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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 جهاني عبدالباري
 

 خویشکی ارزاني
 برخهلمړی 

 پښتو په چي دی شاعر لومړنی ترلږه لږ یا او کیږي ګڼل شاعر لومړنی ټولو تر طریقې روښاني د خویشکی ارزاني
 تر تحریک روښاني د حتی باندي علمیت او شاعري ښه پر خویشکي ارزاني د. دی ایښی پرې دیوان بشپړ یې ژبه
 د افغانانو د دوی چي لیکي کي واالشرار االبرار تذکرته کتاب خپل په هم درویزه اخوند فمخال او دښمن لوی ټولو

 درې دوی. هنومید علي مال یې دریم او عمر یې دوهم ارزاني مال یې یو چي وه وروڼه درې څخه قبیلې د خویشکو
. سول دین په روښان د يسمدست نو وو کړی اثر الحاد هم هلته کي دوی په چي څرنګه. راغلل څخه هند له واړه

 د نو لیکی شعر یې هندي او عربي فارسي، افغاني، په او وو شاعر ژبي فصیح او فهمه تیز یو ارزاني چي څرنګه
 کړی تصنیف کتاب یو هم پخپله ارزاني او وکړه موافقه سره هغه له یې کي برخه په ختمولو د کتاب د روښان پیر
 الرو پیرتاریک چي هغه له وروسته. دی ایښی چارماه یې نوم هغه د وا دی ډک څخه ګمراهیو راز راز د چي دی

 له یې وروڼه دوه مګر والړ ته هند وروسته. سو جال څخه هغه له ارزاني نو واچاوه الس ته وژنو مسلمان او وهلو
 (1۴۱ ص واالشرار االبرار تذکرته). سول یپات سره هغه
 مال قول، په درویزه اخوند د که، چي ښکاري ډک تعصبه له او لیري حقیقته له ځکه بیان دا درویزه اخوند د 

 دوه خپل یې به خو لومړی نو وای سوی بیل څخه هغه له امله له وژنو انسان او نیولو الرو د روښان پیر د ارزاني
 خو. وای کړې خوشي الره روښان پیر د یې به خو پخپله نو کیدالی نه هغه که او وای کړي بیل څخه هغه له وروڼه
 د یې دیوان ټول خپل او دی سوی پاته وفادار ته الري او مفکورې روښان پیر د پوري پایه تر عمر خپل د هغه

  .دی ډک څخه مفاهیمو روښاني
 کلونو د ژوند د او نامه د پالر د حتی او قوم د یې زیاتره چي خالف، په شاعرانو ځینو د پښتو د خویشکي، ارازاني

 کولو اختالف د یې چندانی او دی ښودلی نوم پالر د او قوم خپل کي شعرونو خپلو په وي، موجود اختالف باب په
   .ایښي پرې دی نه ځای

 

 شعر دا وکیښ زړه له ده                    ژبه پښتو په ارزاني
 لزیر کښي خویشکي په او            دی زمند دی کي سړبن په
 دی دیوان ارزاني فقیر               کوښلی ید ژبه پښتو په
 دی برهان یې نوم والد د            زیر له کي خیشکي په دی

 

 ارزاني چي وایي ته موږ او راکوي معلومات دقیق باب په کیدلو لیکل د شعرونو ځینو د او پالر قام، خپل د ارزاني
 :دی کمال لوی یو پخپله کلټا تخلص د ځانته کي زمانه هغه په البته. دی تخلص هغه د
 

 مشخصه ده نص په دا                           خبره پښتو فقیر د
 نصه له ثابت کالم دا                شي نه مونده الر هادي بې

 تخلصه خپله له کښې                      وایي نصه له ارزاني
 

 د ته موږ درویزه اخوند او حالنامه نه او وایي څه باب په نامه خپل د نه ته موږ دی نه ترڅنګ معلوماتو ټولو دې د خو
 اخیستلو نوم لومړي د چي وو مشهور دونه نامه دغه په ارزاني چي سي کیدالی دا معنی یوه خبري دې د. ښیي نوم هغه
 .دی کړی احساس ضرورت لیکواالنو کي باره په هغه د نه او ده نه یې ته
 اکبر الدین جالل د ترلږه لږ چي څرګندیږي دا دي، کړي ذکر پکښي یې کلونه لیکلو د چي ې،ی څخه بیتونو ځینو له

