به شرع اندر بخوانندت مسلمان
 ز اسالم مجازي ګشت بیزار
 که را کفر حقیقي شد پدیدار

 هانهر بُتی جانیست پن درون
 ر ایمانی است پنهانفبه زیر کُ 

 بدان خوبي رخ بُت را که آراست؟
 ؟که ګشتي بت پرست ار حق نمیخواست

 او ګفت و هم اوبودهم هم او کرد و 
 ... کو ګفت و نکو بودنکو کرد و ن

یې سیوری  ، چي د وخت د ډېرو لویو شاعرانو پر قلم او کالمپه باره کي او کله چي د شاهد بازی په څېر اخالقي فساد
 کېږي:ورڅخه غوړولی وو، پوښتنه 

 چه خواهد اهل معني آن عبارت
 که سوی چشم و لب دارد اشارت

 چه جوید از سر زلف و خط و خال
 کسی اندر ُمقامات است و احوال

شیخ، په پوره زړه ورتوب، یا بهتره ده ووایو، په بشپړه سپین سترګي، له دې اخالقي فساد څخه دفاع کوي او حتی 
هد بازي یو ډول عبادت بولي او د پی مخو سرې شوندي د رنځورو زړونو دوا بولي. شیخ په بله هیڅ موضوع کي شا

په دونه زور، شوق او تفصیل قلم نه دی ځغلولی او سړی یې له مفصل جواب څخه د شخصي عالقې اټکل کوالی 
 سي:

 نګر کز چشم شاهد چیست پیدا
 رعایت کن لوازم را بدینجا

 ست بیماري و مستيز چشمش خوا
 ز لعلش ګشت پیدا عین مستي

 ز چشم اوست دلها مست و مخمور
 ز لعل اوست جانها جمله مستور
 ز چشم او همه دلها جګر خوار

 لب لعلش شفای جان بیمار
 به چشمش ګرچه عالم در نیاید

 لبش هر ساعتي لطفي نماید
 دمي از مردمي دلها نوازد

 دمي بیچارګان را چاره سازد
 جان دمد در آب و در خاک به شوخی

 به دم دادن زند آتش بر افالک
 از او هر غمزه دام و دانه یی شد

 هر ګوشه ای میخانه یی شد اواز
 ز غمزه می دهد هستي به غارت

 به بوسه میکند بازش عمارت
 ز چشمش خون ما در جوش دایم

 ز لعلش جان ما مدهوش دایم

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 48تر 24 له :پاڼو شمیرهد 

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

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

 

 به غمزه چشم او دل میرباید
 جان می فزایدبه عشوه لعل او 

 ز غمزه عالمی را کار سازد
 به بوسه هر زمان جان می نوازد
 ازو یک غمزه و جان دادن از ما
 ...وز او یک بوسه و استادن از ما

څرنګه چي شیخ له دې مضمون سره تر بل هر څه زیاته عالقه ښودلې ده نو اته اتیا بیته مثنوي یې ورباندي لیکلی 
 ضایع کول دي.دی، چي ټول نقلول یې د وخت 

 
 خط او شاهد د پښتو په ادب کي:

د پښتو په کالسیک او معاصر ادب کي د خط او شاهد په باب لږو او د ګوتو په شمېر شاعرانو شعرونه لیکلي او 
کارونه یې پرې ایښي دي. د دې یو علت دا دی چي پښتو د دربار ژبه نه وه او د دربار له اخالقي فساد څخه په هش

که څه هم چي د پیر روښان لمسي میرزا خان انصاري او خوشحال خان خټک دواړو د مغول شاه  څنګ پاته وه.
جهان په دربار کي منصبونه درلودل او د هغوی په جنګونو او لښکرکښیو کي یې برخه اخیستله؛ خو څرنګه چي د 

لي خوا میرزا خان انصاري، د مغولو په دربارونو کي چنداني د شاهد بازیو او اخالقي فساد څرک نه لګېږي او له ب
پښتو ژبي د یوه مخکښ شاعر په حیث، ترمرګه پوري، روښاني عقایدو او روښاني تصوف ته دونه وفادار پاته سو 
چي خپل ټول فکري قوت یې د دغي عقیدې تبلیغ او ترویج ته وقف کړ. خوشحال خان خټک، د یوه قومي خان او 

اجتماعي شعرونه څه یې لیکلي دي نو یا تاریخي ، اخالقي او  وسېدی او چير په حیث، ټول وخت له خپل قوم سره امش
دي او یا د وخت د ادبیاتو په پیروي د جانان د وصل او هجران بیان دی.په عمومي صورت ویالی سو چي هم روښاني 

ی او فساد ادبي مکتب او هم د خټکو ادبي مکتب، چي خوشحال خان یې موسس او الرښود وو، له دې اخالقي ناروغ
څخه خالص وو. او د دې مکتب د لویو شاعرانو عبدالقادرخان، اشرف خان هجري، کامګار خان او کاظم خان شیدا 

   په دېوانونو کي د خط او شاهد چنداني څرک نه لګېږي.
 عبدالحمید مومند:

ی. سړی په یقین سره د پښتو ژبي یو له تر ټولو خوږ ژبو شاعرانو څخه وو چي په حقه یې د موشګاف لقب ګټلی د
نه سي ویالی چي حمید به د څشي او چا تر اغېزې الندي د خط ستایلو ته مخه کړې وي. ځکه چي تر ده دمخه په 

مید د دربار شاعر هم نه وو چي د درباریانو د خوشالولو حپښتو ژبه کي چا د خط په باب چنداني شاعري نه وه کړې. 
ات استعمال ته مخه کړې وي. څرنګه چي د هغه د ژوند په باب ټول معلومات لپاره یې د خط د بدرنګي کلمې دونه زی

یې په  ) نیرنګ عشق او شاه و ګدا ( ترجمېمنظومي په تیاره کي پاته دي او یوازي ښکلی دیوان او دوې بې ساري 
ه دونه ویالی سم او کره قضاوت کول یو څه ګران کار دی؛ البتهغه د عقیدې او فکر په باب د د الس کي لرو، نو 

سو چي څرنګه چي پښتنو د سواد د زده کړي او وروسته د شخصي او کورني تعلیم په جریان کي حافظ او سعدي 
په نیرنګ عشق کي د لوستل نوښایي د هغوی تر اغېزې الندي تللی او د خط او خال ستایلو ته یې مخه کړې وي. 

و شیخ سعدي یادونه کوي او له نوخطو او شاهد سره مینه کول او د شاه و ګدا د قصې په پای کي د شیخ بنور ا ،مولنا
په هر صورت د پښتو لومړنی شاعر دی چي په شعر کي یې د خط ، نوخط، تُرک او نارینه ور باندي توجیه کوي. 

 معشوق سره مینه رواج کړه؛ او هغو پی مخو ته یې چي ږیره یې نه وه راغلې د ساده رویو نوم ورکړ.
 و ګیر د خط آغاز کا چي په مخ یې زد

 نور بدل د ساده رویو ناز په نیاز کا
 د ښه مخ همای هاله کا په چا سیوري

 چي شهپر د خط و خال راوړي پرواز کا
 چي د دې ابر باران ورباني ښکی شي

 بې ثمره سروي ځان ثمر ته ساز کا
 خاص خلوت د ښکلیو عام په وخت د خط شي

 کوم قوت صوبه له هر چا سره ساز کا
 د تُرکو په جادو ړانده کاڼه دي چي

 بیهوده ورته ناصح د پند آواز کا
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 48تر 25 له :پاڼو شمیرهد 

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

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

 

 
 د اوریځي میاشت قدر په وي لیده کښي

 نوخطان بې ځایه نه کاندي که ناز کا
 د ریښتیني سینې آه و فریاد نه وي
 لکه شمع پټه خوله سوزو ګداز کا

 خدای مي یار ته رقیبان تر فهمه ښه کړه
 کا ګڼه ښکار د چتو کله کټه باز

 حقیقت به د حمید ورته معلوم شي
 که یې غوږ په ترانه څوک د مجاز کا.

په دیوان کي یو دغه راز د خط او نوخط په باب ده؛ او  هچي تقریبا ټولد حمید له هغو یوازینیو دوو غزلو څخه ده دا 
وق په هجران کي ترکیب بند لري چي، سړی په پوړه زړه ویالی سي چي، ټول شپږ پنځوس بیته یې د نارینه معش

د نیرنک عشق او شاو ګدا په نوم دوه کتابونه یې له فارسي څخه په منظوم ډول ترجمه کړي دي؛ او دواړه لیکلي دي. 
کړو. په نورو ټولو غزلو کي چي یې د نوخطانو ود نارینه معشوق په باره کي دي، چي وروسته به بحث ورباندي 

ې ورته لیکلي او نور باقي پاته شعر یې د غزل د معمول سره سم د نورو یادونه کړې ده نو یوازي یو یا دوه بیته ی
 موضوعاتو په باب وي.

