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 ۰۲1۱۱11۱۰1          عبدالباري جهاني
 

 شمس الدین کاکړ
 (برخهلمړۍ )

  

 سول يچی روغ زړونه پکښی مات لکه کود
 ړمـه کـار څـدهـنـقن ـدیـهوده  زه شمس ال بې

 

ر اوسېدی باد په کلی کی د شمس الیدن کاکړ په نوم یو شاعآکی د کندهار د کلچ  لومړۍ نیمایی د نولسمی پېړۍ په
او همدغی .، علم او فضیلت ترڅنگ ډېره سخته تنگدستی په برخه وهبه وایې له ازله یې د ښه استعدادته  چی

حتی د خپلی  شمس الدین کاکړ دونه بې وسه و چی. باد او کندهار هم د ده د وجود څخه محروم کړلآتنگدستۍ کلچ 
 .ان کی گورته والړاو په همدې ارم.هم په نصیب نه سو خوښی یو واده یې

 

 يد خولې په هار خرڅېږ چی یو قند د یار
 شمس الدینه ډېر بې قدره قندهار دی

 

 خلکو د هغه د کی ژوند کاوه، او دغه علت و چیلیری پراته کلی  په ډېره تاریکه زمانه کی په یوه شمس الدین کاکړ
ده لېږلې  پاره یې د رگه وکتل چی د نکاح دپه دونه سپکه ست هغه ته یې. او شخصیت قدر ونه کړ ، فضیلتعلم

د پښتو ژبی د یوه بل په زړه زخمی شاعر کاظم  ،او شمس الدین هم. نادارۍ او غریبۍ په وجه جواب کړهمرکه د 
 .هندوستان ونیوی او مخ یې پر مجبور سو ک او ټاټوبی پرېښودلوتهد مل ،خان شیدا په څېر

 

 بې قدرهښي وي لکه لعل په ایرو ک
 بادر قلیچ آپروت دی شمس الدین پهسی 

 

په  هلته ټول پسرلی یې ریا  په ځوانۍ کی الهور ته والړ او د خپل قېمتی ژوند تقریبا شمس الدین کاکړ 
لی او د ده ، خو کله چی به د محیط ناخواارزو ورسره وه ته د بیرته ستنېدلو ر وخت کندهاره.مسافری کی تېر کړل

 .یې ویل واز بهآپه ډېر غمگین  د خلکو بې قدرۍ ور په زړه سوې نو مقابل کی په د لوړ شخصیت او فضیلت
 

 برایی می خوب لیدۍ چی مخ پر کور ځم
 د باغ پر لور ځم په هوس لکه بلبل

 اشتیاق د دیدن آس راته زین کړی
 زه سپور ځم يدی په مخ کی زما پلی ځ

 د گلرخ په هوا درسته شپه رفتن کړم
 یبلی سر سرتور ځم پښې د شبنم په څېر

 يبېلتانه راته سپارل يالر يواړ
 غلی غلی لکه چور ځم يزه بې الر

 وځانته يجذبه می د دلبر څکو
 گڼه هومره طاقت نه لرم په زور ځم

 خو مه وای راوستلی چی بیا وایی خدای
 زه یې محض د قبلېدو د دې پېغور ځم
 قندهار خو د هستوگنی وطن نه دی

 ارت د پالر او مور ځمباری څه کړم په زی
 به می دیدن له یاره کېږی په نصیب

 شمس الدین چی اوس له ښاره د الهور ځم

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilhjahani_bari_shamsuddin_kakar.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplojahani_bari_shamsuddin_kakar.pdf
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د  خو یې نه یوازی د هغهحتی په ځینو ځایونو کی . کړې ده ډېره ښه پیروی شمس الدین د حمید ماشوخېل 

د  يخو شمس الدین کاکړ یواز.ه اخیستی دییې هم کټ مټ ورڅخ مضمون ونو په اقتفا غزلی ویلی دی، بلکهغزل
د نگار ښکلی مخ نه یوازی  ياو د کاغذ پر مخ باند ي؛شیخ و زاهد څخه په گیلو اکتفا نه کو د او خط په ستایلو