 .وو ژوندی پوري کلونو وروستیو تر پاچهی د( 1۰۶۵ -1۵۵۱) مغول

 فرض ده حق د اشنایی                     عرض کړه وینا ارزاني
 (هجري 1۶1۶)  یرض حرفه له حساب په                 وغواړه تاریخ عرض دې د
 دی غو د دوست د حساب په                      کښلی تاریخ په غزل دا

 (هجري 1۶1۶)  دی واو د حساب یاد شپږ په                  دی څلور یې دال زر غین
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 او سول مریدان روښان پیر د او راغلل څخه هندوستان د ارزاني او مودود خلیفه چي وایي موږته لیکوال حالنامې د
 مال د المحققین مرأت او ولیکی طالبین مقصود مودود خلیفه: ولیکل کتابونه دواړو دوی. کړ حاصل یې مطلوب خپل

 او. دي ویلي رباعیات ساري بې یې کي هغه په چي دی کړی تصنیف دیوان یو یې ژبه افغاني په او دی اثر ارزاني
 (2۱2 ص حالنامه.)دی ښخ کي هند سر په هم اوس او وو سرهند یې نوط او وو څخه قبایلو له ترین د مودود خلیفه
 پیرروښان د سلیمان میرزا واکمن بدخشان د چي لیکي کي ترڅ په یادولو د ګانو خلیفه د روښان پیر د ځای بل

 چي وه لیکلي یې ته روښان پیر. واستاوه پوستین یو او آس یو یې ته دستګیر پیر او ورکړ لیک یو ته یوسف، خلیفه،
 واستاوه ته هندوستان ارزاني یې وروسته... ولیکه راته وي خدمت څه چي او وشمیره کي ډله په مریدانو خپلو د ما
 ګان خلیفه نور ځینی او وکړي؛ کړه زده کي باره په علم د توحید او ذات د حق د څخه هغه له مخلوق خدای د څو تر
 (۵۱۵ ص کتاب هغه)وبولي را ته کړي زده وموعل د توحید د خلک چي ولیږل، بخاراته او بلخ یې
 هیڅ نور باب په ژوند او شعرونو او فعالیت عرفاني او تصوفي د ارزاني د کي هند په ته موږ حالنامه 

 خپلو که خو دی؛ پاته چوپ تقریبا   باب په حاالتو شاوخوا او ژوند خپل د هم ارزاني پخپله او راکوي نه معلومات
 یو لرو، یې باب په شاعرانو لویو نورو ځینو د ژبي پښتو د چي ته، معلوماتو اندازه په نیشت د حتی او نیګمړو هغو
 پاچهي اکبرپه الدین جالل د هغه چي پوهیږو دونه. لرو معلومات زیات ډیر ګواکي باب په ارزاني د نو واچوو نظر
 په پاچاهی د( 1۰2۱ـ1۰۶۵)جهانګیر ورالدینن زوی د هغه د ښایی یا کلونو وروستیو تر پاچهی د هغه د یا او کي،

 ستړي نه په ته تبلیغ هغه د او مسلک تصوف روښاني د پوري پایه تر عمر د او. وي کړی ژوند کي کلونو لومړیو
 .وي سوی پاته وفادار ډول کیدونکي

 او کړی کار ویشکيخ مهجور پرویز ډاکتر کي اکیډیمي پښتو په پیښور د باندي دیوان پر خویشکي ارزاني د 
 خویشکي مهجور پرویز د دا چي ښکاري داسي. دی کړی شین ورباندي یې زړه او کړې ورباندي یې لیکنه مفصله

 زیار اندازه دغه په چي باید نو کوي ډاکټري باندي آثارو او ژوند پر شاعر یوه د څوک که. وي تیزیس ډاکټری د
 زیار هغه د او خویشکي پرویز ډاکټر زه، نو دی سوال شاعری د خویشکي ارزاني د چي ځایه کومه تر خو. وګالي