 خدای قبله زما د زړه که ذات د ښکلیو
 که بد ذات په دې باله شم که نیک ذات

 دا افسوس کا خال و خط د نوخطانو
 چي آشنا شه د حمید په هند برات

×××××××× 
 چي د تُرکو په آرزو شه زما روح

 پیلنی غوندي ور لو شه زما روحس
 د نوخط د خال و خط په یوه خیال کښی

 د ختن د ملک آهو شه زما روح
××××××××××××× 

 ګډه په سپین مخ شوهیې د تور خط لیکه 
 تور و سپین زما د سترګو شوو په دا ګډ

×××××××××× 
 خال و خط دي هسي چاري په مخ وکړې

 لکه ګل شي د هاتیانو په غوبل سر
××××××××× 

 خدای دي خط د یار له مخه لري لیري
 په اسالم باندي بر مه شه الس د کفر

 هغه مخ چي مي کعبه وه د دوو سترګو
 مسلط کړ باندي خط مواس د کفر

×××××××××× 
 لیکه د تور خط د یار له مخه شوه چاپېره

 ښهر د اسالم کړ غلبې د کفر ګیر
 ونړاوه سد سکندر جوجو ماجوجو

 ال و خط شه رابرسېریا د یار له مخه خ
××××××××× 

 ال که مخ له خال و خطه آب و تاب ډېر
 ولي تاب وي د اوریځي د آفتاب ډېر

 ان په نوبهار کښيزیات شي کبر د باغب
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 48تر 26 له :پاڼو شمیرهد 

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

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

 

 نوخطان کاندي په ځان ناز و عتاب ډېر
 یو حمید له توره خطه شکوه نه کا

 دې وبا کړه عالمات خراب تراب ډېر
×××××××××× 
 ږیري د آغازمنت بار دي یم د 

 چي یې کم کا ستا د حسن کبرو ناز
 چي غریب شه په وطن د نوخطیی

 ګوندي اوس شي په کرم غریب نواز
××××××××××× 

 چي و نه کا هر شاهد کنار و بوس
 نتیجه به یې له حسنه وي افسوس

 چي په تېره چار افسوس کاندي الس موږي
 ولی الس په ږیره نه کاندي ال اوس

×××××××××××× 
 ي ولیده په مخ د دالرام خطچي م

 بیا موند نور د آزادیی ما غالم خط
 ص مرغه د دام په دام کله ویسا کاخال

 په نیوه زما ناحق غوړوي دام خط
 وسه ایرې شهپه لمبه یې د رخسار 

 کېښوپه فراش د حسن ګام خط چي یې
 د اشنا د مخ د خط هیبت مي وخوړ

 یده شرابو کي د جام خطچي مي ول
 د زلفو هسي پژمرده کازېب یې خط 

 لکه راشي په کفارو د اسالم خط
 د پسرلي اوریځي نه وي بې بارانه

 په ریښتیا کا د بوسې زېری پیغام خط
 

 د مقصود ُدر مي ونه لیده تیاره شوه
 صبحدم د یار د مخ که راته شام خط
 دلداري د یار په کار تر خط پخوا ده

 څه په کار که یې دلدار کا په ناکام خط
 بې اوره دود شي ،نه بې دوده اور لکه

 هسي راکړ له خوبانو انتقام خط
 زمانه به د هر ښکلي بازار سوړ کا

 ماته ژبه کا حمید ته دا کالم خط.
×××××××××× 

 د نوخطو په صفت مي زبان نښلي
 چي تر دام الندي دا نه خوري مرغان نښلي

 دا یې خط په کناره د مخ جنبش کا
 ان نښليکه په خوان د شیرینیی مچ
 و مینهیلپاکبازان کا په نوخطو ښک

 د هوا په شنو کوترو بازان نښلي
 څه ماڼه به حمید کا له بېګانه وو

  چي خپل یار ورسره مشت و ګریوان نښلي.
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 48تر 27 له :پاڼو شمیرهد 

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

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

 

 په باب هیڅ نه وایی، نو ځکه د هغه د ژوند،حمید د پښتو ژبي د خپلو نورو معاصرو شاعرانو په څېر، د خپل ژوند 
کاروبار او هر څه په باب زموږ معلومات پر اټکلونو والړ دي. حمید په خپل دېوان کي یو ترکیب  زېږېدني، وفات،

بند لري چي شپږ پنځوس بیته کیږي او سړی په یقین سره ویالی سي چي یوه نارینه معشوق ته یې لیکلی دی. دا نظم 
ښکاري چي محبوب یې له کوم کاروان داسي یې په ځواني کي او که په پاخه عمر کي لیکلی دی، موږ نه پوهېږو. 

د بیرته راتللو په سره د هند خواته تللی دی  او ښایي د نورو پښتنو په څېر به په غریبي پسي تللی وي او حمید یې 
 نباب څه نه دي لیکلي. په ټول نظم کي یې، د خپل محبوب د یوازي پرېښودلو له امله، خپل ځان مالمت کړی او ځا

 د حمید بې وسي او غریبي وي.  ښایي دي او دا چي ورسره ملګری سوی نه دی یو علت به یې ته یې بد رد ویلي 
 نه به وي ورسره هسي مسلمان څوک

 چي یې واخلي خصمانه د آب و نان څوک
 نه به وي ورباندي هسي مهربان څوک

 چي یې وبولي په ځار او په قربان څوک
 یا یې سیوری که په سر الس د احسان څوک

 کا د بل کار سرو سامان څوکیا یې و
 چي له هسي غمه نه مرم ژوندی پایم

 تُف زما په محبت شه بې وفا یم
 او د ترکیب بند په پای کي لیکي:

 چي مي یار په هند برات زه په خپل کور یم
 نه له غمه پسي مړ نه کر و کور یم

 نه بې هوښه نه پښې یبلی نه سر تور یم
 یم خواړه خورم اوبه څښم په خندا خور

 د یار یار د خپلو خپل د وروڼو ورور یم
 که ومه هغه شان په خپل انځور یمل

 د حمید دا زندګي شرمنګي ده
 که یې مړ کا عزراییل ته بندګي ده.

 
 نیرنګ عشق:

که کوم کتاب د پښتو په شعر او ادب کي د شور او احساس اور بل کړی وي، که یې د پښتو د شعر په محفل کي یوه 
کې او تل پاتې شمع لګولې وي او که یې د پښتو ژبي شاعران تر قیامته له سیالیه عاجز کړي وي، هغه نه مړه کېدون

 . خدا زده حمید به دا بیت کله لیکلی او دا دعوه به یې کله کړې وي:به د حمید نیرنګ عشق وي
 فارسیانو د حیرت ګوتي په خوله کړې
 چي حمید سخن سازي کړه په پښتو کي

نګ عشق د ترجمې څخه وروسته بشپړ حق په جانب بولم. که څه هم چي د حمید شاعري ټوله د خو زه یې د نیر
 جواهرو هار دی خو نیرنګ عشق یې تر ټولو د ځلېدونکي او لوی الماس حیثیت لري.

او سېدونکي مولنا محمد اکرم، چي په مولنا غنیمت مشهور دی، د مغولو د وروستي لوی سلطان محی  د پنجاب د کنجا
لدین محمد اورنګزیب په زمانه کي، د نیرینګ عشق یه نوم یو کتاب ولیکی، جي زه یقین لرم، په خپل وخت کي به ا

یې، په ادبی محفلونو کي شور او غلغله جوړه کړې وي. حمید ماشوخېل د خپلی خاصي عالقې له مخي هغه په پښتو 
په نوم یوه خانزاده « زعزی»او سندرغاړي سره د  نڅاګربې ساري ښکلي په نوم یوه « شاهد » نظم واړوله. کیسه د 

لیکوال په عقیده، باالخره له مجازه حقیقت ته رسېږي، او د مینه، میني داستان دی؛ چي او ناکامي لېوني  د اورنۍ ،
 ید له عقیدې سره برابره کیسه ده.ګواکي دا د حم

 دا قصه د اور حصه زما صاحبه
 د کنجا محمد اکرم کړه فارسي ژبه

 یې ولګېده تاب زما په زړه چي
 لولپه یې کړ کباب زما د زړه

 چي مي ولید دا کتاب سیم و ذهب
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 48تر 28 له :پاڼو شمیرهد 

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

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

 

 مشتمل پر مسلو د خپل مذهب
 زه حقیقت ته رسېدلیله مجا

 بلوسېدلی په کږو سمو ختلی
 خواه نا خواه راغی هوس چي یې پښتو کړم

 باندي کرمه هنګامه د پښتنو کړم
 که هر څو مجازي مینه نا روا ده

 څ د شرعي شرم نه لري رسوا دههی
 بیا چي پول د حقیقت مجاز وایه شي

 میباید چي دې شکست ته ساز وایه شي
 ماتول د سازولو په مطلب

 ال مه چیچه لبعیب نه لري، مُ 
حمید ماشو خېل له پی مخو سره د مجازي میني د توجیه کولو او پر حق ښودلو لپاره د مولنا جالل الدین رومي مثال 

 وایي چي هغه به له مجازه حقیقت ته د ځان رسولو په منظور له امُردانو یا پی مخو هلکانو سره مینه کوله: ورکوي او
 مونږه ډېر خلک لیدلي اورېدلي

 په مجاز و حقیقت ته رسېدلي
 اورېدلی مي دا نقل مکرر دی
 البته چي مکرر یې مقرر دی

 چي اول به نیک انجام مولوي جام
 په جامڅښه شراب د مجازي میني 

 وظیفه یې وه په طور د پاکانو
 محبت په ساده رویو هلکانو

 هسي رنګ به په دا شمع پروانه شو
 چي به درست له نام و ننګه بېګانه شو
 چي به نه وو یو امُرد په مدرسه کښي
 پل یې نه ایښود خرد په مدرسه کښي

هد د میني لېونی دی؛ هغه ته هر څه ورکوي. د عزیز او شاهد داستان په لومړي سر کي مجازي مینه ده. عزیز د شا   
 شاهد السته راوړي، د هغه لپاره هر څه کوي؛ ژوند یې ورسموي او د هغه لپاره د کورنۍ او ټولني مالمتونه مني؛

باالخره شاهد ته واده کوي؛ خو شاهد د خپلي کم اصلی له کبله، چي د کیسه لیکونکي یو هدف هم دغه دی، د عزیز 
او چي عزیز هر څه خواري کوي نه یې سي پیدا کوالی. عزیز د شاهد د میني  په اور سوځي ، خوب  څخه پناه کېږي

 آرام ورڅخه تښتي او روغ لېونی ورڅخه جوړېږي باالخره عزیز، له دې مجازي میني څخه حقیقت ته رسېږي.
 هسي شان یې د یار غم الس و ګرېوان کړ
 چي یې ملک ته د جنون حکمي روان کړ

 ب ورځني پاتي شو د روغوداب ادا
 په ریښتیا کړ لېونی د یار دروغو
 نهایت چي د مجاز میني اوتر کړ
 حقیقي معشوقې الس دستي ورکړ

 د مجلز په ډبلو ذرې ذرې شو
 د صورت په پرستش په اور ایرې شو
 شوې هغه ایرې رانجه د ده د سترګو