او . دی يدی هغه یې بد بلل يد خپل زمان شرایطو ته ښه متوجه و، او چی په سترگو یې بد ورغل ترسیموی، بلکه
 .يد يیې توصیف کړ دی هغه يچی ښه یې لیدل

 

 شوه عجبه زمانه د تماشو
 چی یې ښې خانوادې کړې شو په شو

 په مجلس کی دانایان وینم خاموشه
 هر کم اصل و نادان گډ سو په اور شو

 قدریه د دې هسی بې تمیزو بې
 پر ځای پیشو يد هر زمر يکښېنو

 هغه خلک د منصب د جاه څښتن سول
 وچی به گرځېدل د نورو پر رش

 ناک پښتانه څه سول هیبت درېغه هغه
 چی عالم یې وېرېده له خرخښو

 چی د اوسپنی نینی یې پرې چیچلې
 خدایزده پڅ یې کړل غاښونه کوم ترشو
 د سنبل تر گل پاسته هغه وېښته سول
 چی هر چا به یې فریاد کړ له لشو

 سخندان یې د دېوان پر متن درج کړی
 که غزل شمس الدین کاږي پر خاشو

 

غولو د وروستني لوی سلطان، محی الدین اورنګزیب له وفات نه وروسته، تر ډیره وخته په ټول هند کي د د م
وروڼو ترمنځ جنګونه روان ول او طبیعي خبره ده چي له دې بې نظمیو څخه پیښور او د هغي سیمي کلي او 

کوي او ظالمو حاکمانو څخه حمید ماشوخیل د اورنګزیب په زمانه پسي ارمان . رونه هم نه سو خالصیدالیاښ
په . شمس الدین هم په داسي حاالتو کي ژوند کوي چي د حمید ماشوخیل د وخت شرایطو ته ورته دي. شکایت کوي

 .کندهار کي هر سردار د خپل سر پاچا دی او چي څه یې زړه غواړي هغه کوي
 

 وخت نور سو د فلک مهربانی والړه
 مخ د ځمکی و هر چا وته سور اور سو

 آرامي په هغه ورځ والړه له خلکو
 چي تیمور پاچا و خاورو ته نسکور سو
 حق انصاف تمیز د هر چا له زړه ووت

 رواداره هر سړی په ظلم زور سو
 دراني هر یو هوا د وزارت کا

 سدوزي هم هر یو ځان لره فغفور سو
 هر ګدای و هر ناکس په ویښیده سو

 د ابروی خلک سر تور سوو د حیا 
 يځابک سواره پیاده ګرزننده و چ

 الک وینم پر آس سپور سو هر بقال او د
 چی په درست عمر یې باج ښندلی نه و
 اوس د تېر عمر باجونه باندی پور سو
 ځینی غواړی پوښتېدن پر سر د ځمکی
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 حاکمان نکیر منکیر قندهار گور سو
  هر پښتون د بل په کمه روادار دی

 نه پوهیږم دا یې څه کاڼی پر کور سو
 له پالره سره جنګ و عداوت کازوی 

 مدعي له یوې سرمي ورور د ورور سو
 نازو نیاز به له چا بس وینې په سترګو
 شمس الدینه د نیا والړه مخ یې تور سو

 

سقوط کړی او د افغانستان د سدوزیو امپراطوری شمس الدین کاکړ په داسی زمانه کی ژوند کاوه چی  
نو لښکرو د خپلو د پښت. وروڼو سره وژل. د پښتنو ترمنځ بې اتفاقی وه.قایم کړی بارکزیو خپل بشپړ اقتدار نه و

د یوې خوا سیکهانو، چی تر .د هیڅ شی بازخواست نه کېدی څخه د هیچا.او ښارونه تاراجول پښتنو وروڼو کلی
قدرت سمبول، د امپراطورۍ او  د د پښتنو پرونه پوری یې پښتنو ته باج ورکاوه، د پښتنو مځکی الندی کړی، او