 .لرم اختالف څه یو سره هغه له درناوی، بشپړه په ته
 په زیاتره شاعران ډلي روښاني د وایي چي مني نه کرټ خبره دا حبیبي عبدالحي مرحوم د خویشکی ډاکټر

 هنري او شعري شاعرانو دغو ځیني د. سیدلاو لیري سوابقو ادبي او جریان ادبي او محیط خپل له کي هندوستان
 د حتی یې ځینو د چي دي، نظمونه کلک وچ او پاتي وروسته لحاظه هنري له آثار یې ځکه نو وه لږه هم مایه

 .رسیدلي دي نه هم پولو تر شعریت
 هم زه دي کړي یاد هم شاعران روښاني نور یې څنګ تر ارزاني د چي سره خبري دې له حبیبي مرحوم د 

 چي وینو نو وګورو غزلي انصاري خان میرزا او لواڼي دولت روښاني، واصل د که چي ځکه. لرم نه توافق چنداني
 ستایلو په ښکال او صنم مجازي د یې که دی، کړی تبلیغ تصوف او فکر روښاني د توګه مستقیمه په چیري یې که

 د او بر الس یې کي یوه هره په دی، کړی صیفتو ښکال مجازي د یوازي که او دی رسولی ته محبوب حقیقي ځان
 موضوع له موږ رواړل مثالونو ډیرو د لپاره اثبات د خبري دې د. ده ساتلې ښکال شعري یې سم سره قدرت او وس
 :وایي لواڼی دولت. یو مجبور ته راوړلو مثالونو څو یو د لپاره ثبوت د ادعا خپلي د خو کوي لیري څخه

 

 شمع کهل دی سوزان زړګی عاشق د
 شمع لکه دی بریان اور په عشق د تل

 تښتي مخه له ګومان د یې تاریکي
 شمع لکه دی رسان نفع رهنمای
 دولته ګڼه تابان خورشید لطیف روح
 شمع لکه دی روښان ده په تن کثیف

 :داچي یا او
 دریغه یار د وای غالم عاجز زه کشکي
 دریغه نګار خپل لیدای ساعت هر مي چي
 وو همیشه به وصال زما اشنا د
 دریغه اغیار نکړای فضولي میان تر که
 کړه مه سستي ورکړه په جام د ساقي ای

 دریغه هوښیار شي نه پاتې هم یو کاشکي
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 شي وصال سره یار خپل له یې مدام که
 دریغه زار ژاړي نه به دولت فقیر دا
 

. دی تللی ته ګور او سوی جال هلپار تل د یادوي، نه نوم یې دی چي محبوب، خپل څخه دولت له چي ښکاري داسي
  یو دلته یې موږ دی کړی افاده کمال ډیر په یې سوز زړه د ده، لیکلې غزل کومه یې چي کي فراق دایمي په هغه د
 

 .اخلو را بیتونه څو
 

 جانانه بې که نه صبر سوځي مي زړه
 هجرانه له ژاړم به ارمان ارمان په
 کیږي جال صورته له چي روح لکه
 ګرانه سخته هسي جدایی دلبر د

 وکه راباندي تاخت وخته بې بیلتانه
 اسمنه تر شي تیر فریاد زړونو خوږ د
 خوږیږي سینه حلق سر مي فراقه له
 ځانه له خیژي تاو مي دود په جن تب د
 

 څرګند کمال شعر او کالم د هغه د څخه مثالونو لنډو څو یو د دیوان د انصاري خان میرزا د توګه په مثال د یا او
 که او دي څخه موسسینو د شعر پښتو د انصاري خان میرزا او لواڼی دولت چي وي کي نظر په باید مو دا البته. دی
 .سي کیدالی مخکښی دغه هغوی د هم یې علت نو وي موجود نواقص څه کي کالم په هغوی د
 

 کړم تدبیر څه به زه میني ډیري د ستا
 کړم ځنځیر په زلفو د ستا یې بند مګر
 کړ پریشان زړه جمع دا مي زلفو ستا دا
 کړم تقریر یو په یو یې چي دی مجال څه
 راغلل ما پر واړه غمونه عشق دې د