 یو په سله یې شو تېز لیده د سترګو
 جمال کړپرې یې ځیر د حقیقي شاهد 

 دغه کمال کړ له نقصانه یې حاصل
 هسي رنګه خوا په خوا شو له شاهده

 خته بې پروا شو له شاهدهچي یک لُ 
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 وسیله یې حقیقت و ته  مجاز شو
 و حبیب ته یې رهبر غیر و غماز شو

 ماته یاد دی هغه بیت د مولوي
 دا مضمون پکښي تړلی معنوي

 عشق همدم لره اګرچه مجازي وي
 ګرچه په بازي ويمیدان وګټه ا

 راشه راکړه اې ساقي هغه شراب
 چي په څښل یې شم بې هوش خراب تراب

 
 د صورت له کوره کلي بېګانه شم

 یملم یګانه شم.د معنو په مینه پر
کیسه، د خپل نظم د ښایست تر څنګ، څو هدفه لري. لومړی هدف یې، لکه څرنګه چي په مقدمه کي اشاره ورته 

رسېدل دي. دوهم هدف یې په مجازي مینه کي، په خاصه توګه، امُرد بازي یا له پی مخو  کوي، له مجازه حقیقت ته
سره د میني روا کول دي او د دې مدعا د اثبات لپاره د مولوي په مدرسه کي د امُردانو وجود ته اشاره کوي، او د 

وسته به یې د شعر مثال ورکړو، کتاب په پای کي هم د مولوي په توصیو او خبرو استناد کوي. دریم هدف یې، چي ور
نون تر پولي مینه او د جله شاهد سره د ښار د خلکو څخه نیولې تر محتسب، قاضي او کوټوال پوري د هر یوه عالقه 

ی کي یې یو څه ایو طبیعي تمایل دی. څلورم هدف یې، چي د کتاب په سر او پدا د مولنا غنبمت په عقیده، ده، ګواکي 
 ، د کم اصلو او ډمانو بې وفایي ده، چي په هیڅ توګه اعتماد نه سي ورباندي کېدالی.هاشاره هم ورته کړې د

حمید، که څه هم د کتاب په ترجمه کي، اکثر ځایونه، د خپل خیال په وزرونو پرواز کړی دی، خو دا خبره باید له یاده 
وانه فارسي لیکل سوی دی چي سړی متن هم په دونه کمال او دونه خوږه او راصل او لومړنی ونه باسو چي د کتاب 

د مولنا غنیمت کمال ته ګوته په غاښ نیسي. کله چي د شاهد د ښکال او نڅا آوازه سرکار ته رسېږي نو قاضي، محتسب 
ته د دې فتنې د خاموشولو وظیفه ورکوي. محتسب ُدره په الس ور روانېږي خو کله چي شاهد ویني پخپله د هغه د 

 ر پار یې خطا کېږي. یو ځل به د مولنا غنیمت کمال وګورو:میني په اور سوځي او وا
 بر آمد بس دلیر ازخانه بیرون

 نګار بی ُمروت تشنه خون
 نګاری محتسب را خانمان سوز

 بجنګ شیخ و قاضي ګشته فیروز
 چو دیدش محتسب تاب و توان باخت

 برنګ موم آتش دیده بګداخت
 بیک نظاره شوخ ستمګار
 بیکار چو عضو رفته از جا ماند

 
 جګر در سوختن دل در تپشها
 رګ جان دست فرسود کششها

 ادا فهم آن نګار فتنه تمثال
 چو خواند از صفحهء رخسارش اینحال

 ګرفتش دست و ګفتا خیر مقدم
 مطلبی همبود تنها کرم یا 

 بګفتا من بمطلب وا رسیدم
 ترا دیدم ز مطلبها بریدم

 سری دارم به فرمان رضایت
 فدایت دلی دارم اګر خواهي

 بسهو ار کرده بودم توبه زین پیش
 پشیمانم کنون از کرده خویش
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 نشست و خاستن از یاد رفتش
 چو آه از سینه دل برباد رفتش
 شرابی خورد از میخانه عشق

 بیک پیمانه شد دیوانه عشق
 زتاب آتش عشق آب ګردید

 غلط کردم شراب ناب ګردید
محتسب، د قاضي په حکم،  ای په څېر، خپل د فکر نیلی ځغلولی دی.او حمید د همدغه خیال په ترجمه کي، د بل هر ځ

 د شاهد کورته ور ولي او د شاهد د میني په اور یې کبابوي.
 محتسب چي نا امید هلته له بل شو
 ګیرو پیر په هغه ګل لکه بلبل شو

 پلو له مخه پورته عاقبت یې کړ
 پروانه غوندي یې ځان واچاوه اورته

 ښه کړه له خوبهچي اوده فتنه یې وی
 د آرام کشور یې ډک کړ له آشوبه

 چي یې سترګي کړي د ناز له خوبه غټي
 پر ې تویي کړې د عشق د اور سکروټي

 په یوه نظریې هسی دیوانه کړ
 چی یې درست له عقل هوشه بېګانه کړ

 هسی غشی یې په زړه وخوړ رسا
 چي د وعظ دم یې نه واهه پارسا

 طمطراق د احتساب شو ځیني پاتې
 د پرهېز داب و اداب شو ځیني پاتې

 ورته هسي حیران پاتي لکه بوت شو
 دم یې نه واهه بې دمه تش کالبوت شو
 په دب دب یې شوه د عشق پازه د پاسه

 د ادب ُدره یې پرېوته له السه
 چي یې بل لره راوړې وه تیاره
 په هغه ُدره یې ځان وواهه یاره

 خام ُخمار یې د تقوا له سره کوز شو
 و شر چي یې کاوه پوه په رموز شوشور

 هنګامه د جنون هسي شوله ګرمه
 چي دانش یې دم واهه نه شو له شرمه

 چي شاهد د محتسب په شکست پوه شو
 په رسا ګوزار د حسن په شست پوه شو

 بې وسواسه یې له السه مفتون ونیو
 په دا رنګ یې ورته جام د افسون ونیو

 وایه چېري په ذره مهرتابان شوې
 مطلب لرې که محض مهربان شوېڅه 

 
 وې یې ورسېدم بس که و مطلب ته
 نور مي الس د ایذا ما اچوه جلب ته

 هی توبه د احتساب له وچو پوچو
 د غرور آس مي واهه په کوچو کوچو
 که هر څو مي مطلبونه د زړه نور شو

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 48تر 31 له :پاڼو شمیرهد 

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

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

 

 په لیدو داستا د مخ واړه درګور شو
 سرو مال مي در قربان عقل فدا شه

 ي در ځار په دا سودا شهصبر زهد م
 چي مي کړې وه پخوا تر دې جاني

 په هغه توبې کومه پښېماني
 د تقوا لویی خبري کمي زیاتي

 .هغه واړه شوې زما په تندي ماتي
یا نیرنګ عشق یو له هغو کتابونو څخه دی چي که څوک غواړي د شعر ښکال پکښي وویني نو په مثالونو نه سي بس

د میني هغه اور چي شاهد د عزیز په زړه کي بل کړ،  ګوري، او څو ځله به به یې ګوري. کېدالی بلکه ټول کتاب به
د ښکال هغه لمبه چي د محتسب د پرهېز کور ته یې اور واچاوه، له خماره د ډکو سترګو هغه اغېز چي د قاضي او 

مثال په توګه، د شااهد د هغي کوټوال څخه یې الره ورکه کړه، دا هر باب یې جال جال په لوستلو ارزي. یو ځل به د 
 نڅا ننداره وکړو چي د عزیز له سره یې عقل د تل لپاره پردېس کړ.

 سرو قد چي د عزیز په خاطر داشت
 سم قامت په سالم خم کړ لکه میاشت

 په مشتاقو یې اختر کړ د ښادۍ
 الوداع یې کړه روژه د نامرادۍ

 ب یې د دبدب خسته عزیزپه اد
 د میني خریز ور والړ شو مات په زړه

 په هزار مهربانۍ ترې قرباني شو
 جان فشان د یار د زړه په پاسباني شو

 تمامي اهل مجلس په سل دانش
 ورته وکړه په تعظیم هزار کورنش

 دغه پسه یې ډېوه د انجمن کړ
 اور یې پوري په ګلونو د ګلشن کړ

 یا نظربازي شوه هسي ګرمهد ح
 رګس پورته کتی نه شو له شرمهچي ن
 له الس د خاموشی کېښو کتوپه خو

 هرګز نه موندله حرف الر د وتو
 ګرم شور شر د لېونتوب شو هسي

 چي محشر له دله هېر لکه هېر خوب شو
 چي یې مست تمام مجلس په ننداره شو

 بې اختیاره دا فریاد ځیني ښکاره شو
 څو یې بلي لمبې کښېناستې په جوش
 د یاقوت د اور په څېر هسي خاموش

 ه کباب، رقص، سماع دیدې پیالې لر
 د قیامت کښېناسته هسي اختراع دی

 هغه شوخ په اورېدو د دې نغمي
 د آرام په سینه کېښودې تغمې

 په خندا له ځایه هسک لکه لمبه شو
 م قدم پوري د رقص په پومبه شود

 هر اندام د ګل اندام په نڅېده
 لکه موم د اور له تابه څڅېده

 هسي تاب د ده د زنګو شرنګهار کړ
 چي یې غوږ د شیخ ُمال په هنګهار کړ
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 هر ساعت به یې زاهد د الس له چېړه
 پاس په مخ باندي خوړه توده څپېړه

 چي به څرخ واهه نګار د زړه په ستني
 ال به تېز کړ هغه اور باد دلمني

 کښېنول سل آفتونهکښېناستو یې 
 پاڅېدو یې پاڅول سل قیامتونه

 چي به مخ د ګلبدن شو عرق پاش
 لو به ګل بانګ شو د شاباشه بلبل

 چي په څرخ کي به ویده لکه غونچه والړ
 لکه ګل هسي به خور پچه پچه والړ
 چي یې وکیښ داوودي آواز له حلقه

