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  ۱۱1۱۰1۱۰1۱        عبدالباري جهاني و نویسندهناشر  
 

 میرزا خان انصاري
 برخهدوهمه 

 

 ړلټومیرزا یې د باور ناوکی ورک
 هیڅ گزار یې خطا نه ځی له هدفه

 

رګو وینی ، جامې یې واغوستې رنگینی او په کومو ستی په دې غزل کی باید سترګي سپینیحال کی چ په داسی
له مخی ځان مجبور گڼلی وي او گرامر یې د مفهوم قربانی  غزل کی ښایی میرزا د قافیې البته په دې. راغلي وای

 .کړی وي خو د مفرد پر ځای د جمع او د جمع پر ځای د مفرد کارول ډیره زیاته بیخوندي راولي
ړی نه س. میرزا خان انصاري په ځینو ځایونو کي د غزل او نظم طبیعي رواني پریږدي او یا توجه نه ورته کوي

سي ویالی چي د هغه د دیوان په نقلولو کي به کاتبانو دومره زیاتي غلطی کړي وي او که د خوشحال خان خټک دا 
خبره ریشتیا او د کاڼي کرښه وي چي وایي د پښتو شعر له ده څخه مخکي نه قافیه او نه نظم درلود او دا دی وو 

که د میرزا دې غزل ته یو څه . م یې د سیاالنو سیال کړچي پښتو شعر ته یې رنګ او ښایست ورکړ، او د پښتو نظ
که څه هم چي د غزل لیکلو یو شرط رواني . په انصاف وګورو نو وینو چي، چنداني څه،  چي هیڅ رواني نه لري

غزل که هر څومره ښایسته ولیکل سي، خو چي رواني ونه لري ژوند نه سي کوالی او د ښو غزلو په کتار کي . ده
 .راځي نهخو له سره 

 

 کل عالم و شاه وته محتاج
 یو دیدن د عارف د خاطر راج

 روځ یې نوراني په خپل جمال کړه
 شپه یې هم د دوو زلفو دواج

 قسمت یې په ازل جال جال کړ
 هر چا په هوس ونیو خپل خراج

 

او کلماتو توپیرته  قلمی نسخې ترمنځ د مفهومدېوان د یوې او یا بلی  نو نورو ځایونو کی چي سړی د ده دپه ځی
 غلط نقل د کاتبانو د بې سوادی له امله ځینی کلمات او الفاظ سی فکر کوی چی په ځینو ځایونو کیبیا دا گوری نو
 چاپ یو انتقادیپښتو ټولنی  او څرنگه چی د .ښکاره الس وهنه پکښی سوې ده او په ځینو ځایونو کی بیا .سوي دی
نو سړی تر یوه  ،مثالونه ورکړل سوي ديو چاپي نسخوي ځای پر ځای د بیلو بیلوقلمي ا؛ او په حاشیو کمتن دی

 .مثال  د دېوان د یوې غزلی مقطع یې داسی ده .ښه قضاوت ورباندی کوالی سی ځایه پوری
 

 پاک روښان لکه چی دی هسی به تل وی
 ارواح ځوان په صورت زوړ شو او میرزا په

 

 یعنی. د روښان پر ځای هللا دی د کندهار او په قلمی نسخه کی راغلي دی چید کتاب په حاشیه کی 
 

 لکه چی دی هسی به تل وی پاک هللا
 او میرزا په ارواح ځوان په صورت زوړ شو

 

، چی د پښتو ټولنی په لی او د کندهار او بلي قلمی نسخېپاک روښان لیک یا خو میرزا د دې خبری معنی دا ده چی
د هللا  ریشتیا هم یوازیځکه چی د پاک لفظ  .کاتبانو د روښان کلمه اړولې ده تفاده ورڅخه سوې ده،چاپ کی اس

پیرووی، دغه کلمه  ښانی طریقېبه هم د رو لیکلی وی، او کوم کاتب چی هغه او یا به ده پاک هللا. تعالی سره راځی
  .سته الس وهنه په یوه بله غزل کی هم عین. په لوی الس اړولې وي او د هللا پر ځای یې روښان کارولی دی
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 به زړه ځینی ساته شی په کوم کوم عالج
 لینده کمن دی لکه شمع چی دیدن یې د نظر

 د میا روښان کا دا فقیر میرزا ثنا
 چی دانش یې د کل علم سربلند دی لکه شمع

 

په همدې غزل کي د سیالبونو د انډول له . سوی دیا فقیر میرزا ثنا د پاک هللا کا، لیکل دبیا هم په ځینو نسخو کی 
په غزل کي ښي لورته دوولس سیالبه او . پلوه ډیر لوی نقص موجود دی او د روانی له مخي ډیره بیخونده غزل ده