 کړم تزویر او مکر زه لره څه به اوس
 بخره میرزا د مالمت اوله له
 کړم تغیر څرنګه به قسمت ازل د
 

 :کالم صوفیانه دا یا
 

 یم بنیاد ښه په محبت د څرګند زه
 یم آباد يهست دا په هم نیستیه له
 ووې ژبه په اقرار د مي ازل په
 یم میعاد خپل په وفادار ابده تر

 شو نه وړالی ځمکي اسمان چي امانت
 یم عماد صورت عاجز دا په زه یې اوس
 وینم واړه کښی نظر په مي عالم کل

 یم یاد نامه په اشنا د چیري اوهر
 وشو راباندي عنایت کښي بندګی

 یم ادښ نامه په میرزا د مهره دې له
 

 لري نیمګړتیاوي څرګندي ځینی کي برخه په قافیو د کله کله او سیالبونو د لواڼی دولت او انصاري خان میرزا البته
 میرزا همدغه کي حقیقت په. ورسوي تاوان ته ارزښت شاعرانه دیوانونو د دوی د چي دي نه زیاتي دومره هغه چي
 په او وتړله مال ته کمال یې خټک خان خوشحال چي ورسوله هت مقام هغه غزل پښتو د لواڼي دولت او انصاري خان

 .ورساوه ته کمال شعر ټول پښتو د بلکه نه غزل پښتو د یوازي یې کي حقیقت
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 کړ بلند علم ما چي شعر پښتو په
 کړ سمند په فتح مي ملک خبرو د

 وو اواورکی شپې توري د مدعي
 کړ څرګند باندي ځان مي غوندي سهیل د
 وو نه هسي کښي ماضي په او حال په یو
 کړ خوند راته خبرو د یې ښکاره چي
 ګوډي په وواهه مي دیوان میرزا د

 کړ زمند خویشکی ارزاني مي مسخره
 وو نور دا که وو واصل که وو دولت که
 کړ ریشخند یوه هر د مي خبرو په
 نظم د وپییل ورته مي کالم هر
 کړ مستمند مي بنجاره مشکڼو د

  دی الهام یا دی واردات مي کالم هر
 کړ بند بحر د تقطیع په مي موزون چي

 

 منځته سوال ښایست د شاعری د او کالم شاعرانه د بیا تیره په او شاعری، د خویشکي ارزاني د چي ځایه کومه تر
 زیات حده تر ځان کي دیوان په هغه د توګه په ثبوت د کمال د شاعری د ارزاني د خویشکي پرویز ډاکټر نو راځي،
 کړي پیدا صنایع بدیعی نور او تجنیس تام تلمیح، مرتب، نشرغیر و لف النظیر،مشاکله، مراعات د او، کړی ستړی

 د ارزاني د کي بحر په سیالبونو اتو د یوازي چي کله ترڅنګ، کمالونو ټولو دې د خو. دي ورکړي یې مثالونه او
 شاعری د اصال   چي لکه ارزاني چي رسیږو ته نتیجې دې نو واچوو نظر یو ته کیدلو لیکل بیتونو زرو هاوو لس
 رسولو پیغام خپل د شکل، منظوم په یوازي، یې، څیر په درویزه اخوند او کریمداد اخوند د او درلود نه خیال کولو
 الس لوی په او لیکلي کي بحر په سیالبونو اتو د یوازي رباعیات او اشعار ټول خپل یې ولي نو کنه. وه تړلې مال ته
 خوشحال او خان میرزا د هم، به ارزاني لرم یقین زه چي کي حال داسي په. دي کړي بیخونده او کړي واختهیکن یې

 هر په او لوستي ادبیات نور ژبي فارسي د او شیرازي حافظ کلیات، تبریز شمس د مثنوي، مولنا د څیر، په خټک
 .وي سوی پوه به خوند په تنوع د او سوی مخامخ سره مثالونو له غزل د به کي بحر
 روښاني د او فکر خپل د او دي غني او قوي پلوه له متن د چي اندازه هغه په کالم ارزاني د چي یم عقیده دې په زه

 شاعری د اندازه هغه په دی ورکړی یې تفصیل بشپړ او رسولی ځان یې ته افادې برخي هري د مفکورې د تصوف
 دونه په یې څه هر او ساتلی دی نه خیال قافیو او سیالبونو د حتی ېی کله کله. دی بیخونده او وچ پلوه له ښایست د