 وسوسه به د سکون الړه له خلقه
 لګاوه یې دم قدم لکه ققنس

  د مجلس په ځاله اور په هر نفس.
راولي، او په  سته نه ده نو دونه مستي لري چي ویني پر جوشد کتاب د وروستیو بیتونو پښتو ترجمه که تر متن ښای

ښکال او کلماتو همدغه مستي ده چي کتاب یې سر ترپایه رنګین کړی او د حمید نوم یې تر  حقیقت کي د شاعرانه
ه راض پروا نه دی او وایی چي د ناپوهانو د اعتقیامته ژوندی کړی دی. حمید پخپله هم د خپل کالم زور ته ښه متوج

 دی دي پخپله بزرګي معذور وګڼي. ن او دانایان څه نیمګړتیا ویني نولري او که پوها
 چو من این ګوهر سیراب سفتم

 شنیدن را مبارک باد ګفتم
 نه شعر این انتخاب عشق بازي ست

 تراوشهای زخم جانګدازي ست
 خوبی نواییستناله نه شعر این 

 شکست شیشه دل را صداییست
 نم دوردیث عشق بود از ګفتح

 ولی بودم بحکم امر معذور.
 او حمید دا بیتونه په تقریبا آزاد شکل داسي ترجمه کړي دي:

 ما چي وپییل دا ُدر په باریکی
 غوږو ورکړه یو تر بل مبارکی

 چي د آب سړه هوایې شوه والړه 
 د یاقوتو له بازاره ګرمي والړه

 شعر نه دی دا خوناب د زخمي زړه دی
 ولې د مړه دییا وتلی دستي دم له خ

 دا زوږا ده په کباب په اور د پاسه
 که پري دی نغښتی مخ په څو لباسه

 یا نغمه د نیم بسمل مرغه د خولې ده
 یا مجنون ته معمی ښکلې لیلې ده
 یا د وینو اباسین وهلی موج دی

 یا له ښاره د حیرت وتلی فوج دی
 څو وهي د فکر ژامي باندي شخوند

 زیاتوي زما شکري هومره خوند
 نه دی کار د هر نا اهل بوالهوس

 چي قدم ږدي د دې ناوي په جوس
 که یې څوک له مخي پورته کا پلو
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 د ښایست مخی یې نشته هیڅ پلو
 د نادان له وچو پوچو بې پروا یم
 بیهوده ماتي میچني ته څه وایم؟

 وته کېږدي مسلمکه دانا پرې ګ
    امیدوار یمه له عفوي د قلم.

 
 شاه و ګدا:د و درویش یا د حمید قصه  شاهاو د هغه هاللي  

دا کیسه هم حمید، د نیرنګ عشق په څېر، له فارسي مثنوي څخه پښتو مثنوي ته ترجمه کړې ده. کیسه بدرالدین 
هاللي، چي په هرات کي زېږېدلی او په هغه ښار کي، د ماورالنهر د اوزبیکانو پاچا امیر عبیدهللا خان اوزبیک وژلی 

د نهمي هجري پېړی د لومړیو او لسمي ، په فارسي ژبه کي، . بدرالدین هاللي یکلې او نظم کړې ده، لاو هلته ښخ دی
او له غزل څخه نیولې تر قصیدې، رباعي،  هجري قمري پېړی د لومړیو کلونو له تر ټولو مشهورو شاعرانو څخه دی

د نورو معاصرو او پخوانیو  هاللي هم، د فارسي ژبي مثنوي او هر شعري صنعت کي یې خپل کمال ښودلی دی.
خط او خال په ستاینه کي لګولی دی. د ده معشوق هم  دشاعرانو په څېر، خپل د قلم، په تېره بیا غزل، ټول کمال  

و افکارو محصول او د غزلونو د مفکورې او او نوخط دی. د شاه و درویش قصه یې د همدغ ، شاهد شهسوار، تُرک
پر الره تللی او سړی له ورایه پوهېږي چي هر څه یې  ظ امیر خسرو او حاف. په غزل کي د طرحو انعکاس دی 

 نارینه معشوق ته لیکلي دي.
 خواهي که زهر سو نظری سوی تو باشد

 زنهار! مرنجان دل صاحب نظري را
 زین پیر فلک هیچ کسی یاد ندارد

 ای تازه جوان، همچو تو زیبا پسری را
 از ګوشه میخانه برون آی هاللي

 ه ببینم بت جلوه ګری راشاید ک
×××××××× 

 ای سر زلف توکمند حیات
 نیست ز قید تو امید حیات
 آب حیاتی تو و خط برلبت

 بزه تر بر لب آب حیاتس
×××××××××××× 

 رفتست عزیز من و مکتوب نوشتست
 یوسف خبر خویش بیعقوب نوشتست

 شد نامه محبوب خط بندګي من
 من بنده آن نامه که محبوب نوشتست

 حه رخسار تو آن خط دالویزبر صف
 یارب! قلم صنع چه مرغوب نوشتست

××××××××××× 
 دوش باصد عیش بودي، هر شبت چون دوش باد

 ګرچو خونم با حریفان باده خوردي نوش باد
 سر کشان را از رکابت باد طوق بندګي

 لقه نعل سمندت چرخ را درګوش بادح
 میګذشتی با لباس ناز و میګفتند خلق

 ن دایم زیور آن دوش بادحس ن قبای ای
××××××××××× 

 
 ګل شکفت و شوق آن ګل چهره از سر تازه شد
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 وای جان من! که بر دل داغ دیګر تازه شد
 ګرد آن رخسار ګل ګون خط زنګاري دمید
 همچو اطراف چمن، کز سبزه تر تازه شد

×××××××××××× 
 چو ترک من هوس مجلس شراب کند
 هزار عاشق دل خسته را خراب کند

 اب چون نشوم از کرشمهای کسیخر
 که در کرشمه اول جهان خراب کند

××××××××××× 
 تا زخط عنبرین، حسن تو شد بیشتر
 عاشق روی تو ام، بیشتر از پیشتر

 پرسش اګر میکني عاشق درویش را
 ش تریاز همه عاشق ترم وزهمه درو

××××××××××× 
 ګرمن ز شوق خویش نویسم بیار خط

 هزار خط یک حرف ازآن ادا نشود در
 خوش صفخه ایست روی تو، یارب که تا ابد

 هر ګز بر آن ورق ننشاند غبار خط
 خط ګو: مباش ګرد ُرخت وه! چه حاجتست

 مجموعه جمال ترا برکنار خط
 از خط روز ګار مکش سر، که عاقبت

 بر دفتر حیات کشد روز ګار خط
 زین پیش حسن خط بتان معتبر نبود
 طدر دور عارض تو ګرفت اعتبار خ

 قاصد بغیرچند بري خط یار را
 یک بار هم بنام هاللي بیار خط.

××××××× 
 هر زمان بر صف خوبان بتماشا ګذرم
 چون رسم پیش تو نتوانم از آنجا ګذرم

 تو بازم سر خویشدارم آن سرکه: بسودای 
 سر چه کار آید؟ اګرزین سرو سودا ګذرم

 زان خط سبز و لب لعل ګذشتن نتوان
 ضرو مسیحا ګذرمګر بصد مرتبه از خ

 قدمي چند بمن همره شو ،هم نشینا
 که برش طاقت آن نیست که تنها ګذرم

 
که څه هم چي له خط او خال او شاهد سره د هاللي د فکر او عالقې ښکارندوی او انعکاس دی، د شاه او ګدا کیسه،  

بلکه د پېښو د نه سي کوالی سیالي نه یوازي چي د داستان د طرحي ، ودي او نتیجې له مخي، د نیرنګ عشق سره 
نیول سوي . د شاه و ګدا په قصه کي منځته راغلي پېښي یوازي  اره هیڅ ډول منطق په نطر کي نه ديمنځته راتللو لپ

و سړی ویالی سي چي هاللي د داستان د طرحي په جوړولو او لیکلو کي چنداني حتمال لري؛ اپه پرېشانو خوبونو کي ا
ینه معشوق د ایجادولو او د هغه په ستایلو کي د ښو او کیسه یې یوازي او یوازي د یوه ناراستعداد نه درلود او دا 

تر د مولنا غنیمت خو د کلماتو د ښکال او د شعر د کمال له مخي . و کلماتو د پېیلو لپاره ایجاد کړې او لیکلې دهښایست
مولنا  ترجمه کولو ته غاړه ایښې وي. ،ه نا زړهزړ د دغه کمال له امله ،نیرنګ عشق پاته نه دی او ښایي حمید یې هم 

غنیمت، د نورو صوفي شاهد بازانو په څېر، خپل قهرمان، عزیز، له شاهد سره د مجازي میني په هجران کي د حقیقي 
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معشوق سره د وصال معراج ته رسوي، خو هاللي، لکه څرنګه چي له غزلونو څخه یې له ورایه ښکاري، پخپله پر 
د خپلي قصې د قهرمانانو د مجازي وصال  رانو، نوخطو او تُرکو مین دی او، د خپلي آرزو سره سم،واسپی مخو، شه

له حقیقي معشوق سره په ؛ او نور په حقیقي میني او  . په همدغه مجازي وصال قانع دیخوښي معراج ورته ښکاري
کو پی مخو میني یې زړه کباب ځکه چی دی پخپله د شهسورانو آسونو پایمال کړی، د تُروصال کي ری نه وهي. 
 زخمي سوی، د زلفو بندیوان دی او له چاه زنخدان څخه را وتالی نه سي. کړی، د مژګانو په خدنګ

 قصه دا چي شاه ګدا سره وصال شو
 له خلله د رقیب فارغ البال شو

 جدایی له منځه ووته ګوښه شوه
 د فلک ورځني ورکه خرخښه شوه

 وو غبار په خاطر نهله اغیارو یې 
 عارو بار یې په باطن په ظاهر نه وو

 جانبینه یې اخالص هسي فایق شه
 چي هر یو د بل معشوق شه هم عاشق شه

 هسي رنګ سره په مینه کي همدم شو
 چي ګویا دواړه ژوندي په یوه دم شو

 متحد سره په هسي اتحاد شو
 چي بېغم د جداییه له فساد شو

 محبت سره یو تن په هسي حد شو
 ره په سود و زیان کي حد شوچي شماره س

 شو« همه اوست » مشرف په مرتبه د 
 که ظاهر وو که باطن وو مغز پوست شو

 یه خوراک به تل د یو بل مړېده
 کړېده په پخساک به تل د یو بل 

 چي یې پوخ په محبت کي پیوستون شه
 بېلتانه پکي ځای نه موند ځني ستون شه

 همه عمر یې نصیب سره وصال شه
 وو په دنیا کي دا یې حال شهوندي څو ژ

 دا خبره دي څوک نه ګڼي عجبه
 خبردار شه ته د میني له مذهبه

 زلیخا به کله کله زما دله
 غوښتې له بلهاوبه د یوسف په نوم 

 چي به دې چیري له چا آب و طعام غوښت
 په دا رنګ به یې سهي  د ده په نام غوښت

 ما یوسف لره اوبه او طعام راکړی
 وږي تندي تبرا کړیما یوسف له ل

 یوه ورځي لیلی رګ وواهه یاره
 د مجنون په تن د وینو تلله داره.

