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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 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

  
  

 ۲۰/۱۲/۲۰۱۶         سنګروالشهسوار 

 په برټش کتابتون کې،
 

 څو نوې موندنې
 

 (د هند په نیمه وچه کې،روښاني ادب)
 

د حالنامې له مخې کله چې د هندوستان په مسلمانانو کې د پیرۍ او مریدۍ دا خبرې او انګازې خپرې شوې ،نو له 
 دوه ستر او مهم شخصیتونه لکه مودود ترین او مال ارزاني راغلل بیا د پیر روښان مریدان شول.بابته یې 

مودود ترین د پیر روښان هغه نامتو مرید وه چې د خپل مسلک د تبلیغ لپاره یې کندهار ته واستوه او نوموړي ورته 
کړل. ده مقصودالطالبین هم کښلی دی. او مال په ترینو، کاکړو، کاسیو او نورو پښتنو ټبرونو کې ډېر مریدان پیدا 
 ارزاني بیا مراة المحققین او ورسره د خپلو شعرونو دیوان لیکلی دی.

پرلپسې ګڼه کې خوندي  ۴۴۹۶ما )لیکوال( په برټش کتابتون کې د خویشکي ارزاني هغه قلمي نسخه ولوستله چې په 
 په دغه شعر شوی دی:نه شپېته شعرونه لري چې پیل یې  ۶۹ده. دغه قلمي نسخه 

 

 فقیر راوړه بې ریـــــــــا  له الف ]ئي[ کوز ته یا»
 په نــــامـــــه د کبریـــــا  اول دفتر بــــه وکـښــــم

 لکــه نقـــش د بوریــــــا  د بل چا صفت به سوکړم
 بــې پایان لــوی دریـــــا  حق له شش جهت پاکدی

 

په اړه لیکلي دي چې نوموړی په ژبنیو چارو کې د بایزید انصاري مرستیال  میجر راورټي د دې دیوان د پنځوونکي
 (1)«وو.

اخون دروېزه د ده په باب ویلی دی ،چې شاعر ارزاني د پښتنو د خویشکي ټبر د هغو درې وروڼو  )ارزاني، عمر 
چې له بایزید سره ولیدل  او علي( څخه یو وه ،چې له هند څخه رالېږدېدلي وو او ال هملته کفر ته اوښتی وه خو کله

نو پخپل کفر ال ټینګ شول. ده د خپلې نوې عقیدې توکي په شاعرۍ کې بیان کړل او د بایزید په کتاب کې یې دننه 
 کړل.

 دلته اول د کفر کلمه وکارول شوه او دویم دا چې د بایزید د کتاب یادونه وشوه.
ړی ډېر ښه مسلمان وه ،د ساري په توګه په یاده شوې لومړی دا چې د ارزاني له شعرونو څخه معلومېږي چې نومو

 قلمي نسخه کې لولو:
 

 د ارزانــــي پښــتـو ابـیـــات
 په دا الر ځـــــه په احتیـــاط
 په دوه الس وړه دوه څراغه
 یو حدیث او بــــل آیــــــات

 ذي )پیر بابا( مرید وو.د اخون دروېزه لګول شوی تور ښایي سیاسي رنګ ولري دا ځکه چې دی د سید علي ترم
 نوموړي چې د بایزید د کتاب کومه خبره کړېده چې ګني ده څه ورزیات کړي دي ماته د تامل وړ ده.
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 5تر 2 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 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

پیر روښان د خپل تصوف په رڼا کې د خپلې طریقې اته مقامونه د پام وړ ګڼي، چې هغه شریعت، طریقت، حقیقت، 
 معرفت، قربت، ملت، وحدت او سکونت نومېږي.

( روښاني صفتونو له مخې ،چې د صراط التوحید په پاڼو کې ورته اشاره شوې ۷اصولو په رڼا کې ، د اوه )د همدې 
 ده ،باید د بایزید ټول پلویان، پیروان او مریدان د ځان لپاره غوره وګڼي.

نشو ویلی  د عرفان او تصوف په رڼا کې د روښانیانو تصوفي نظریات د واحدة الشهود په بنسټ والړ دي. ولې دا هم
 چې د وحدة الوجود د نظریې توکي به په کې نه وي خو دی د اسمعیلیه فرقې پیرونشو ګڼلی.

ارزاني نه یوازې یو شاعر وه بلکې د هندوستان په پښتنو لیکوالو کې د پښتو نثر لیکل له ده څخه پیلېږي، او یوه 
 ري ځکه چې د ده نثر روان او سلیس دی.منثوره رساله یې کښلې ده چې د هغه مهال له مسجع نثر سره توپیر ل

هغه مهال چې رشید خان د اصف خان په وسیله د بښنې یو لیک واستوه او هغه هم ده ته بلنه ورکړه چې د ده حضور 
 ته راشي. نو هغه وه چې د ملتان له الرې کشمیر ته ورسېد او بیا یې له پاچاه، نورجهان او اصف خان سره ولیدل.