 .سي نه کتالی ورته هم سترګه په نظم ساده د بلکه نه سترګه په شعر د سړی چي دي کړي بیان ژبه ساده
 وډیر له سیالبونو او قافیو د کي ترڅ په کتني سرسري د خو کتلی وي نه بیت په بیت دیوان ارزاني د ښایي به ما

 د کله کله چي لکه سره ارزاني د چي ده کړې ترالسه ورڅخه مي نتیجه دا او یم سوی مخامخ سره غلطیو څرګندو
 کي شعر یوه په. ورسوي پیغام خپل یوازي چي یې غوښتل او وو نه غم استعمالولو، ځای پر د سیالب، او قافیې
 سړی او راتلالی سي نه کي قافیه یوه په چي راوړي، غوث او ملوث بعث،( سي ولیکل نحس باید چي) نحث بحث،
 .ګڼالی سي نه هم غلطي کاتبانو د چنداني یې
 

 (نحس) نحث یې څوک کا سعد یې څوک                        بحث سره کا نه دي څوک
 بعث اول په دی چه هر                         راوړي دي بخري چا هر

 ملوث کافر پلیت څوک                    شو جالس خناس ابلیس څوک
 غوث شو قطب اوتاد څوک                         شو پاکان ولي نبي څوک

 

 اندازې بې قافیې د دی کړی یاد پکښي هم تخلص خپل ارزاني چي غزل هغه کي ردیف په صاد د دیوان د مثال   یا او
 :وینو نیمګړتیاوي بیخونده

 حرصه له وکړه هیز پر                           مخلصه له ده دنیا دا
 ناقصه له اوسه لري                       کړه چار امر په کامل د

 لصه له دین د فایده څه                       دی غلګی دین د ناقص



  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

 حصه دین د یوړه هغو                    وي کامل د امر په چي
 مشخصه ده نص په دا                          خبره پښتو فقیر د

 تخلصه خپله له کښې                      وایي نصه له ارزاني
 

 سړی او لګیږي نه سره نه کي قافیه په هم یو تخلصه او مشخصه حصه، لصه، حرصه، مخلصه، چي ګورو دلته
 څخه ناقص له او ښیګڼي نیوي الس د پیر کامل د غندل، حب د دنیا د یوازي کي نظم دغه په ارزاني چي سي ویالی

 یې کي غزل بل یوه په راز دغه. وو نه کي غم په ښکال د شعر د او قافیې د او وو مطلب بیان ساتلو لیري ځان د
 مخ ۵۱۵ په کلیات د. دی کړی قافیه سره مکتوب او محبوب مطلوب، مغلوب، اسلوب، له خړوب، سرکوب، خوب،

 حال داسي په وینو، کیدل سرچپه لغت د الس لوی په او قافیه دهبیخون ډیره یوه ال کي هغې په او ده رباعي یوه کي
 .کړې ده نه مرسته سره قافیې له هم کیدلو سرچپه هغه لغت د چي کي

 

 زلفه دوه په شه مخ یې میم                    الفه له کنزا کنت د
 طلفه له که پټ زر یې مخ          که څرګند منع یې ته بالغ و
 

 برابره ده نه قاقیه هم یې ال او دی سوی جوړ طلف څخه طفل له هم او لري ګي سکته کي لوستلو په هم رباعي
 مقدمې د باندي هغه پر خویشکی مهجور پرویز ډاکټر چي څرنګه لکه دیوان، خویشکي ارزاني د ډول، لنډ په. کړې
 د نو نور. دی دیوان بشپړ ړنیلوم کي ژبه پښتو په چي دی مهم ډیر ځکه هم، عقیده په زما لیکي، کي ترڅ په

 مکتب روښاني د چي دی کي دې په یې اهمیت زیات ډیر البته دی؛ برخي بې تقریبا   څخه ښکال شاعرانه او شعریت
 .دي کړي بیان څرګند او ساده چا هر بل تر یې عقاید
 :احمد او احد    

 برخی پایلمړۍ د 