پرهمدغه ځای د شاه و ګدا قصه پای ته رسېږي؛ او همدغه مجازي وصال دی چي هاللي د حقیقي وصال په سترګه 
 رسوي. حاد دی،، چي په شرع کي کفر او المقام ته « همه اوست » ورته ګوري او ال خپل د نکل قهرمانان د 

حمید ماشوخیل په خپل کالم او کمال دونه مغرور دی چي نه په خپله زمانه کي د ځان سیال ویني او نه یې له ځان 
 مخکي شاعرانو سترګه ډکېږي:په څخه 

 چي بازي په تېره تېغ کا د خبري
 وښکې ډېرو پښتنو خپلي ډبري

 یو حریف پکي پیدا د میدان نه شه
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 دان نه شهیو ظریف پکي پیدا سخن
ترجمه کړی دی  او خپل د کالم زور یې له نیرنګ عشق څخه وروسته، چي د خپلي خاصي عالقې له مخي نو، ځکه 

د خپل ځان لپاره عار بولي او  ،الزمه څه چي ،څخه ترجمهیا بلي ژبي او کمال یې پکښي ښودلی دی، نور له فارسي 
تکارونه وکړي. خو د خپل یوه نیژدې دوست له غوښتني څخه په دې عقیده دی چي هر شاعر باید په خپله ژبه کي اب

نا چار دې ترجمې ته لېڅي را غړي. داسي ښکاري چي خپله ترجمه د هاللي تر فارسي متن  نه سي تېرېدالی او چار
ښایسته بولي ځکه چي د هغه متن ته د هالل او خپل متن ته د څوارلسمي د سپوږمۍ په سترګه ګوري؛ او ښایی چي 

 به حق په جانب هم وي. یو څه
 که هر څو مي له دې کاره کاوه شرم

 ماتاوه را باندي نه شه دا خپل درم
 چي باعث اخونزاده غالم محمد شه

 د نفر په څېر صاحب په خوش آمد شه
 وې یې زرشه قلم واخله تکیه خدای کړه

 په پښتو فارسي قصه د شاه ګدای کړه
 هاللي که د هالل په څېر نګار کړه

 یاشت د څوارلسمي په سینګار کړهته یې م
 ننګ و شرم دامنګیر شهمي که هر څو 

 ال عالج مي دغه کار ته خاطر ځیر شه
 خواه ناخواه دغه مخلص په خاطر داشت

 سرنګون په فکر الړم لکه میاشت
 ړم د دې فکرت ووچي په زړه کي مي ل

 سن زر سل اووه دېرش کاله د هجرت وو.
نده یې پېرزو وي او دای تعالی یو نعمت دی چي پر خپل بدې عقیده دي چي عشق د خ هاللي او حمید مومند دواړه په

دوی نه وایی چي مینه او عشق له چا سره؟ په دې لړ کي وخت د عشق له اوره خالصه نه وي. د بنده سینه باید هیڅ 
اور درلودی او  یو دروېش، چي وروسته د شاه و دروېش د قصې قهرمان ورڅخه جوړېږي، تل په سینه کي د عشق

له دې اوره به یې سینه کبابه وه. داسي پېښه سوه چي یو وخت د دروېش له سیني د میني شوق او ذوق ووت او دی د 
میني له اوره بېغمه سو. دروېش له دې بېغمی څخه نه کړېدی بلکه ال هم خوشاله وو چي پر سینه باندي یې یو لوی 

مکتب ټول له پی مخو هلکانو څخه ډک  سره نیژدې یو مکتب ویني.وه باغ یوه ورځ ناڅاپه له یدرویش، بوج کم سو. 
او وروسته معلومېږي چي هغه د پاچا زوی دی. دی دی او په دې هلکانو کي یو پی مخی دی چي تر ټولو ښکلی 

نزو سره مینه پیداکېږي. مینه رسوا کېږي او له څه ستو مین کېږي؛ د شاهزاده هم له دروېش دروېش پر هغه باندي
 قصه پای ته رسېږي. کي پاچا سوی دی، بیرته سره یو ځای کېږي او ه دروېش او شاهزاده، چي په دې وختوروست

 ېره بیا شهزاده په باب وایي:مکتب کي د پی مخو هلکانو او په تهاللي، د باغ سره نیژدې، په 
 طوف آن باغ چون میسر شد
 میل درویش سوی منظر شد
 ناګهان دید مکتبی چو بهشت
 درو دیوار آن عبیر سرشت

 وه چه مکتب که رشک بستان ها
 بوستانی درو ګلستان ها

 اهل مکتب همه به حسن و جمال
 سالشان کم جمالشان به کنال
 یکي ابروی کج عیان کرده

 بیان کرده« نون والقلم» سر 
 آن یکي را روی« والشمس » همچو 
 آن یکی را موی«  واللیل» همچو 

 هیبود سر خیل آن همه ما
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 ملک اقلیم حسن راشاهي
 زرفه شاهزاده ای به حسن و ادب

 طرفه تر آن که شاه داشت لقب
 سرو قدي که چوم قدم میزد
 هر قدم عالمي به هم میزد

 
 شوخ چشمي که چون نګه میکرد

 خانه مردمان تبه میکرد
 پیش آن چشم خواب ناک سیاه

 سرمه بی قدر همچو خاک سیاه
 بودش از زهر چشم مژګان ها

 و زهرآب داده پیکان هاهمچ
 سنبلی بر سمن کشیده چو جیم

 کاکلی بر قفا فګنده چو میم
 چون نمک ریخته تکلم او

 شکر آمیخته تبسم او...
د حمید د کتاب لومړي مخونه د هاللي له کتاب سره توپیر لري، او په دغه موضوع کي یې چي د درویش د عاشقی 

کړې او خپل کمال یې ښکاره کړی دی او ره کي دي نسبتا ازاده ترجمه د مسلک او پر شاه باندي د مین کېدلو په با
سن او بې نهایتي ښکال د د شهزاده د حُ ته سر ورښکاره کوي نو  مکتب ، د هاللي د درویش په توګه ،وروسته چي

   ستایلو په برخه کي یې د هاللي عبارات  تقریبا ټکي په ټکي را اخیستي دي.
 ر شهچي طواف د دغه باغ یې میس

 د ګدا نظر په لوري د منظر شه
 په سایه د دېوال راغی په آرام شه

 په ژوندون کي یې مقام دارالسالم شه
 نا ګهانه یو مکتب عنبر سرشت

 هلته ولید تمامي لکه بهشت
 ساکنان پکي همه حوري صفات وو

 بیا عجب په کالو کم په ُحسن زیات وو
 چي یوه به خپلي ورځي قد عیان کړ

 د قلم به یې بیان کړ سر د نون او
 د اوربل زلفو قامت یې مستقیم
 هر ساعت بیاناوه الف الم میم

 د یوه لکه والشمس هسي روی وو
 او د بل لکه واللیل هسي موی وو

 چي په واړو کي بهتر او نیکو تر وو
 یو دلبر وو ګویا کوز په مځکه لمر وو

 آراسته په تمامي حسن ادب وو
 ب ووهم په اصل شهزاده هم شاه لق

 سرو قد چي به قدم په ځمکه برکه
 هر قدم به یې عالم زیرو زبر که

 هر پلو چي به یې سترګي واړولې
 په نظر یې خلقې ویجاړولې

 چي به ده زلفي چین چین حلقې حلقې کړې
 په ځنځیر بې قید آزادي خلقې کړې
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 چي د ده د خونړو سترګو مژګان وو
 همه واړه زهرآلود تیر یې پیکان وو

 سنبل را ښکلی لکه جیمپه سمن 
 کاکل وروسته جار ایستلی لکه میم

 تکلم که یې په زخم نمکرېز وو
 تبسم یې واقعي شکر آمیز وو

 دوه چشمې د زندګی وو لب د ده
 موج آسا شه پکي لید غبغب د ده

 
 باریکي یې د دهان که د میان وه

 غرض دا چي ال بیان وه ال بیان وه
 وبې خبرو یې د خولې څه نشان نه و
 بې کمال یې بل نشان تر عیان نه وو
 وړه خوله به یې سخن بیا مونده کله
 که د شونډو شمع نه وای ورته بله

 چي په خیال کي را وستی نه شي اصال
  څوک به څه تعریف کوي د هغي مال ...