 او دالساینې لپاره د شمس آباد جاګیر ده ته ورکړ. پاچا د ده د خوښۍ
کې د ده مالتړي او پلویان وه هندوستان ته الړل چې په « روه»له رشید خان )الهداد( سره ډېر هغه پښتانه چې په 

 دغو کورنیو او کسانو کې یو شمېر لیکوال او شاعران هم ول.
ین زوی میرزا خان وه چې د حالنامې له مخې میرزا خان په په دغه ډله شاعرانو کې یو هم د بایزید لمسی د نورالد

 هند کې د جاګیر څښتن شو.
 – ۹۰مه )۱۷ما د میرزا خان انصاری اوه قلمي نسخې په برټش کتابتون کې ولوستلې لومړۍ قلمي نسخه یې په 

 هـ( پېړۍ کې کاږل شوې ده. ۱۱۰۱=  ۱۶۸۹
هـ په ګوته شوی دی چې په شمس اباد کې خاورو ته سپارل ۱۰۴۰د دولت د یو شعر نه د میرزا خان د مړینې کال 

 شوی دی او د شاه جهان د واکمنۍ په مهال دکن کې مړ شوی دی.
کال  ۱۷۴۴دویمه قلمي نسخه چې د پاریس نندارتون نه ترالسه شوې ده او اوس په برټش کتابتون کې خوندي ده او 

 د مهتاب خان افغان مهمند لخوا کاپي شوې ده.
قلمي نسخه بیا له یادې شوې نسخې نه چې اوس په برټش کتابتون کې خوندي ده څلورڅلوېښت کاله د مخه د دریمه 

 ز کال( کاږل شوې چې په دغه شعر پیلېږي: ۱۷۰۰محمد محسن لخوا )
 

 د هــــر حرف یازده لغت  پـــه پښتــو بزه ووایـــــم
 پــڅــــلــــــون عبــــارت  رهبـــري یې د توحیـدک
 د توحیـــــد لــــه معرفت  کل صفت دی بیان شوی

 

 نورې السي نسخې هم یو له بل سره دومره بشپړ توپیر نلري ولې یوازې د زمانې له مخې د توپیر وړ دي.
ز( نه وروسته راورټي هم د ده شعرونه چاپ کړي دي. له دې سربېره بیا مېجر  ۱۸۸۱ – ۱۸۰۵پروفیسور ډورن )

 رمې قلمي نسخې هم کار کړی دی چې نچوړ یې د نسخو په کتالک کې خپور کړی دی.راورټي د میرزا په څلو
 

 د میرزا په یوه قلمي نسخه کې لولو:
 

 د دې مستې شها زلفې تار په تـــار دي
 غوړېدلې لکه سیوری په رخسار دي
 ای میرزا ته دا ماللې سترګــې وینـــه

 چې مدام د یار له مینې په خمـــ
 

هندوستان ته تللی ول « روهه»ځنګ د پیروانو او پلویانو په لړ کې، کوم لیکوال او شاعران چې له د روښاني غور
 یو هم د ابابکر کندهاري کورنۍ وه.

نوموړی د جالل الدین د خالفت په مهال د روښاني غورزنګ غړی شو. خو کله چې له احداد سره یې ورانه شوه، نو 
 شو.بیا د رشید خان )الهداد( سره ملګری 
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 5تر 3 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 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کې د ابابکر اړیکو ته اشاره کړېده، چې له رشید خان سره یې ځکه اړیکې ټینګې « حالنامه»د ده زوی مخلص هم په 
 شوې چې له احداد نه خپه شو.

ابابکر له مغلي دربار سره هم ډېرې نږدې اړیکې لرلې ،ان دا چې جهان ګیر به له ډېرې مینې او مهربانۍ له ده سره 
 خبرې کولې او د شاه په سلو پیره دارانو کې یو دی وه.« افغانۍ ژبه»په 

 هـ کال کال مړ شوی دی. ۱۰۳۴څېړونکي د ابابکر او احداد مړینه یو مهال ګني او وایي چې په 
 دی د میدني پوځ دار وه ولې شاعر هم وه. پوهاند رښتین د ده په اړه لیکلي دي:

حالنامه وایي چې ده د مرات العارفین په نامه یو کتاب جوړ ابابکر د علي محمد مخلص پالر او د پښتو شاعر وه. 
 (2)«کړی وه چې ډېرې څلوریزې او بوللې پکې وې...