که د میراز خان نور غزلونه، چي هم . کیڼ لوري ته شپاړس سیالبونه راغلي دي، چي په هیڅ توګه روایت نه لري
دوولسو او هم په شپاړسو سیالبونو کي لیکل سوي دي د روانی او ښایست له مخي وکتل سي نو سړي  په اتو هم په

او که سړی بیا هم پړه پر . ته دا سوال نه پیدا کیږي چي میرزا به ګوندي د سیالبونو په سم استعمال نه پوهیدی
. شپاړس سیالبونه دي دوولس ولیکي کاتبانو اچوي نو کاتبان داسي نه سي کوالی چي د یوه غزل ټول یا ډیرزیات

خو چي د غزل صوفیانه . دلته یوازي دونه ویالی سو چي امکان لري چي دا به د میرزا خان د زلمیتوب غزل وي
 .طرحي او فکر ته وګورو نو ویالی سو چي دا د زلمیتوب فکر نه، بلکه نه د پاخه عمر خبري دي

 

 البهسی 1۱له باقي سرایه لیږدي پر باقي ملي     
 سیالبه 1۱له نقصانه په کمال پوري بند دی لکه شمعه     

 سیالبه1۱دا د فقر جامه سکښتې په فقیر ده       
 سیالبه 1۱چي تمام بدن یې سر وتیغ ته چند دی لکه شمعه     

 سیالبه 1۱موتوا قبل ان تموتوا پرې پوهیږي               
 سیالبه 1۱چي څکلی یې د مرګ د پیالې خوند دی لکه شمعه           

 سیالبه 1۱لکع پتنګ باندي پریوزي          عاشقان
 سیالبه 1۱چي دا هسي تجله مخ یې کمند دی لکه شمعه        

 سیالبه 1۱په کوم کوم عالج به زړه ځیني ساته شي          
 سیالبه 1۱چي دیدن یې د نظر لینده کمند دی لکه شمعه         

 سیالبه 1۱دا فقیر میرزا ثنا د میا روښان کا              
 سیالبه 1۱بلند دی لکه شمعه             چي دانش یې د کل علم سر 

 

دغه راز د میرزا یوه بله غزل، چي د احداد روښاني په ویر کي یې لیکلې ده، دونه بې نظمه او بې خونده ده چي 
ځکه چي د احداد د وژل کیدلو په وخت کي پخپله میرزا، . سړی یې بیخي د میرزا خان انصاري کالم بلالی نه سي

نو دلته . ر وو، د پاخه عمر څښتن وو او ډیر ژر پخپله د دکن په جنګونو کي ووژل سوچي د مغول جهانګیر منصبدا
سړی یوازي یوه خبره کوالی سي او هغه دا چي ځینی غزلونه ښایي اصال نورو کسانو، چي د سم شعر لیکلو قدرت 

ن په قدرت او زور ځکه یو څوک چي د میرزا خا. به یې هم نه درلود، د میرزا خان په دیوان کي اضافه کړي وي
غزل لیکالی سي او د میرزا خان په څیر د یوې پخې عقیدې څښتن وي هغه دغه ډول خامه، بې ترتیبه او بیخونده 

مالمتوي چي خپل ځان د  په دې غزل کي میرزا خان ځان دونهد بلي خوا موږ ګورو چي . غزل لیکالی نه سي
خپله د مغول جهانګیر منصبدار دی، د مغولو په مقابل کي د هندوانو له کتاره شمیري؛ او په داسي حال کي چي پ

نو . پښتنو د ښورښونو او هنګامې یادونه کوي او احداد، چي د مغولو سره په جنګ کي وژل سوی دی، شهید بولي
زه، یقین ته په نیژدې ګومان، ویالی سم چي دا غزل به د روښاني تحریک کوم بل مخلص د میرزا په دیوان کي 

 .ړې وياضافه ک
 

 د فلک له چپ رفتاره
 چي تر غوږ مي تیروي د غم کوکاره

 ما چي په حضور ډیره ښیوه کړه
 اوس حساب شوم د هندوانو له کتاره

 د روښان د کور سرور وې
 د افغان د سر دستاره

 اول مي نه پیژاندې ځکه بیل شوم
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 د وحدت له نوبهاره
 بقایت د شهادت دي مبارک شه
 اختیاره چي دا هسي سربازي دي کړه
 تا چي له فاني سرایه کوچ کړ