روانی کمال  د د حمید د شاه و ګدا قصه یوازي د نکل د مضمون لپاره نه لولو، بلکه د حمید د قلم د ښکال او شعر
ه آفرین وایو او پس له مرګه به مننه ورڅخه کوو او دعا به ورته کوو چي حمید یې د دې پکښي ګورو. پر هغه چا ب

 قصې ترجمه کولو ته مجبور کړی دی.
د مثال په ډول به د شاه د آس صفت ته، چي د ځغاستي سوې ده او د خو ځای پکښي نسته . قصه  ټوله ښایسته نظم 

 یې راوستلی دی وګورو: میدان ته
 وو څه آس وو نه آس نه وو براق باد وو

 په هنر کي آدم زاد نه پري زاد وو
 لکه باد هسي تېز ګام چست و چابک وو

 خوش خرم لکه اوبه هسي نازک وو
 نو عروس غوندي په ناز جلوه کنان وو
 په ګردن یې لکه زلفي پروت عنان وو

 تېز روي د ده د عمر وه یکرنګ
 درلود خبر د تلو په څنګچایې نه 

 وو هزار کروه منزل په یوه درنګ
 واقعي ده ته د میم تر حلقې تنګ

 هسي رنګ یې جفتي ترپي کړې عراق
 چي له جفتو پښو یې خوت آواز طاق طاق

 په سوارۍ کي به یې لم کړ هسي چاق
 جي به هم چوري بردار شه هم چراق

 په سوارۍ کي به یې مال کړه هسي زېره
 ه یې د زین خوښي کړه هېرهچي سواره ب

 سر و لم یې دواړه هسک په هسي شان وړه
 چي په سر به یې د شاه جوړ سایبان وړه...

د قصې په وروستی برخه کي، چي هاللي موږ ته د وخت په باب څه نه وایي، شهزاده د خپل پالر پر ځای پاچا سوی 
ه له لومړنۍ لیدني څخه باید ډېر کلونه تېر سوي او د ګدا او شهزاداو پر تخت ناست دی، ګویا لوی سړی سوی دی 

وي، شاه پر ګدا باندي مهربانه کېږي او خپل قصر ته یې بیایی؛ هاللي بیا هم د شاه د غریب نوازی پر ځای د هغه د 
 تور کاکل، غونچه خولې او ښکال صفت کوي:
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 شهزاده رقیب ګداز زمین نواز
 له ګدا سره آغاز که هلته راز

 نچه خوله ورته ګل ګل کړهپه خندا یې غو
 په دا ګل یې خوش نوا ژبه بلبل ګړه
 له حیا یې برندي سترګي د آهو کړې
 چرنده یې په الله او په باړخو کړې

 په ظاهر صورت ګل ګل لکه ګلشن شه
 په باطن کي ورته نمر غوندي روشن شه

 تور کاکل یې پېچ و تاب لکه سنبل کړ
 جلوه ګر یې په حلقو کي د مخ ګل کړ

 
 سي شان په وصل ښاد کړ ګدا  شاهه

 لکه وچلېږي نو په وچ ګیاه
 هسي رنګ یې په وصال کړ دالسا
 لکه پېښ شي په مرده باندي عیسی

 مشرف هسی رنګ یې په وصال که
 چي له زړه نه یې کل غم که برطرف...

ژوند، د پښتو ژبي  حمید به له دې شهکار څخه لږ او که ډېر وروسته وفات سوی وي موږ نه یو خبر؛ ځکه چي د ده
موږ د اورنګ  د ډېرو نورو مخکښو شاعرانو په څېر، په تیاره کي دی او یا دوی پخپله په تیاره  کي پرې ایښی دی.

د زیب د وفات په باب د هغه له یوې غزلي څخه پوهېږو چي ښایي دی به په دغه وخت کي د پاخه عمر سړی وو. 
 ه یې ښکاري چي له ژونده راضي نه وو.اورنګ زیب طرفدار وو او د غزل له مقطع څخ

 څه به شور نه وي د هند په میخانه کي
 چي اورنګ څخه د حکم جام نسکور شه

 چي د ده د عدل نمر دی پرېوتلی
 توره شپه د ظلم وخته ملک تور شه

 هر سړی درباندي پښه ږدي پورته خیژي
 اورنګ شاه پرې ایښی تخت الړ دور نور شه

 الس کښېنوځيتېر ساعت به د هیچا په 
 خو چي تېر شه هغه دم تر بال هور شه

 همدغه د امن لوری دی حمیده
  که دي مخ له دنیاګیه په بل لور شه.

حمید بې له شکه د پښتو ژبي داسي شاعر دی چي د پښتو د شعر سره یو ځای به ژوند کوي او چي د پښتو شعر هر 
او د کلماتو زور به نه هېروي. ، د هغه خدایي استعداد څومره مخته ځي او هر څونه ښکلی کېږي د حمید د شعر ښکال

ان سي او قلندر خو خپل دغه علت دی چي له ده څخه وروسته ډېرو زیاتو شاعرانو کوښښ وکړ چي د هغه پر خط رو
له فیضه بولي او داسي څرګندوي چي که حمید نه وای دی به نه وای. د میرزا حنان په څېر ځینو شاعرانو  شعر د حمید

و د خط هنګامه ان د نولسمي پېړۍ تر نیمایی کلونو پوري توده وساتله او، د حمید په څېر یې، خپل تقریبا ټول خ
شعرونه د خط او خال او د نارینه معشوق ستایلو ته ورکړل. خو داسي ښکاري چي نور د خط وخت تېر وو، ځکه نو 

ل راپاته دی او د مضمون زور یې، لکه پرېشانه د هغو ښکلیو شعرونو څخه موږ ته یوازي د کلماتو ښکال او کما
 خوب، له یاده ووت.

 :او میرا قلندر
ر او ادب کي یوازینی شاعر قلندر دی چي، د میرا په نوم، ریښتونی او یوازینی محبوب لري او د د پښتو ژبي په شع

سوځېدلی دی، بل داسي  ه پرته چي د شمس تبریز په مینهولنای روم څخفارسي ژبي د شعر په تاریخ کي هم، له م
د یو ځانګړی محبوب ولري او ټول شعرونه دي یې هغه ته وقف کړي وي. چي د قلندر په څېر دي  شاعر نه پېژنو

قلندر محبوب میرا دی او چي څه غزلونه یې راپاته دي نو اکثریت یې د میرا لپاره لیکلي دي او په زیاترو کي یې 
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د ژوند په باب  یې را پاته دی؛ او نور نو د هغه نامه یو شاعر لرو. لیکلی دیوان میرا په نامه یاد کړی دی. د قلندر په
د ښکال مینان وي او چنداني د محبوب  ، په عمومي صورت،شاعرانهر څه د فوکلوري افسانو په غبار کي پټ دي. 

دی. قلندر یوازینی  یادوي، حتی دا هم چنداني نه معلومېږي چي د شاعر مطلب نارینه او که ښځینه محبوبنه نوم 
شاعر دی چي ټاکلی محبوب لري او په غزلو او رباعیاتو کي څرګنده اشاره ورته کوي او ټول عالم ته وایي چي د 

 میرا په مینه سوی دی. ګواکي د خوشحال خټک په څېر:
 نه یم چي به ډار کړمزه خوشحال کمروزی 

 په ښکاره نارې وهم چي خوله یې راکړه
 او په وازه خوله د میرا له هجرانه چیغي او نارې وهي. ر نه لريقلندر هم له چا ډا

مرحوم محمد ګل نوري لومړنی فوکلوریسټ وو چي د قلندر او میرا افسانه یې ولیکله او غوښتل یې چي د نکل له 
کل نارو سره یې د ملي هینداري په دوهم ټوک کي چاپ کړي. د وخت د مطبوعاتو ظالمانه سانسور د هغه فوکلوري ن

پلمه یې دا وه چي ګوندي دا نکل د افغاني ارزښتونو په خالف، د دوو نارینه و ترمنځ د میني د چاپېدلو مخه ونیوله؛ او 
بیان کوي او باید چي د چاپ مخه یې ونیوله سي. په هر صورت، که دا نکل په هغه ځل چاپ سوی هم وای چنداني 

ند او د میرا سره د هغه د میني په باب تقریبا هیڅ په الس نه راکوی. څه به ځکه ور باندي بنا نه وای چي د قلندر د ژو
هغه یوه د نه منلو افسانه ده چي زموږ څخه نوره هم الره ورکوي. په هغه افسانه کي، چي د ملي هینداري په وروستي 

لوی سوداګر د یرا د یوه ر د یوه پاچا زوی معرفي کوي او مچاپ کي، چي درې واړه ټوکونه پکښي شامل دي، قلند
زوی په نوم را پېژني. دواړه په یوه جومات کي سره مخامخ کېږي او ملګري کېږي او کله چي د قلندر له خولې یوه 
خبره راوزي نو میرا داسي ورڅخه مرور کېږي چي بیا تر مرګه نه ورسره پخال کېږي. په نکل کي قلندر د میرا له 

دېوان کي، چي د فوکلوري افسانو وي.  په داسي حال کي چي د قلندر په غمه مړ کېږي او میرا د هغه پر قبر ساه ورک
د میرا مرګ او قبر ته اشاره کوي، یعني  لیکلي، چاپ سوي او پاخه شعرونه دي؛ او په هغو کي قلندرخه بهر، څ

 لږترلږه د قلندر څخه مخکي د میرا مړینه ثابتوي.
 عزیزانو رانه الس واړه په سر کړ

 چا پرې مه باسه څټه ر کي دخدای په ال
 اندامونه مي تمام ذرې ذرې شول

 چي پر ولوېده د هجر لویه ګټه
 د میرا د قبر ځای دی په الهور کي

 قلندره پسي واخله لټه پته
 یا دا چي:

 نن د اجل د سپرو غږ دی
 غږ د مرګي مي د یار تر غوږ دی

 زه قلندر بې له هجره ومرم
 چي میرا الړ شو دا غږ په زوږ دی

مطلب د هغو شعرونو څخه دی چي د نارینه محبوب لپاره لیکل سوي دي. تر اوسه پوري چي مو د نارینه زموږ 
محبوب په باب هر څونه شعرونه را اخیستي دي نو په هغو کي، که محبوب یا معشوق نارینه هم دی، خو عام دی. په 

موږ مخي ته د قلندر دېوان پروت دی. که داسي حال کي، چي د قلندر په دېوان کي محبوب یو ټاکلی سړی دی. دلته ز
دوو دریو فوکلوري افسانو څخه به باالخره څلورمه افسانه له چېري موږ د هغه د ژوند د حاالتو په باب ږغېږو نو 