 

 نوموړي د احداد د یو جنګ په اړه یوه قصیده کاږلې ده چې څو بېلګې یې داسې دي:
 

 احداد خــدای وتــه سجـــده کړه  خیرالبیان یې کــړ د وړانـــــدې
 چې یې توره په جنګ سره کړه  ــا غــــــازي دیهغـــــه رښتیــ

 چې استاد توره تېره کــــــــــړه  د سربازو ژوند پرې ښه شــــي
 

د احداد د مړینې زېری ور کړ، چې پرې « باقرخان»دی دومره مېړنی او ننګیالی وه چې کله یوه مغلي چارواکي 
 چې په پای کې ومړ.شوی سر یې پاچا ته راوړل شو، نو نوموړی دومره خپه شو 

 د ده دوه زامن هر یو علي محمد مخلص او خواجه محمد د خپل مهال تکړه شاعران وه.
هـ ق کال هند ته کډه شوی دی او ژوند  ۱۰۲۹علي محمد مخلص د ابابکر زوی د عثمان کاسي لمسی کېږي چې په 

کورنۍ سره په تیرا کې اوسېده. دی له کې له خپلې « روه»هـ ق پورې یقیني دی او له دېنه د مخه په  ۱۰۶۹یې تر 
 دېنه وروسته په دکن، رشید اباد، اوړیسه او ښایي د هند نورو سیمو کې اوسېدلی وي.

پېړی کې په نستعلیق لیک بڼه کاږل شوې  ۱۸ما )سنګروال( په برټش کتابتون کې د ده یوه قلمي نسخه ولوستله چې په 
ړې ده. ولې کوم شعرونه چې په دغه قلمي نسخه کې راغلي دي د الفبا له ده. دغه السي نسخه د پیل او پای لخوا نیمګ

 مخې ویل شوي دي.
 (3)«د دیوان ډېر شعرونه پاړسي سرلیکونه لري چې په سره قلم لیکل شوي دي. دیوان یو شمېر رباعیانې هم لري.»

بیاتو په رڼا کې د ده ادبي هاندې دی نه یوازې شاعر وه بلکې پښتو نثر یې هم کاږلی دی. چې په هند کې د روښاني اد
 هڅې ځانګړی مقام لري.

 د مخلص د یوه شعر بېلګه داسې ده:
 

 د ګمان خمار مې لرې شه لــــــه سره
 چې ساقي شه میا روښان غمخوار زم

 

د علي محمد مخلص بل ورور خواجه محمد روښاني نومېږي. که څه هم خواجه محمد له ده څخه مشر دی خو بیا هم 
 اړه ډېر معلومات په واک کې نشته.د ده په 

السي نسخو کې مې د ده د لیک او  ۱۶۹ما )سنګروال( چې په برتانیا کې پښتو قلمي نسخې له پامه تېرې کړې په 
 دېوان په اړه معلومات ترالسه نکړل.

هند ته  ولې همدا چې په حالنامه کې راغلي دي چې دی هم له نواب رشید خان سره د جهانګیر د واکمنۍ په مهال
راغلی دی او له دې سربېره چې دی د پښتو او پاړسي ژبې شاعر هم و... له دېنه دې پایلې ته رسېږو چې ښایي د 

 :په پېښور کې ښایسته خان کښلی دی شعرونو دېوان به یې هم لره. دا ځکه چې ویل کېږي یو جونګ یې
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 5تر 4 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 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 وا به نه وړي ستا له کــــویـه  چــې رښتینـي عـاشقــــان دي
 چې یــې ولیده یک رویـــــــه  له ګمانه درست مخلص شـــه
 د مسکین بخره وي لـویــــــه،  خواجـه محمده په جهان کـــې

 

د هند په نیمه وچه کې یو شمېر نور د روښاني غورځنګ پلوي شاعران پېژنو، چې پښتو شعر او ادب یې ښکلی او 
 رنګین کړی دی.

ت لوانی دی. ده د ځان په اړه کښلي دي چې نوم مې شیخ دولت هللا دی. پالر مې په دې ډله شاعرانو کې یو هم دول
 :ي حسن خېل دی او مور مې وردګه دهپه قوم لواړڼ« دادو»
 

 په صورت د دولت پالر نوحـــاني متي
 د مادر اصل یې بزرګ سید وردګ دی

 

تګ نه وروسته( هندوستان ته الړل نو هلته نه لکه د نورو روښانیانو په څېر )د رشید خان له « تیرا»کله چې دی له 
 په رشید اباد کې اباد شول.