 په ما دي رڼا ورځ کړه شب تاره
 په مغول به پښتانه په هنګامه وي

 څه شوې څه شوې د قادر ښایسته پالره
 د میرزا د زړه ارمان شوه

 د احداد غني بادشاه د مخ ننداره
 

په مغول به پښتانه په هنګامه .) ییوه خبره چي دلته سوال پیدا کوي هغه د مغولو د کلمې یو ډول مبهم استعمال د
له بلي خوا پخپله میرزا خان د مغول جهانګیر . چنداني مفهوم نه لري، او سړی یې له سره په معنی نه پوهیږي( وي

منصبدار دی او د هغه لپاره د مغولوالي او پښتونوالي موضوع چنداني مطرح نه ده، او که ورته مطرح وي نو د 
او حتی که جهانګیر امر ورته کړی وای نو د روښانیانو او احداد  په . ي یادوالی نه سيمصلحت په اساس یې چندان

میرزا خان کوم احساساتي زلمی نه دی چي احداد ته . او بله خبره د احداد د پاچاهی ده. جنګ به هم ورغلی وای
هم دا چي احداد هیڅ وخت د لپاره راځي او دو (ج)د خدای تعالی  لومړی خو غني بادشاه معموالا . غني بادشاه ووایي

ځکه نو زه وایم چي، احتمال لري، دا غزل به کوم بل چا . پاچهی دعوه نه وه کړې چي میرزا یې غني بادشاه وبولي
 .لیکلې وي او د میرزا خان په دیوان کي به یې درج کړې وي

وره، سوونه کلونه مخکي، میرزا خان انصاري د فارسي نظم سره، چي د ده په وخت کي یې د زلمیتوب د 
طبیعي خبره ده . تیره کړې او د پاخه عمر دوران یې وو، د پښتو ژبي د نورو شاعرانو او پوهانو په څیر، ښه بلد وو

چي د فارسي په نظم کي به یې د شعر ټول صنایع لوستي او تر نظر تیري کړي وي او که نور هیڅ نه وي نو د 
کله چي د فارسي شعر ، او په تیره بیا د حافظ شیرازي . به یې ښه بلدیت درلودسیالب او قافیې له سم استعمال خو 

له شعر سره، چي د روانی له مخي یې ساری کم دی، د هغه ښانایي ته ګوري نو په یقین سره ویالی سي چي، که 
ارسي ژبي د میرزا خان د ف.نور هیڅ نه وي، نو په نظم کي به د سیالب او قافیې له سم کارولوسره ښه بلد وو

مشهور شاعر حافظ شیرازي له کالم سره دونه عالقه مند دی چي د هغه د یوې غزلي څو بیتونه یې کټ مټ را 
 .اخیستي او ترجمه کړي دي

 

 نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
 عالم پیر دګر باره جوان خواهد شد

 ارغوان جام عقیقي بسمن خواهد داد
 دچشم نرګس به شقایق نګران خواهد ش
 این تطاول که کشید از غم هجران بلبل
 تا سرا پرده ګل نعره زنان خواهد شد

 ای دل ار عشرت امروز به فردا فګني
 مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد

 ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید
 از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد
 ګل عزیزست غنیمت شمریدش صحبت

 روان خواهد شد که به باغ آمد ازین راه
 حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود
 قدمي نه بوداعش که روان خواهد شد

 

موږ به د میراز خان انصاري د یوه صوفیانه غزل ځیني بیتونه دلته راوړو چي تقریبا ټکي په ټکي د حافظ شیرازي 
شاعرانو د کالم او عقایدو سره ښه بلد وو یقین پیدا کوي چي میرزا د لویو  ورتني غزل ترجمه ده او سړی په دېد پ

او په دې غزل کي ګورو چي د میرزا خان انصاري د نظم رواني له .او د نظم قوانین به یې حتما ښه زده کړي وه
 .حافظ شیرازي نه کمه نه ده
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 باد به بوی د دغه زړه وړي لون لون
 هغه زوړ عالم به سر له سره ځوان شي

 ورکاارغوان به عقیق جام و سمن 
 چي نرګس و شقایق و ته حیران شي
 پر بلبل چي د هجران غمونه تیر شي

 په دیدن به د ګلونو پر فغان شي
 د دې نن ورځي امید په ګانده مه کړه

 بیا د تیر ساعت څوک څرنګه ضمان شي
 په شعبان کښي ته پیاله له السه مه ږده
 بیا وعده به یې تر عید د رمضان شي

 راغی و باغ تههر یو ګل چي پر دا الر 
 دغه هسي به پر بله الر روان شي

 دا میرزا په جهان ستا په رضا راغی
 په رخصت به دي له دې سرایه روان شي

 