لوی الس نور هم سرګردانه کوو. ځکه چي قلندر پخپله د خپل ځان په باب څه نه دي لیکلي او  او ځان به پهجوړوو؛ 
لیکوال هم څه نه دی ویلي، چي موږ استناد ورباندي وکړای سو. نو بهتره به دا وي چي د قلندر خپل  د ده بل معاصر

 شعرونه را واخلو:
 شاعرانو کي راځي او دا چي وایي: او وتلو قلندر د خپل وخت په ښو

 د پښتو ژبي په شعر په دا خپله زمانه کي
 پرې دې نه ښود قلندره بې حمیده بل حریف

له خبره او ادعا کي تر یوه ځایه پرحق دی او هم مو د خپلي زمانې څخه خبروي، چي باید د حمید مومند نو هم په خپ
د ژوند زمانه وي. د قلندر د سواد کچه د هغه د شعرونو د روانی او د فارسي او عربي کلماتو د پرځای استعمال څخه 

 معلومېږي. 
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 چي د عشق موذن وکړ الفالح
 ارواح د هوس له ځایه والړ زما

 عجایب غرایب ډېر څه ورښکاره شي
 سیر مي زړه کړ ارت ملک لکه سیاح

 
 د خوښۍ د ځان لپاره یې الهو کړم

 زمازړه، و خت دی که الس راکړې مالح
 دا فتوی د ُحسن شوې ده وتاته

 سرو مال چي د عاشق ګڼې مباح
 دې دي کړ رقیب بدغونی ځانتهچي نیژ

 دا زما د مرګ تحقیق کوې صالح
 ړه په وینو سور لکه الله کړممخ د ز

 چي لرم زه ستا د شونډو د جام راح
 قلندر دی د میرا په غم کي ژاړي
 که بلبل کاندي غوغا علی الصباح

 او یا داچي:
 

 زړه مي تل ستا په ارمان دی الغیاث
 لکه زلفي پرېشان دی الغیاث

 لکه ګل د ناز له خوبه سترګي واکه
 کړن د سترګو مي باران دی الغیاث

 
 ستا غمونه مي په زړه باندي میشته دي

 خوشي لښلی ترې کاروان دی الغیاث
 د بلبل په څېر شوم سر په فریادونه

 په منظور مي ستا بوستان دی الغیاث
 داستا سرو شونډو مي زړه وسه دلبره

 په آه شین زما اسمان دی الغیاث
 لږ زړه سوی را باندي وکړه میراګله

 قلندر په زړه بریان دی الغیاث
چي  دوه ښکلي هلکان یا تنکي زلمیان ولما په ډېر وړوکوالي کي یوه افسانه اورېدلې وه چي ویل یې میرا او قلندر 

ډېره ټینګه یارانه یې وه او له سهاره تر ماښامه به سره ملګري ول. یوه ورځ، چي له کلي څخه ډېر لیري تللي ول، 
خوب ورغی او پر سپین مخ یې ، چي د ګرمی له السه سور  له ډېري ستړیا، تر یوې وني الندي پرېوتل. میرا ته

ه را پاڅېدی او د یوه سپېڅلي ل او پر مخ یې مچ کړ. میرا له خوبسوی وو، خولې راغلي وې. د قلندر له توانه ووت
تنکي زلمي په حیث یې ډېر سخت عکس العمل وښود او تر مرګه له قلندر څخه مرور سو. د فوکلوري افسانې دغه 

زما په عقیده، یو څه واقعیت ته نیژدې دی؛ ځکه چي لږ ترلږه د خوابدی لپاره نسبتا قوي دلیل په الس راکوي شکل، 
 که څه هم چي دا پخپله یوه بله فوکلوري افسانه ده او استناد، په هیڅ توګه، نه سي ورباندي کېدالی.

 چي په مهر یې نن مخ زما په لور کړ
 کړهم هغه مي په کور پوري د غم اور 

 ال چمن یې تازه نه وو رسېدلی
 بیا سموم د زمانې په ځمکه خور کړ
 درېغه درېغه هغه خلک عاشقان شو
 چي و ماته یې په مینه کي پېغور کړ

 انو ته نه نیسيد زړه غوږ و ناصح
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 کرو کور کړ خدای دلبر له بده فعله
 له هجرانه هسي خم لکه هالل شوم

 ابرویو لور یې ال راباندي زور کړ د
 ای زده بیا به مي په کومو غرونو سر کهخد

 فوج د هجران خپل راپسي سورکړچي یې 
 اې میرا که څوک ژوندی په ګور کېدالی

 قلندر به ستا له غمه سر په ګور کړ.
×××××××××× 

 له آزاره چا بازار موندلی نه دی
 ولي ته زما د زړه شوې په آزار خوښ

 چي انشاء یې دي د عشق خوږې خبري
 دې مضمون په استفسار خوښځکه شوم د 

 په ژړا د قلندر میرا خوښېږي
 لکه ګل د بارانونو په بهار خوښ

××××××××× 
 چي مین شي د دلبر په سرو لبانو

 اور به پوري په خپل ځان کاندي یارانو
 ستا د ورځو په کمان باندي زخمي شوم

 قراري دي له ما یووړه په چشمانو
 سنه دي ښایست ګلونو رانیوچي له حُ 

 که ځای په سینه پاس ونیویارانوځ
 چي بهار په تېرېدو شو خزان راغی

 له خزانه فریاد کاڼی بلبالنو
 ما به ستا د زني خال په منګول راووړ

 که مي الر کېدای د زلفو له مارانو
 که تا زه چېري په مهر یادوالی

 ما به ولي ووړ منت د رقیبانو
 قلندر دی تا میرا په غم کي سوی

 پر شمع پتنګانو.لکه وسو ځان 
×××××××× 

 بل پر سر مي ستا د هجر هسي اور دی
 چي په سوی مي ځیګر په غم کي تور دی

 ما ویل زه به دي له غمه څخه ومرم
 ال نصیب مي په دنیا کي باقي نور دی
 زه مجنون یم نور څه نه یم روغه خلقه
 چي اشنا را نه روان د هند په لور دی

 انديد هجران نا کردې ګوره چي یې ک
 چي مدام په عاشقانو پسي شور دی
 قلندر چي بې وفا نه دی نو څه دی

 چي میرا ورڅخه الړ مخ په الهور دی.
 معزهللا خان مهمند:

، چي ل او له ده څخه وروسته قلندرمید مومند رواج  کړح ،یلاو نارینه معشوق د ښکال ستا په پښتو ژبه کي د خط
خپلو شعرونو لپاره، د میرا په نوم، یو ټاکلی، نارینه معشوق انتخاب کړ او خپل ټول کالم د حمید له فیضه بولي، د 

مید معاصر شاعر بلل کېږي، د نارینه معشوق او ورکړل. معزهللا مهمند هم، چي د ح خپل ټول شعرونه یې هغه ته
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یې دونه   دې تر څنګخط او زلفو ستاینه وکړه مګر د هغه په دېوان کي د خط ستاینه دونه زیاته څرګنده نه ده، او د 
زیاتو اجتماعي موضوعاتو ته توجه کړې ده چي خط پکښي ورک دی خو بیا هم د خټکو او روښانیانو په څېر له خطه 

 پاک نه دی.
 یې په سر کښېښود دستار کج ګوره څرنګ

 له دستار سره یې جوړ که سم رفتار کج
 سن مغرور شوی دی پوهېږمپه خپل ح

 ار کجله دماغه کا و هر چاته ګفت
 معزهللا د عاشقانو سر به پرې کا

 چي په الس لري د ورځو تېغ آبدار کج
×××××××× 

 څو چي ستا د مخ کعبه مي ده لیدلې
 ورته کړم همېش قیام رکوع سجود

 دا غبار یې د خط پاڅېده له مخه
 معزهللا که له لمبې شه ښکاره دود

×××××× 
 یو تربله مي په قتل کښی تېری کا

 ه ده که مکېزکرشمه ده که غمز
 اوس به وژني ما په تېغ د ابروانو

 چي یې خط په مخ پیدا که دست آوېز
××××××××× 

 دا په مخ باندي لیده شي د یار خط
 که چاپېر تر آیینې د زنګار خط

 دایره یې مخ تر ځانه چاپېره کړه
 دې رهزن د زړونو جوړ که حصار خط

 چي لیده شي چاپېره د یار تر لبو
 دی غبار خط د حیاتو په اوبو

 دم په دم مي سیاهي په زړه را درومي
 چي چاپېره شه د یار تر رخسار خط
 معزهللا ترې انړول د مخ محال دي

 چي باغوان یې د مخ ناست وي بیدار خط
××××××××××× 

 شګفته به شي ګلزار د یار له مخه
 چي ښکاره یې شه د خط بهار له مخه

 نه پوهېږم شاګردي د کوم پاړو کړم
 پاڅوم د زلفو مار له مخهچي یې 

 نه پوهېږم دا دي خط په رخسار وکویښ
 که دي توی کړه چاپېره زنګار له مخه

 معزهللا زما و زړه ته همېش کاندي
 تېره غشي د بڼو ګذار له مخه

××××××× 
 خط له مخه د خوبانو چاپېر ګوره

 مسلمان په کافرانو کښی ګیر ګوره
 روایت به یې راوړی وي له خطه 

 زما په قتل دلبر ګوره چي راځي
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×××××× 
 دا زما د آه دادخواه دی چي د حسن دامنګیر شه
 ستا د مخ له خطه ماته معلومېږي مضمون هسي

 جور جفا له اوسه نه دی د خوبانو په عشاقو
 له ازله مقرر دی د دې قوم تړون هسي
 روایت زما د قتل تا راوړی دی پوهېږم

 مضمون هسيچي دي خط په رخسار وکویښ د دې خط دی 
 حاجي جمعه بارکزی:

حاجي جمعه بارکزي هم د نولسمي پېړی په سر کي په کندهار کي، له ښاره څخه بهر، د ماشور په کلي کي، شاعري 
څېر خپل ټول شعرونه نارینه  قلندر او نه د حمید په خوږ ژبی شاعر دی. حاجي جمعه نه د کړې ده. د پښتو ژبي 

