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د  ت�هيي

ېي  ڼى لمر �پ � ا وه رو ېې الره ،دنيي ه وخت و وهله د شېپ  �څ

�و داره ،�و ژړا�ېي د �ل مخ ته غه كړه د اوسښ  نيې

ز  و وړ *0Fن�ې �و �ي  د نرګس له س�ر�و �وب و،زما د اوسښ

�و  ،او هم شنه �ېي زر�ونه كړل وبځڅ �وي ږغ ليې  �څ

�ىي  �ىې �ېي زورنا نا�ا �ىې  ،وبي ېې ازمابي ار �ښ  مليي

�ىې  ييىې وكر ېي �صر�ېې �ېي  �ىې  ،�پ يب ارې �وري و ربې  تيي

ييىې ل�ه تخ ېې  من ك�ښ ه ځپ �ىې �ورې كړې ،مبپ س زما اوسښ  �ب

ودې تهنست اغ �ب ييىې د بب  دا زما �وې نارې كړې ،ته 

ېې لمر زما دى ضه ك�ښ ه ق�ب م لره ،بپ و ذره بي  �ه هر �څ

ېې  وانه ك�ښ ه ګر�ې ه لرم بپ �ىي سل سحره ،�ځ د يې
 رڼڼ

ه رو ه �څ م بب ام د ځب ا�ب ږيدا زما  ،ن ؤسښ ل�ي  �اوره بب

ږبې  ېي ال نه دى زبې �ىي �پ ږي ،د ل�ي ېې �ځ ه ك�ښ  هغه هم بپ

ش�ېي  ، و�ي �وا الد ،زما فكر غ�ېي  ه هغه �و�� بپ

ېي تر  وري�پ ېي �پ دا ال ،ن�ېي ور�ځ يي  نه شته نه هغه بپ

ږي و��ي
ي

ه � ري بب �ي ېي ځپ ېې  ،شنه �پ من ك�ښ ييىې زه لرم ځپ  نن 

ړي يۍ س�پ � ان�ىې �و ييىې �څ ه  ېې  ،ال بب ه لمن ك�ښ  هغه �ل �ېي بپ

                                                 
 نٻز يعني سيالب *
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ن ل د ڼي سښ ر�ېسښ  ، �ور كړوڼي ګ ـما ځڅ ا �ېي ه�ېي �وار بپ يي  وران او بب

از �ېي آ سښ  ،دم �ان �ومه شابب يې ه تار كسښ  د �الم د رګ  بپ

 د ده دا�ېي �وى ترنګ دى ،ا زما د �طرت ساز دىد

ږي وه�ي ه نغ�و �ېي نه �پ نګ دى ،بپ وك �ه ناست زما تر ځڅ  �څ

ېې  ا ك�ښ ه دې �ونډه د دنيي م ،بپ  زه را��ى �وى لمر بي

م ،د اسمان له دود دس�وره ر بي  ال تراوسه نا خ�ب

ه ټي ا ده بپ ر هر �وري ،ال زما رڼڼ  �وره نه ده بپ

ل نه �ىي نه دي س�و ،ال زما د ځ د �ځ د تيې  ري�سښ

حر ه بب رته ال بپ �و�و زما ګډا ده ،كړې ځپ  بپ

 � ه ال زما ده ،ىې نه د غره ناوې �وند حځ  سره نكربي

�ىي ال  ا س�ر ږم ،روږدېد دنيي ل�ې  نه دي زه دا�ېي �ځ

ږم ن�ه ،زه له دې غمه د��ې ږم -ځڅ ېي ورخ�ې ن�ه �پ  ځڅ

ه مشرق ته �وره ييىې راختل كړي ،الړه شيپ  روڼ سحر 

ر�ېې  ا �ل او �وې بپ اسه خ�ول كړي ،دنيي رې دبپ  بپ

دون�و د سحر يې سښ �ىې  ،ه و�ي  زما تا�و ته دي س�ر

ارك دي  ېي ل ميب ېې �پ ېې  ،�ېي  نېب �ىې  ��ڼ ر �ىې او هم زبب ا  بپ

م م ،زه هغه �وږه نغمه بي روا بي يبىې بپ ازه   له شابب

م نن �ېي اورې و آواز بي م ،�ي ا بي  له شاعره د صيب

وده زمانه �ېي  ه اسرار ال ،دا �و�ب وهه بپ  ده نا�پ
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و�ف  و�ه �ېي نه دىد �ي ازار ال ،�ب  �ور دى هغه شان بب

