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  ۳۰1۱۱11۱۰۲        عبدالباري جهاني و نویسندهناشر  
 

 میرزا خان انصاري
 مه برخهرید

 

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

 

 میرزا خان انصاري، لمړی برخه
 دوهمه برخه -میرزا خان انصاري

 

په دې پورتنی غزل کي یوازي د مضمون غنا طرح نه ده بلکه د میرزا خان د ځینو غزلونو په خالف، چي موږ یې 
میرزا خان  .مثالونه راوړل، د سیالب او قافیې له مخي هیڅ ډول نیمګړتیا نه لري، او خپله بشپړه رواني یې ساتلې ده

زل ته نه سی او هیڅ من. پر دې الره سخت نابلده دی وایي چي مگر .حقیقت پیدا کولو پر الر سفر کویانصاري د 
دلته میرزا . دی له السه نیسي، او د حقیقت سر منزل ته یې رسوي. پیر کامل را پیدا کېږی چی دغه وخت دی. رسېدالی

وه نفس د په ی لکه دومره زور پکښی پیدا کېږي چی، بنه یوازی حقیقت ته رسېږي. له گومانه پاکېږي،او یقین حاصلوي
 .سفر کوي، او نور نو پخپله هم د دې  اهل دی چی نورو ته  د حقیقت الری ور وښیی دنیا له یوه سره تر بله

 

 زه هر څو چی د عادت په رسم تللم
 د تحقیق تر فهم نه ورسېدلم

 یو می سخت پر نالیدلې الر سفر کړ
 سرباری و پر ځان ظلمامانت می 

 رهنمای له یوه لوری را پیدا سو
 دې دلسوز په ناپوهی وپوهولم

 د گومان له علتونو یې فارغ کړم
 د یقین په پرهېزونو یې ساتلم

 مدد بیا موند د معنی قوت می هسی
 په یوه نفس کی قاف تر قافه ځغلم

 دا وینا د حقیقت په ژبه وایم
 لماوس یې زه پر خلکو ږدم هم یې اخ

 و میرزا وته می درست  د حاله ووې
 چی په کوم پټي زرغون شوم چا کرلم

 

ځکه . ده نه پوهېږی چی د زړه مینه یې له چا سره زیاته.میرزا خان انصاری یوه ټوټه عشق گرځېدلی دی  
میرزا پر خپل یارمین  .آیینه ده د مخ او هره ذره یې د یار. د خپل یار مخ وینی ذره کی چی دی د کایناتو په هره

و ا .هم خپل یار وینیالخره د خپل وجود په هره ذره کی با. د مینی ذکر کوی د ده د وجود هره ذره د خپل یار .دی
 د حیرت په مقام کی وینی، او گوری چی د یار محبت بیرته نو میرزا خپل ځان کله چی خبره دې ځای ته رسېږی، 

 

  .د ده وجود ته را گرځېدلی دی
 له دې خپله حاله څه وایم و چاته

 چی د زړه مینه د چا ده پر چا زیاته 
 دا زما محبت واړه پر خپل یار شو
 اوس د یار محبت وجارووت وماته
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 هسی رنگ فاني شوم له دې خپلی رضا
 چی نفی معنی می راوړه تر اثباته
 کل ذرې می ونظر ته آیینې شوې

 یو اشنا وینم مخ راته په هر څه کی 
 تر خضر و ما هسی اوبه راکړېمه

 د سکندر ملکونه وینم بې مرآته
 کوه طور په لمبه وسو چی گومان د

 ارني ناره یې اورم و موسی ته
 دا بې مثله زړه می جام لکه د جم  شو

 پکښی وینم اوه مځکی سماواته
 د گومان دویي می لیري کړه له میانه

 له فاني منزله راغلم و بقا ته
 صفاتو آیینه شوهدا صفات می د 

 او د ذات اصل می ورغی تر ذاته
 پر مسکین د مستحق حکم نه ویني

 دا فقیر میرزا یې خالص کړ له ذکواته
 

بسیا دی، او نور په همدغه داغ . ر د مینی داغ لريپر خپل خراب زړه باندی د خپل یا يمیرزا خان انصار 
د او لېمه یې هم  مینه یوه ده، د هغه جانان یو دی د هغه یا ر یو دی، د هغه .د بل چا منت یوسي نه غواړي چی

ي ، مگر څوک په د ې نه دی د فراق له حاله همېشه په بڼو  د اوښکو بارونه وړ. يجانان د یادونو داغ تور کړي د
د ده د پاره خپله . ن دیڅومره گرا همېشگی تحمل او د یوه سړي د پاره یې .دا بار څومره دروند دی پوهېږی چی

 ه دې حاله شکایت نه کوی، او واییخو میرزا خان ل .هم لری ر گرځېدلی دی، چی د شاتو سره لشېد مچیو کو مینه
موږ بیا هم ګورو چي په دې  .مستحق دی کی د دواړو په الره ملگری وی او د مینیهم باید  د هوس سره غم چی