د معزهللا په څېر ډېر پراخ موضوعات احتوا کړي او د شعرونو له مضمون څخه یې معشوق ته لیکلي دي بلکه ده هم 
څرګندېږي چي هغه یو ډول صوفي مشربه سړی وو او زیاتره شعرونه یې صوفیانه افکار لري او د ډېرو پخوانیو 

ه هم یو شاعرانو، په څېر نصیحت ته مخه کوي. خو څرنګه چي د هغه وخت د شاعری د محیط په پیروي یې خط ت
 څه توجه کړې ده نو موږ یې هم یو څو مثالونه بېځایه نه بولو:

 پر سپین مخ دي مشکین خط دی نماییږي
 لکه توري پر ورقو د کتاب

 خوبرویان به له تا څرنګه سیالي کړي
 چي مخی دي نه آفتاب دی نه مهتاب
 بې بنیاد لکه حباب سوم ستا په مینه

 نا قرار یم په مثال لکه سیماب
 معه  تر سترګو ویني د زړه څاڅيد  ج

 چي په تېغ د تورو سترګو دي مضراب
×××××××× 

 د زلفانو په حجاب دي کړ قمر پټ
 له نظره مي دي ولي کړ منظر پټ

 
 د تور خط غبار دي نور د مخ تاریک کړ

 که غبار کړ د سحابو مخ د نمر پټ
×××××××× 

 مشکین خط دي د مخ حسن کړ تاراج
 یوه خراجپه شتاب یې ځینی را ن

 زړه مي هسي تار په تار پراګنده سي
 چي په زلفو شانه ګډه کړې د عاج

×××××××× 
 مشکن خط دي په حرم سو د رخسار ګډ

 د آفتاب پر مخ سو چتر د غبار ګډ
 د مقصود بلبالن ووتل له باغه

 نا مقصوده یې زاغان کړل په ګلزار ګډ
 پرې د پاسه توري زلفي یې شانه کړې

 مخ د بل ناتار ګډپر یوه ناتار سو 
 خزانه د سلطنت یې ځیني چور کړه
 حبشیان یې سوه د حسن په بازار ګډ

 دا د خط غبار یې نور د مخ تاریک کړ
 عاشقان یې سوه په آه و په کوکار ګډ

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 48تر 45 له :پاڼو شمیرهد 

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

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

 

××××××××× 
 نن مي ولیدی پر مخ باندي د یار خط
 پر کنوز باندي چاپېر وو لکه مار خط

 رې وتای سيد ښایست تجال کله ت
 رخسار یې سو حلقه لکه پرکار خطپه 

 تجلې یې کړې د حسن بیرته ټولي
 رې ایستی پر مخ باندي ناتار خطچی یې پ

 سلطنت باندي قوي سو د حبشو
 جمعیت یې کړ د حسن تار په تار خط

 آیینه مي د زړه زنګ سوه درېغه درېغه
 چي پیدا یې کړ پر مخ باندي زنګار خط
نور شعرونه هم لري، خو داسي ښکاري چي له دې مضمون سره ډېره عالقه حاجي جمعه بارکزی د خط په باب څو 

ځکه چي همدا تکراري کلمات او فقط  غوښتي یې دي چي په دې مضمون کي تر سیاالنو پاته را نه سي . نه لري، 
پر  او تشبیهات دي چي اړوي را اړوي یې. په اکثرو شعرونو کي یې خط لکه سحاب د لمر مخ یې نیولی دی ، حبشو

حرم باندي غلبه کړې ده، کفارو د اسالم ملک الندي کړی دی او زنګار د آیینې مخ نیولی دی. خو څرنګه چي د خط 
ذهبي شاعر دی او خط یې یادونه یې کړې ده نو ځکه د مثال په راوړلو ارزي. کنه حاجي جمعه اصال اجتماعي او م

 ده. د شعر په موضوعاتو کي یوه موضوع 
 حنان بارکزی:

ید د پښتو ژبي داسي شاعر وو چي باید ډېرو شاعرانو یې الره تعقیب کړې وای، درناوی د هغه څرګند حق وو او حم
؛ او په وازه د پښتو په کالسیک ادب کي د استاد او مرشد مقام لري. خو که یو څوک د حمید بشپړ مخلص او مرید وي

او د هغه خط او فکر یې تعقیب کړی  ی یې نه سي،نه کوي او کوال نارې وهي چي د حمید سره د شعر رقابتخوله 
 وي هغه به حنان بارکزی وي. دا موږ نه، بلکه دی پخپله وایي:

 که هر څو شعر بلند وایې حنانه 
 د موشګاف نه شي حوابد حمی

 د حمید د شعر بحر ته حنانه 
 لوېدلی ستا ابیات دی دا یو څاڅکی

 د حمید د خوش نظمۍ په زراعت کي
 دی د شعر خوشه چیندا حنان یې 

 د حنان سینه نوخطو تور سکاره کړه
 که سینه وه د حمید دکان د مشکو
 له حمیده سره آس د شعر نه ځي

 اې حنانه بس کړه ونیسه جلب
کالسیک شعر کي، حمید لومړنی شاعر دی چي د خط باب یې پرانیستی دی، خو پخپله حمید په خپل دېوان  په پښتو

ي او مذهبي اشعار لري، مګر میرزا حنان د خپل شعر ټول توان او طاقت د نارینه معشوق کي هر ډول اجتماعي، اخالق
 په توصیف لګولی دی او په دې ضمن کي به یې یو نیم شعر بل مضمون ته هم ورکړی وي.

 دا تورخط دی لکه مشک او مخ دی ګل ستا
 دواړه سترګي دي نرګس زلفي سنبل ستا

 د اسیرو زړو تړل دي بل څه نه دي
 چي غوږو ته دي خم سوی دی کاکل ستا

×××××××× 
 نو خطان که ناز کوي بې ځایه نه دی
 خرقه پوش وي خاوندان د ډېر عظمت

 چي یې واورم تریخ ښکنځل د شکر لبو
 په ما نه کېږي شکران د دې نعمت
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×××××××× 
 په حسرت دي تور خط تېر کړ د رخسار وخت

 لکه تېر شي په خزان د الله زار وخت
 ني د زړو خوري د خط په وخت کيزلفي وی

 د مارانو ضابطه وي د بهار وخت
 چي یې خط ال پر مخ نه وي بوسه غواړي

 د دعا د قبلېدو وي د سهار وخت
××××××××× 

 ستا له خطه د پسرلي سبزه شرمېږي
 په رخسار دي ګل خجل د ګلستان کړ
 د ګلرخو عشق کیمیا نه ده نو څه ده

 کړ چي یې رنګ زما حنان لکه زعفران
××××××××× 

 هسي راغی په شتاب پر مخ د یار خط
 چي مي ونه لید راتله د دې عیار خط

 هیڅ کافر هسي شبخون پر اسالم نه کړي
 لکه وکړ د ګلرخو په رخسار خط

 مورچګانو ځای پر پاڼی د ګل ونیو
 که پر مخ د دلبر ونیوه قرار خط

 د میګونو شونډو قدر یې ډېر کم کړ
 ګار خطحده ظلم وکړ د ن څه بې

 د ګل پاڼي په سبزه کښي شوې پایمالي
 رخسار د دلبر ونیو وار په وار خطکه 

 چي یې قدر د شیرینو لبو کم کړ
 زه حنان یې کړم په دا سبب په دار خط

××××××××× 
 دا تر زلفو را ښکاره شو د دلبر خط

 ه پر پاڼي د ګل پروت دی په عنبر خطک
 پر ساده رخسار یې هسي عرق زېب کړي

 کاتب په زر خط اږي پر کاغذلکه ک
 

 چي افعي یې ستا د زلفو په نظر شي
 پر ځان وکاږي له وېري پاړوګر خط
 سرخرویی د حنان هله شي و یار ته

 که له وینو یې د زړه شي پر ځیګر خط
×××××× 

 انتقام دي له رخساره ژر خط واخیست
 پرې یې نه ښود دغه تندري دا آفتاب نن

 بر زلفوزړه خط یووړ، عقل سترګو، ص
 ال یې عشق لري له ما سره حساب نن
 دا د چا د خط په خیال کي مستغرق یم

 چي یې یووړ له ما شغل د کتاب نن
 په ګلشن کښي یې د مخ مچمچۍ ګرځي
 چي اورېږي د باران پر ځای ګالب نن
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 یې خط زیب کوي حنانه وپر لبان
 دا د بنګو نشه بِه ده تر شراب نن

ه شعر کي د نازکخیالیو الره نیولې وي نو هغه به حنان وي. هغه نه یوازي د حمید د نظم که یو چا د حمید د شعر او پ
. موږ که د خط او نوخطو سبک تعقیب کړی دی بلکه د نطم له سبک سره یې د هغه د فکر خط هم تعقیب کړی دی
ي حنان په خپل دېوان کي په باب د حنان بیتونه غوره کوو نو د هغه غونډ دېوان به را اخلو. ځکه وختي مو وویل چ

ډېر لږ نورو موضوعاتو ته توجه کړې او ګواکي نور مسایل یې نورو شاعرانو ته پرې ایښي دي. په فارسي ژبه کي، 
چي ښایي د سیمي تر بلي هري ژبي د خط، نوخط او نارینه معشوق لپاره ډېر شعرونه لیکل سوي وي، د خط  او 

ه د اته لسمي پېړۍ اته لوېدلي او متنونه یې زاړه سوي ول. البته د پښتو ژبي تنارینه معشوق په باب لیکني ډېر پخوا ش
ې. البته لکه مید مومند سره پیل او د نولسمي پېړۍ په نیمایي کي له میرزا حنان سره پای ته ورسېدپه پیل کي له ح

زي حمید او حنان پوره مخکي چي مو اشاره ورته وکړه، د پښتو ژبي د کالسیک ادب له سل ګونو شاعرانو څخه یوا
برخه پکښي واخیستله، معزهللا مومند او جمعه بارکزي، د ګوتو په شمېر شعرونه او بیتونه ورته ولیکل او نورو 

 شاعرانو چنداني توجه ورته ونه کړه.
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