و د اېران قاجاریان د بلی خوا د.په تاج کی ټومبلی و کهانو د دولت د موسس رنجیت سینگهکوه نور الماس د سی
بل لوری ته برټانوی هند په  .د موښلولو خوبونه لیدل د اېران په خاوری پوری هرات د نیولو او د تل د پاره

 شمس الدین کاکړ. خپلو کی سره وهلخو پښتنو په . قشې طرح کړی وېن ن کی د خپل نفوذ د خورولو د پارهافغانستا
پښتانه په حیث، د دې بې نظمیو او ورور وژنو په مقابل کی بې تفاوته نه  او شاعر عالم او ضمنا   د بل هر حساس
د . ړی دیک شکایت او وژونکی ناروغۍ څخه و په څېر یې د پښتنو د دې همېشگیاو د خپلو اسالف ؛سو پاته کېدالی

د  کی یې د معرفی کولو په وخت چی د خپل محیطي دغه راز اشعار د لوی امتیاز د هغه کالم یو شمس الدین کاکړ د
و زلفو په سرو لبو او تور نګار دیوازي د  په څېر پښتو ژبی د ځینو نورو شاعرانو د او ؛هیچا مخ نه دی کتلی

سره له هغه چي پښتنو د هغه هیڅ  .توپانونو ته بې تفاوته نه دی پاته سویسرو لمبو او  او ستایلو بسیا سوی نه دی
قدرداني نه وه کړې او هیڅوک یې په غم کي نه وو، خو له ده سره د خپل قام غم وو، او د ټولو په غم یې ځان 

 .شریک باله
 

 ربه ته پر پښتانه وکړې  نظر
 په عزت دی وه د خپل خیرالبشر

 زړه ووتد اسالم غیرت یې هسی له 
 د کافر له السه  گرځی دربدر

 فراری یې په دا شان کړې سره جمع
 چی یو ځله سره یو شی شیر شکر

 کور په کور کړې اتفاق صالحیت یې
 چی به یو له بله  بولی برادر

 هر سپاهی یې وغزا ته هوا دار کړې
 ور درومی په زرگونی برابر چی

 د گوبیند کړی لوټی لوټی يچی کالو
 کی به را باسی سیم و زرپه توبرو 

 سول بې همته دوی که ریشتیا وایم اوس
 گڼه څه د مسلمان و د کافر

 که ملتان و که ډېره وه که کشمیر و
 ځینی ونیول سیکهانو په شیپر

 تښتی کړی له ظلمه د هر ملک رعیت یې
 سول د ظلم په کوهی زیر و زبر

 ځینی الړل يپیشینه خلکو گټل
 پر درناخلفه مه شه لوی د چا 

 یو له بله سره وژنی قصابان سول
 صبح و شام یې دی په کور کی شور او شر
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کله چي ګوري چي نه یې پر خلکو نصیحت اثر کوي او نه یې مناجاتونه او دعا ګاني نتیجه ورکوي نو، لکه مخکي 

نی سره، د هغه ښار چي مو وویل، د کندهار څخه د وتلو پرته بله الر نه ورته پاته کیږي، او د خپلي ټولي نیستم
د شمس الدین کاکړ د زمانې او د هغه څخه لږ وروسته کلونو کي د کندهار په ښار او . څخه د وتلو نیت کوي

شاوخوا سیمه کي د ګډ وډیو او ظم او ستم څخه حاجي جمعه بارکزي هم شکایت کړی دی، خو شمس الدین کاکړ په 
یان کړې او تر ډیرو مورخینو او لیکواالنو یې ښه ترسیم یل بصخپله یوه قصیده کي د هغه وخت وضع ښه به تف

د شمس الدین کاکړ په زمانه کي، پر ښار باندي حاکمو سردارانو او واکمنانو د خپلو خلکو  لوټمار ته داسي  .کړې ده
مال تړلې ده چي د هغوی له بیري څوک نوي جامې اغوستالی نه سي، او چي د چا له چا سره بدي په زړه کي وي 

