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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 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

  
  

 ۰۹/۰۴/۲۰۱۶          عبدالباري جهاني
 

 د علي محمد مخلص دېوان
 

 
ده د خپلو سترګو لیدلی حال دی،  ده د پالر او یا د د علي محمد مخلص له نامه سره د حالنامې متن، چي زیاتره د

 تړلی دی. 
حالنامه نه وای نو د روښانیانو د تاریخ په باب به ډېر زیات کونجونه تیاره پاته وای. خو د علي محمد مخلص د که 

خپلو پښتو شعرونو او بشپړ دېوان په باب د لس ګونو کلونو راهیسي خبري کېدلې. د پښتو د کالسیک ادب او په تېره 
 دې دېوان بشپړ متن ترالسه کړي. د ېده، غوښټل چبیا د روښاني ادب د عالقه مندانو هر یوه، په ډېره تن

دې دېوان داسي بشپړ انتقادي متن ترتیب کړ چي زه ګومان نه کوم بیابه تر دې  باالخره محمد هارون خپل شعشعي د
بهتر میدان ته راووزي. زه ښاغلي هارون خپل ته مبارکي وایم؛ اوږد او له ثمره ډک ژوند ورته غواړم او د پښتو 

 دې شهکار قدر او درناوی وکړي. السیک ادب له ټولو دوستانو څخه غواړم چي د هغه دژبي د ک
 

د علي محمد مخلص دېوان، د خپلو هم عصرو او را وروسته پخوانیو شاعرانو په څېر، ښایستې غزلي او له معنی 
ټول، د روښاني  خي تقریبا  ساده ده او د متن له م او مفهومه ډک رباعیات لري. د اشعارو معنی یې زیاتره څرګنده او

کي یې د ارزاني خوېشکي سره ډېر  دي. په غزلو کي یې د دولت لواڼي او په رباعیاتو تصوف بیان ته وقف سوي
لږ توپیر لیده کېږي. د فکر له مخي هماغه د روښاني تصوف بیان دی، چي البته دی د روښاني طریقې د وحدت 

خپل شعري توان څخه یې کار اخیستی دی. د حق تعالی او بنده ترمنځ هغه  الوجود د بیان لپاره خپل کلمات لري او د
ارتباط چي د حسین بن منصور حالج، بایزید بسطامي او نورو صوفیانو په کالم کي لیده کېږي، د علي محمد 

 مخلص په دېوان کي هر ځای او په هره غزل کي څرګند دی.
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ نپه 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

 

 ړمــیدان کــه یې نوراني مــزړه غولی ب د  ړمــریان کــل آشناوته ع  ــخ و خپـکه زه م
 په هرڅه کښي به خپل مخ ورته عیان کړم  وريــرلــظهر دي په هــم اــر آشیا زمــه

 په باطن به یې تر عرش کرسۍ کالن کړم  وريــه ګـما و ذات تـد ځـه دیـچي د زړه پ
 ړمـــک اودان ــور ج ي ــقایــه بـه بـغــد ه  چي پخپله هستۍ نېست، هست په موال شي

 ړمــارف سلطان کــه یګانه عـل بـدا واص  واصل شي اهللــا بـقــی هللا، بـف اــنــي فــچ
 

********** 
 

 په دنیا کښي زړه فارغ د کبر و کین وړم  وال ګورمــه کښي هستي د مـرڅـه هـچي پ
 ن وړمـه د دیـویـهان لـه جـخره پـکه بـځ  چي مرید د میا روښان شوم په عالم کښي

 ن وړمــیــقــلــله دا تــکمــله مــامـه کــل  ونهـر دوه کـبې خدایه نورڅه نشته پچي 
 

********** 
 

 وـرنګ په رنګ جامې یې واغوستې تابان ی  وــان یـن مي ولیده په هرڅه کښي عیـن
 وـني جانان یـود ویـوجـره مــود ســر وجــه  هــه عارفــږي لـټېـاس کښي نه پـبـه لـپ
 وــو کښي شته رخشان یـنـیـونو آیــزرګ  هـپ  هان کښيـري په جـو ایینې ډېـی انـانـج

 وــان یـګمـېـا بېشکه بــاب، دریــبــف، حــک  یو الطف ګورم لطیف کثیف موجود شه
 هم یې عنان یویو سوارکار پرې باندي س ور  اشیا د حق مرکب حق یې راکب دیهر