و هم نه  ر �ېي  ،شته قدر وون�ى�ي اران �ېي ډبې  �ه زاړه بي

ر �ېي  ،�ور �ېي �وزي الر ته �وري رته رات�ې ې ځپ
ٰ

 �ه �و�

ارا�و  �ىي لزم �څ ق د بي �ىې د�و ،اځڅ و خ ن�ي  ه �وې بي

�ىي زما �څ  �ىې  ،سمندر دى اځڅ �ىې راخت�ىې  -�ب  �ب

م ېي زه سندرې وابي هان وي ،دا �پ ل �ب يي ان ته بب ه �ځ  دا بب

رس ږغ دى ل �اروان وي ،دا د هغه ځب يي ه بب ېي د ده بب  �پ

ر شاعران ؤدا� دا دوى ،ېي هم ډبې يي س له مر�ه �ول بپ  �پ

ييىې ك �ىې  �ىې س�ر ېې خيپ �ي نا دوى ،ړې بپ يي �ىې كړې بب  ز�وږ س�ر

�اره �ول د نازو�و  سامان راوړو هغه تل�و ،راسښ

ن�ه زر�ونه �ول �و ،�وره ځڅ �و �څ  ل�ه �ل له خيپ

ه زر�و�و �اروا�ونه ر �ول ،بپ �ىي ت�ې ه دې الره �پ  بپ

ييىې  وك  �ا�و نه �ول�څ ه سښ �ون ،�پوه بپ ر �ولد اوښ بپ  ه ��ىي ت�ې

م تل تر تله مان دى ،زه �ا�ق بي ر ژړا زما ابي  وبي

ه وړاندي زې ز��ىي روان دى ،د محشر �ور �ېي بپ  د ق�ي

و د تار د اندازې نه وا ده ،�څ  دا نغمه زما س�ي

�ىې �و �ه مات �و ا روا ده ،ساز �ېي بپ ره نه بپ ه وبي  نه �څ

ه البب ېي زما د دې سيې ه دى ،�پ دا سښ �ى و�ېي �ب اځڅ  �څ

ييىې له اثره �  ،�ه قلزم  و ه دىل�ې  ى �ېي �و ال سښ



 د خودۍ اسرار فارسي  اقبال از كلياتِ 

 54 

ږي ، دا زما دا�ېي �وفان دى �ي ابي ېې نه �ځ ند ك�ښ ه سيي ېي بپ  �پ

دل �واړي ږي ،دومره دى �وربې ه ��ي ېې بب حرو�و ك�ښ ه بب  بپ

له ه خيپ ېي بپ ه �پ دو  ،هغه �وڼي  �لستان نه �وهله �وړبې

ر ده نه اوري �ب  اران نه �وه ،�ه �ېي وبپ �ىي د بب ر  د س�پ

ېې  ،تندرونه -تندرونه ه ساه ك�ښ ده زما بپ  دي وبي

�ىې غرون صحرا ېې  ،ه �اړې�ا نا ك�ښ سښ ر�ې ه بب ه رانغاړم بپ  �څ

ييىې  ،شه را وړاندي �ېي قلزم ته  �ه طاقت لرې صحرا 

ه سر وا�له ييىې  ،زما تندر بپ نا  ه زور دي وي سيي  �ه �څ

1Fژوند

ر�ه * ه بب ييىې بپ نه  يي ه ځپ ييىې �ور كړم ،بب ه   ما ته راكړه �ځ

ييىې  ټ راز د ژوندانه  ه بپ ر كړم ،بپ ه خ�ب  له ازله �څ

ه تاوو�و  ،مړه ذره �ېي را ژوندۍ كړه رو دبپ  خ�ب

�ى كړو ې �ېي اور ن�ب يي ال او د وزرو ،�وار ځپ  د �ځ

ري ا تر اوسه ،ل�ه ما د راز خ�ب �ىې �پ  نه وبي

ا تر اوسه ،مر�لرې زما �وندي �ىي �پ يي يې  نه بپ

�ونه �واړ ول عمري عيي
ي

 رانزدې شه ما ته راشه ،ې�

�ه آسمان �واړې  راشه �وا ته راشه  راشه ،�ه دا محځ

ه �وږ وه�ى نزوړ اسما م راز واوره قا�و ،بپ  نه وابي

ارا�و داى نه �ېي  ،له �وږو �وږو بي يې ټي  ا�ونه�بپ

                                                 
 آب حيوان يا آِب حيات  *
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�ىي  وه شراب نن! سا ام كړه ،وا�پ  �و تر �ور�و راته �ب