 .ایت سوي دي او د مخکني غزل په څیر یې رواني ساتلې دهغزل کي د نظم ټول قوانین رع
 

 چی د یار د مینی خوږ په خراب زړه وړم
 بېهوده به د نور چا منت په څه وړم

 خپل اشنا د یادو داغ را باندی کښېښود
 د دې داغ نخښه یې عین په لېمه وړم

 دواړه کسي می له دغه سیاهي روغ دي
 اوس یې ځکه په سیاهي پسی لیده وړم

 لوری پیل راووړ دې یوه کتو له هر
 ډوب په لړمانه وړم يدا د جنگ ناوک

 د فراق له حاله هیڅ ویالی نه شم
 مدام اوښی آوېزانی په باڼه وړم

 ناز پرور له هسی حاله خبر  نه دی
 د هجران دغه درانه بارونه زه وړم

 یخ صورت می دم تر دمه ویلي کېږی
 گهي اوبه وړم په عالج  یې گهي اور

 په مثال زنبور خانه شوه محبت مي
 چی خواږه یې پرې کوم په ځان الشه وړم

 غم ښادی د عاشقانو همخانه وي
 چی هوس یې قبلوم اندوه یې ښه وړم

 لکه روح می د خپل یار په هوا والووت
 دا خسته صورت به هم پسی هاله وړم
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 په میرزا د محبت لمبې چوپېر شوې
 په دغه آتش به ډېراومه پاخه وړم

، هغه د زلفو او ښایست هر اړخ د حسن هغه د ښکال، هغه. وفی شاعر نه دیخان انصاری یوازی ص میرزا 
د مخنیوی چاره  ، نو د هغه د سرکښیاو ناصح  له نصیحته مستغني کېږی کله یې چی زړه د زاهد. متوجه دی ته

ده . ولیبمیرزا عاشقی خپله ازلي برخه . يپه اور وژنیعنی په اصطالح اور. د زلفو ځنځیر بولي یوازی یوازی او
دی د خلکو مالمتی خپله ازلی . مکر او تزویر ورته ښکاریبیانو شکایت  وعده کړې ده او په ازل کی د وفا او مینی

 .برخه بولی، او په دې قانع دی چی د ازل برخه او وېش  په بله نه کېږی
  

 ړمستا د ډېری مینی زه به څه تدبیر ک
 تر تا څو به د داهسی غم شبگیر کړم
 نن می زړه له نصیحته مستغني شو

 مگر بند یې ستا د زلفو په ځنځیر کړم
 داستا زلفو می دا جمع زړه پرېشان کړ

 څه مجال دی چی یې یو په یو تقریر کړم
 د هجران غم چی پر ما باندی تېرېږي
 په یوه نامه محال چی یې تحریر کړم

 چی په دا به وصال موممکه می زده وای 
 دین دنیا به باندی وبازم توپیر کړم

 چی دا زه یې له میثاقه عاشق راغلم
 اوس به څه لره زه مکر او تزویر کړم

 له اوله مالمت د میرزا  بخره
 د ازل قسمت به څرنگه تغیر کړم

 

که د هغه په شعر کي د . ګوروکه د میرزا خان انصاري په دیوان کي ښایستو او رنګینو ترکیبونو او کلماتو ته و
روښاني تصوف نسبتا ساده افادې ته یو نظر وکړو او که د هغه په دیوان کي د نظم پر قانون او چوکاټ باندي 
بشپړو برابرو نظمونو او شعرونو ته وګورو نو ویالی سو چي د هغه په دیوان کي غلطی او بې نظمی د ګوتو په 

الدین کاکړ په اصطالح وحشي او بې معنی کلمات او الفاظ یې د دیوان شمیر دي او د پیرمحمد کاکړ او شمس 
میرزا خان انصاري د پښتو ژبي د شعر له بنسټ ایښودونکو څخه دی او موږ . ارزښت په هیڅ توګه نه سي کموالی

ل ته یې د شعر د تللو او ارزولو په وخت کي د کالم د نیمګړتیاوو پر ځای، چي ښایی راز راز عوامل ولري، کما
بده به نه وي . ځکه توجه کوو چي د کمال شعرونه یې په سل ګونو او نیمګړي شعرونه یې په لس ګونو هم نه دي

توګه د هغه یو بل روان او صوفیانه غزل، چي د خپل سکونت د مقام یادونه پکښي کوي،  چي د بحث د ختم په
 .راوړو

 

 هر بنده چي د رحمت په نامه یاد کړم
 تر کل عباد کړم په دا رحم یې بهتر

 په ازل چي میکرم پرې باندي وکه
 تر ابده وفایي پخپل میعاد کړم

 زما یاد به یې څراغ د معرفت شي
 او یقین به یې اساس لکه عماد کړم

 غافالن له هسي حاله خبر نه دي
 چي په زړه د ذاکرانو اعتقاد کړم

 د اندو نخښه به ځای پرې باندي نه کا
 هغه زړه چي په دا خپله خوښی ښاد کړم

 چي هر یو به په کرده سزا بیا مومي
 له نیکانو سره ښه په خلکو داد کړم
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 چي اختیار مي تن په تن باندي ویشلی
 د هر چا پخپله مینه استعداد کړم