 وــان یــتاب روښـان آفـهـچي لیده شي پر ج  ویـان شـوه روښـرتـه پـالم یې لــک ل ع
 وـهان یـر جــمیا روښان شمس ضحی دی پ  وهــرتــه پــه شي لـدی نـې لیـشوپرک ی

 
د نورو پخوانیو صوفیانو او د روښاني طریقې د نورو الرویانو په څېر، علي محمد مخلص هم باالخره هغه ځای ته 

 شهود، نقش او نقاش او باالخره حق او انسان یو وجود ورته ښکاري.رسېږي چي شاهد او م
 

 اور شتهـه دي بــو کـدی نقاش له نقشه ی  د شاهد مشهود وجود که دي نظر شته
 در شتهـصـاهر ګوره مـپه نقشونو کي ظ  وــقشونـل نـدا نقاش ګوره مصدر د ک  

 دي سر شته وـط دی څـد وصال امید غل  موتو قبل آن تموت شه وصال غواړه
 ر کمتر شتهـناه دیګــوی عظیم ګــتر دا ل  ه بې قیاسهـڼـخپل وجود عظیم ګناه ګ

 ر شتهــي ثمـدې ون ه دــدې مخلص څخ  پیر روښان د توحید ونه ده باور کړه
 

********** 
 

د نورو تولو صوفیانو په څېر د دنیا ژوند  د علي محمد مخلص تقریبا  ټولي غزلي تصوفي مفاهیو ته وقف سویدي او
او هستي عبث بولي او بنده ګان د یوه خدای عبادت ته را بولي. د رباعیاتو په برخه کي یې، تقریبا  کټ مټ، د 
ارزاني خوېشکي پیروي کړې ده. د هغه په څېر یې خپل ټول رباعیات د اتو سېالبونو په بحر کي لیکلي دي او 

 یم یې چي ارزاني خوېشکي بیان کړي دي په نورو کلماتو ویلي دي. تقریبا  هماغه مفاه
 

د نورو زیاتو صوفیانو په څېر علي محمد مخلص هم د حضرت رسول هللا) ص ( سره د میني اظهارولو او بېحده 
خلوص په برخه کي داسي مبالغه کوي چي د اسالمي شریعت سره سر نه خوري.  د ځینو نور صوفیانو، په تېره بیا 
ارزاني خوېشکي په شعرونو او رباعیاتو کي داسي اظهارات په سترګه کېږي چي احمد او احد یو بولي او وایي چي 

 تکلیف یوازي د میم توري پېښ کړی دی.     علي محمد مخلص هم دغه مفهوم کټ مټ کاپي کړی دی.
 

 جهان ک ل حضرت یې باس شه  دا کثرت د میم لباس شه
 هـن راس شــور د تــد نـمـد اح  ورهـن ګـالم لکه تنور ع

 

********** 
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 هـدیت شـاب د واحـل دریـب  یو سند د احدیت شه
 دی ترمیان مقام وحدت شه  حقیقت د احمد ګوره

 

********** 
 

 کوز پر زمکه محمد وو  پر اسمان یې نوم احمد وو
 د ووـه احـومړی پـدی ن  وزه پاسهـه کـنور ورای ل

 

********** 
 

 میني وروره په غوږ واوره د  ورهـبي ګـدیث د نـدا ح
 ورهــک ه ــل ه ــټــپ  اــنــدا وی  چي احمد یمه بې میمه

 

********** 
 

 هـد شـراشې احـم وتــکه می  د شهـد احمـپه دا میم اح
 پر ځای پاته پاک صمد شه  چي د میم االیش ووزي

 
ً  بب  کمــق حــح د  کم ــح ده  د م  ً  ـې خبر دی ص   کم 

 حق به ورکه ترخه زقوم  چي د حق د رسول فرق که
 

زه پخپله د یوه پښتانه شاعر او د پښتو ژبي د کالسیک ادب د یوه مینه وال په حیث له کلونو راهیسي د علي محمد 
پړه توګه به یې ترتیبول مخلص د دېوان لیدلو او لوستلو ته تږی وم. زه یقین لرم چي دا دېوان به، چي تر دغه په بش

 غیرممکن وي، د ټولو هغو کسانو تنده ماته کړي چي تر ما الهم ورته تږي ول.
 

 عبدالباري جهاني
 د اطالعاتو او فرهنګ وزیر

 کابل، اکبر خان مېنه
۲۴-۹-۱۳۹۴ 
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