هـ ق پورې یقیني دی. که څه هم  ۱۰۶۹د ده د زوکړې او مړینې نېټه څرګنده نده ،خو د حالنامې له مخې یې ژوند تر 
خو په خواشینۍ باید  د ده د دېوان په اړه ویل شوي دي چې د ده د شعرونو یوه قلمي نسخه په برېتانیا کې موندل کېږي

 ته رسېږي پیدا نکړه. ۱۶۹ووایم چې ما ډېر کوښښ وکړ ولې په هغو قلمي نسخو کې چې شمېر یې 
 هـ ش کال د کابل د پښتو ټولنې لخوا د پوهاند رشاد په سریزه چاپ شوی دی. ۱۳۵۳خو د ده دېوان په 

 ه دوه دفترونو کې تنظیم شوې دي.د ده په دېوان کې قصیدې،غزلې، مثنوي، رباعیانې او قطعې شته او پ
 

 زه فقیر دولت مرید د میا روښان یم
 له فتراکه به یې نه کاږم اسـان الس

 

هـ ق کال په شاو خوا کې زېږېدلی دی. د زوی کړې ځای یې شمس اباد په ګوته شوی دی خو  ۱۰۲۹کریمداد بنګښ 
 کال پورې یقیني ده. ۱۰۵۸د ژوند نېټه یې تر 
اباد کې اباد و چې دا سیمه د شمس اباد برخه ګڼل کېده. بنګښ نه یوازې د پښتو ژبې شاعر وه بلکې دی د هند په رشید 

 تخلص یې کارولی دی.« عیشي»په پارسي ژبه یې هم شعرونه ویلي دي او 
 :نو په څېر د وحدت الوجود پیرو دیدی هم لکه د پیر روښان د نورو مریدانو او پلویا

 

 ـو یــــې اصلد وحدت ونـــه یوه ده یـــ
 په کثرت باندې خوره شوه په څو شاخه

 

کریمداد بنګښ په هند کې د نورو پښتنو شاعرانو په څېر غزلې، قصیدې او د شعر نورې بڼې لیکلې دي او د ده په 
شعرونو کې چې د شعر یو نیمګړی دېوان لري مندلی شو. یو شمېر څېړونکو دا خبره کړېده چې د کریمداد بنګښ 

ډیا افس لندن په کتابتون کې موجود دی خو ماچې کومې قلمي نسخې د برتانیا په کتابتونونو کې له پامه تېرې دېوان د ان
السي نسخو کې ما د کریمداد بنګښ قلمي نسخه و نه موندله. ولې د کریمداد په نوم یوه قلمي نسخه چې  ۱۶۹کړې په 

ه کړه. په دغه نسخه کې د بنګښ تخلص تر سترګو ( ګڼه کې خوندي ده ترالس۲۸۱۶اوس په برټش کتابتون کې په )
نشو او شعرونه یې هم د بنګښ په پرتله کمزوري دي. ګمان دا دی چې ښایي دغه السي نسخه د اخوند دروېزه د زوی 

 کریمداد وي چې پیل یې په دغه شعر شوی دی:
 

 دودازدقـــلوګي پ وټ ئي دـظیم ګــع  حــــــــق بناک پدا خپـــل  ضع مطلق
 پقــــدرت ئي ک ساده هم په رونـــــق  ـــار ئي پرضا شي بـــــې آلتهر چـــ

 

خو د بنګښ کریمداد په شعرونو کې هنري ارزښت بیا ډېر د پام وړ دی چې موږ یې دغه شعر د بېلګې په توګه 
 راوړو:
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 5تر 5 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 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 د الله پیالـــــه له سرو شرابو پـــــر شوه
 نرګس سترګې کړې ور پورته له خماره

 

 غورځنګ یو بل پلوی قادر داد وه ،چې د هندوستان په دکن کې استوګن وه.د روښاني 
 دی د محمد زمان زوی د پیر داد لمسی او د کمال الدین کړوسی او د پیر روښان کوسی او د عبدهللا کودی کېږي.

او تر »لی دی شاوخوا کې زېږېد ۱۰۳۴د قادر داد مور دریاخاتون نومېده چې د احداد لور کېده. دی د هـ ق کال په 
 (4)«هـ ق کال پورې ژوند یقیني دی. ۱۱۱۸

هـ ق کال په شاوخوا کې  ۱۰۴۷د دریا خاتون مور بي بي االیي د احداد مېرمن چې د جالله )جالل الدین( لور کېده د 
 له خپل زوم محمد زمان سره یوځای هند ته کډه شول.

 ږ دلته د ده د کالم نمونه د ساري په توګه راوړو:د قادر داد روښاني شعرونه ښکلي او په زړه پورې دي چې مو
 

 چې مــدام په زړه کې خیال لــري و جنګ تــه
 څوک به څه وایي دې مست، شوخ و شنګ ته

 وملکه زه چې د هجـــــــران په اور ګداز شــــ
 خدای د هسې ساعت پېښ نه کــــا پتنګ تـــه

 
 پای
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