 عرش هللا د مومن زړه په دا معنی دی
 چي خپل مهرو محبت باندي بنیاد کړم

 وښی تیر شيهر مسکین چي د صورت تر خ
 دا زما رضا به واړه د ده مراد کړم

 جدایي پیوند زما په نظر نشته
 ترو له چا سره آشتي له چا جهاد کړم

 چي طالب تر سکونته پوري راغی
 د شاګرد په خوله خبري د استاد کړم
 که د رسم حجاب لیري کړم له میانه

 .د میرزا په دود به څو بندي ازاد کړم
 

چي د پښتو د کالسیک ادب په باب ښه دقیق معلومات لري او د پښتو    Major H.G Ravertyمیجر روارټي
ژبي د پخوانیو مخکښو شاعرانو، خوشحال خان، رحمن بابا، حمید ماشوخیل، احمد شاه بابا او نورو شعرونه یې په 

ت راکوي چي نه د انګلیسي ژبه اړولي او نړۍ ته ور پیژندلي دي، د میرزا خان انصاري په باره کي داسي معلوما
 . کوم کتاب پر استناد والړ دي او نه د تاریخي پیښو سره سر خوري

مخونو کي لیکي چي  ۲۲او  ۲۳په   Selections from the Poetry of the Afghansراورټي د خپل کتاب
هم د هند په میرزا ډیر زیات سفرونه کول او له هرات څخه تر اګرې پوري، هم د افغانانو په ښارونو او کلیو او 

ده د سوات څخه نیولې تر باجوړ او کندهار او هرات پوري د افغانستان په هره سیمه کي . مځکو کي خلکو پیژاند
د هغه . کی تیر کړ و په ایالت راجوارا یا راجپوتاناده ډیر زیات وخت د په هندوستان کي د راجپوتان. مریدان درلودل

مغول . ده سره یې ډیر ښه سلوک کاوه او د ده احترام یې درلود ځای راجا، که څه هم چي یو هندو وو، له
اورنګزیب، که څه هم . اورنګزیب، چي میرزا د هغه په وخت کي مشهور سو، هم ده ته ټاکلې تنخوا مقرره کړې وه

چي ډیر توندرو مسلمان وو، او د مذهبي شخصیتونو په الس کي وو او د هغوی په خوښه یې عمل کاوه، د هغوی په 
لمسه یې میراز ور ورباله او له هغه څخه یې وغوښتل چي پر ده باندي د کفر او شرک الزام دی او باید چي له ځان 

امپراطور، سره له هغه چي ډیر توندرو مسلمان وو، د میرزا په برخه کي یې له احتیاط څخه کار . څخه دفاع وکړي
انو له منګولو څخه وژغوره او هم یې ځان له بدنامی واخیست او داسي یو ترتیب یې ونیوی چي هم یې هغه د مالی

که یې چیري . اورنګزیب مالیانو ته وویل چي هغوی باید له میراز خان سره مخامخ بحثونه وکړي. څخه خالص کړ
د میرزا دښمنانو ډیر . هغه پړ کړ او پر هغه باندي یې د کفر او شرک الزامونه ثابت کړل نو هغه ته سزا ورکړي

خو له میرزا سره دا اندیښنه پیدا سوه چي هسي نه یوه ورځ د . کړل او په خپلو دسیسو کي ناکام راغللکوښښونه و
ده دښمنان په خپلو دسیسو کي بریالي سي او صدمه ورته ورسوي ځکه چي د شرقیانو د یوه مشهور متل له مخي 

ه هند کي به د خپلواکو هندو پاچاهانو او ، نو میرزا یو څه ځان ګوښه کړ او پچاهان نه سترګي لري او نه غوږونهپا
یا هغو هندو پاچاهانو په مځکو کي ګرځیدی چي اورنګزیب ته یې مالیه او باج ورکاوه، او دغو هندو پاچاهانو د 

 .میرزا ډیر قدر کاوه
 

هیڅ کتاب لومړی خو موږ په هیڅ کتاب کي د میرزا د سفرونو او سیاحتونو، په تیره بیا په کندهار او هرات کي، په 
میرزا خان . او د دې افسانې اساس خو ځکه غلط دی چي له تاریخ سره سر نه خوري. او اثر کي څه نه دي لیدلي

انصاري د شاه جهان د قدرت په لومړیو کلونو کي د دکن په جنګونو کي وژل سوی دی او پر دې باندي ټول باوري 
ښایی دا به کومه بله کیسه وي او راورټي ته به . ل بیځایه ديدلته د اورنګزیب پاچا نوم راوړ. منابع اتفاق سره لري

 .د میرزا خان نوم په خوله ورکړه سوی وي
 پای