په  عارو مفهومدېوان کی د ځینو اشپه دې  .متن دلته نه سو راوړالی خان انصاری د دېوان ټول انتقادی د میرزا موږ
 چی کله کله .په بېلو بېلو شکلونو راغلي وی څلورو نسخو کی مات په دریوکل او ځینی .بشپړ ډول اړول سوی وی

ه به کومه نسخ محمد کاکړ او شمس الدین کاکړ ته او سړی نه پوهېږی چی پیر. خو یې ټول شکلونه بې خونده وی
د شعر د ده  یې دغه راز قضاوت کړی دی چیپه برخه کی  د دونه سترشاعر السته ورغلې وی، چی د پښتو ژبی

او هغه دا چی پیر محمد کاکړ او . نه سو غورځوالی یو بل احتمال هم له نظره البته. فاظ وحشی او بې معنی بولیال
له عقیدې سره  او د هغه د تصوف خان د روښانی مفکورې د میرزا کاکړ ښایی د دینی عالمانو په حیثشمس الدین 
وحشی او بې معنی او کله چی د  .ډیرو غزلونو کي ځانته مال وایي ه خپلواو شمس الدین کاکړ خو پ. مخالف وی

غزلو کی  چی میرزا په خپلو تقریبا ټولو ،مفاهیم وی دغه د روښاني عقیدې ښایی نو مطلب به یې الفاظو نوم اخلی
نو بیا خو حق په دلي وي ـه کمزوری لیـرخه کي دغـالبونو په بـاو که یې د قافیې او سیه اخیستی دی،ـکار ورڅخ
 .جانب دي

اتفاق ورباندی موجود  قلمی نسخو د ټولو ځینی داسی بیتونه هم راغلي دي چی د میرزا خان په دېوان کی 
او سړی کله کله دې احتمالي نتیجې ته رسوی چی د پښتو غزل  .افیې ډېري نیمگړتیاوی لیده کېږید ق دی خو هلته

ثال په یوه غزل کی موږ گورو چی م .وری ال پوخوالی ته نه وه رسېدلېتر زمانې پ لکه چی د میرزا خان انصاری
سر نه  کلمات، چی د قافیې له مخی چندانیاو دغه راز نور  ، طور، متصور، تهور، بالفور، چوردور میرزا خان

، دلیره، ه، مېره، هېرهاو په بل غزل کي بیا گورو چی  د ډېره، تېر. سره خوری،  په یوه ردیف کی راوستي دي
په یوه ردیف کی راوړي اود میرزا خان د غنی مفاهیمو د افادې شرنگ او آهنگ یې  شمشېره، او منیره کلمات

د میرزا په دېوان کی دونه زیات نه دي چی  باید زیاته کړو چی دغه راز کلماتالبته دا . خراب او بدرنگه کړی دی
له میرزا خان د پښتو ژبی  موږ دا خبره بیا هم کوالی سو چی او. ورسوی د هغه د دېوان ارزښت ته دی تاوان

هر غزل او شپړ دېوان یې را پرې ایښی دی چی یو داسی ب و غزلو او قصیدود خوږلومړنیو شاعرانو څخه دی چی 
 .لیکلي دی مدغو افکارو د افادې په منظور یېد ه او. افکارو ښکارندوی دی د هغه د صوفیانههر کالم یې 

 

 د خدایی عشقه همخانه شې که یو ځل
 یو په یو به له عالمه بېگانه شې
 له هستیه به نیستیه لره ورشې

 په دانېست به له کل هسته یگانه شې
 غشي به واړه پر تا اوري د تهمت

 نښانه شې خاص وعامه  تروبه ته د
 د زړه حال به له نا اهلو خلکو واخلې

 ویرانه شېهمېشه به لکه گنج په 
 دغه خپله وداني به ویرانه کې
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 بیا به تل د کل ویرانو ودانه شې
 که دي ځان په دا سوزانه لمبه کښېښو

 په دا درد به جان گدازه پروانه شې
 یو شراب حقیقی به دي تر خولې شي
 تل به مست  له دغه مسته مستانه شې

 په هیڅ دود به د دوه کونو پروانه کړې
 خزانه شې که توانگرد  قناعت په

 ته باران به د رحمت پرعالم اورې
 هم به تخم پر جهان دانه دانه شې

 د دې حال  اهل به ستا له  حاله وایی
 په ریشتیا به د ریښتینو افسانه شې
 په ویل به  وویونکو ادب ورکړې

 تروبه زېب د واړو چنگ او ترانه شې
 که گویا دی د گویا په ثنا کښېوزی

 په زمانه شېد میرزا په دود به یاد 
 دوهمی برخې پاید 