و واکمنانو ته د هغه د شته منی په باره کي په غلطه یا په سمه رپوټ ورکوي او هغه بیچاره د حاکمانو چور او ن
 .تاړاک ته انتظار باسي

 

 هیڅ محل د خوښی نه دی دا دیار
 ځکه وړم له دې دیاره درد د یار

 خوشحالي پکښي ممکنه چي یې څوک که؟
 ه دی قندهارځای د غم او د اندو

 د یعقوب بیت الحزن دی جوړ له غمه
 پکښي ژړیږي څوک کوکارپه ورو څوک 

 په سبب د ظالمانو حاکمانو
 ځیني تښتي دولتمند او ساهوکار

 و همه آفتاب نشینشدوکاندار یې 
 دوکانونه مستطرح شول د بازار

 هر سړی یې له حسده هسي پر دی
 لکه ُپر وي له دانو نه سور انار

 ځيتنګ چشمي یې د هیچا له سترګو نه 
 که خرڅیږي په پیسه سره خروار

 هم چغلي به یو دبل په دروغ کاندي
  چي فالنا لري هزار هزار هزار

 له تهمته ددولت به سر تور ګرځي
 څوک له ویري تر سر نه تړي دستار
 که څو غازه په زحمت وي چا ګټلي
 په آب دم سره یې کړي تر ځان نثار
 په واده نوي جامې اغوستای نه شي

 په اختر به کړي سینګار څه قدرت چي
 یو عادل حاکم پیدا نه شو په ده کښي

 چي آباد په زراعت شي یا تجار
 ورځ په ورځ یې کهتري بهتري نشته

 مخ یې دی و تنزل ته وار په وار
 حیراني ده و دا هسي سخت وطن ته
 چي تر اوسه یې ده مځکه په قرار
 نه خالصیږي له بیګاره له چګاره

 په شا بار لکه خر وړي له خواریه
 ده ال یو نه وي تر ځایه رسولی

 هغه دم وي بیا سل نور ورته تیار
 احتمال شته ګوندي لږ عبرت پرې واخلي

 که څوک وروړي تر حاکمه دا ګفتار
 نه رسول یې نه وکیل یې چي ابالغ کړې
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 نور دي څه دی شمس الدینه په چا کار
د گمنامۍ ژوند  مید ماشوخېل او رحمن بابا په څېرح ،شهورو شاعرانوم الدین کاکړ هم د پښتو ژبی د نوروشمس  

لکه پخپله چی هم . او چندانی یې چاته د ژوند حاالت، د زېږېدلو وخت، د وفات کال او ځای معلوم نه دی. تېر کړی دی
 او دنیا ته راغلی د لعل په څېر ې التفاتۍ څخه شکایت کوی، همداسیزمانې د باود  ؛ځان په ایرو کی پټ لعل بولی

او که چا د ده په . يد يسو يپه ژوند خپرې سی، له مرگه وروسته څرگند لی دی خو شغلې یې د دې پر ځای چیځلید
 .د ده د قبر شناختی هم معلومی نه وې چیهم یوه پېړۍ وروسته، هغه وخت  نو هغه يد ليغم ورسره ژړ

 

 ما یو جام کړ د ساقی له السه نوش
 زما دواړه عقل و هوشالړ له سره 

 يکل خواږه زما په خوله زهر قاتل د
 هر لذت می د دنیا کړ فراموش
 سر وهم لکه آبشار له هره سنگه

 د هجران له غمه کړم جوش و خروش
 نه می سر نه می د ستار نه می وقار سته
 واړه گرو سول پر دوکان د می فروش

 نه مقام نه می ارام لکه گردباد سی
 وړم پر خپل دوش خپله خونه همېشه

 می جلب کش ده په بازار کی يبې صبر
 د غم اوښکی می پر مخ ځی پوشاپوش

 رممحبت تر هسی حده کړم بې ش
 په گوش يمی د چا نه لگ بد ویل

 يد یار غم به یې فنا لکه حباب کړ
 خاموش يشمس الدین که له گفتاره س

 لمړۍ برخې پاید 
 