�ېې ورك �ېي  ېي غ�ونه ځځ ه آرام كړه ،�پ  زړه �ېي دا�ېي بپ

ېي  ېي ترې شغ�ىې �ځ ه �پ ېي اصل ييىې زمزم دى ،هغه اوبب  او �پ

ون�ىي �دا هم وي �ښ �و شاه �ا ،�ه ييىې ځڅ ه �دابي  م دىل�و بپ

ېي د فكر قو�ونه ږي ،�پ ربي ر ډبې ږي بپ اربي  �وشيي

دار يي �ىې  ي�ه بب ږي ،هم وي س�ر داربي يي ر �وري بب  ال بپ

ييىې د مچ وزر هم ېي شغله  اى ل�ه د غر كړي ،�پ ر �ځ  دروند بپ

و ېي قوت د ش�و زمر�ي دړا�و ته هم ور كړي ،�پ  �يي

ورته وري �ېي الړي ،كړي �وري �اورې �پ ا �پ  ثربي

�ى سمندر  اځڅ و �څ ېي �ي ييىې تله هم  ،كړي�پ  ىې �اړييب هم 

ه مثل ا �اندي بپ تيي يپ ېي ځپ �ىي د مح ،�پ دان �و  شر د ميي

�و سرې كړي ه وبي از بپ ېي د بب �ىي  ،�پ  د درو د زر�و �و

�ىي  ه! اې زما سا ا�څ  ما ته را هغه شراب ،را بپ

ېې ته ېي زما د فكر شېپ اران �ور د �هتاب ،�پ  كړي بي

�ى الروى  رو ېي ت�ې ه �ور روان كړم ،هز�پ  د منزل بپ

رو ت�و�و هم  نندارې لره سامان كړم ،�وند د ډبې

ېې  ون ك�ښ ه �وي �وق ل�ي ېي بپ ډي ،�پ و كړم بب يىي �پ � ور ته �و  �پ

ېې  ند ك�ښ ېي د �وي ارمان سيي له ور ال�و كړم ،�پ ه خيپ ان بپ  �ځ

ېي د ذوق د �اوندا�و  ور شم�د زړه سر د س�ر�و  ،�پ
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و ږغ شم د رازو�و ېي �ي ېې �ور شم ،�پ ه �وږ ك�ښ ا بپ  د دنيي

2F

ېې * و ك�ښ ست�ب ه �وې ځب ېي بپ ه مختګ وي �و ،�پ  رسا شم ندبپ

ېي د �وي ارزو�ا�و  سره زه ل�ه اشنا شم ،�پ

نس د  ېي دا ځب نا�ا�و�پ ر �وى نرخ ته كره كړم ،وبي  زه ډبې

و�و ه �ځ �ىې  -بپ و�و �ېي اوسښ  مر�لري ورسره كړم ،�ځ

�ى� د رو ض �ېي �وند ېي د ،ېي ف�ي ان كړم ا�پ يي  �ل�و ته بب

و خزا�و دا �ي ېي د بپ ان كړم ،�پ  دف�رونه راعيي

ن�ه ېې سرې ل  ،د هغه د روح �و بپ �  نېب  ده ۍد اور د 

ږي ېې ساه غړبي ه ما ك�ښ ر� ،او بپ وه س�پ ه مثال �ي  ده �بپ

تنګ زه ه بپ ابپ م �و نا�څ ه ما را�له ،بي له شمعه بپ  بب

ه  و �وبي لهد شرا�ب ه د ،�پ  �وري زما را�له ېبپ

رې �اوري �ې ا كړې ،زما تن ؤ سيپ ميي ر ل�ه �يې �ي  د روم بپ

دا كړې ،دا زما له �ورو �اورو يي �ىي را بپ ا�ا  رڼڼ

�ىي  ورته �وه له محځ اس ،ذره �پ ه بپ  دومره وخته بپ

�و�و ته ېي د لمر و بپ  دا ور ور�وي الس ،�پ

م �وج او رو حرزه بي ان  ،�ېي بب ييىې �ځ  �ورزوم لريتل ته 

ېې  ه زړه ك�ښ  د ���ود د مر�لري ،�وى ارمان �ېي دى بپ

م ،د هغه د شراب زور دى ېي دا مس�ېي مس�ېي وابي  �پ

                                                 
 د دې شعر لفظي ترجمه داسي وشوه  *
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م ،د ساه �ور اور دى هد هغ ابي اندي بپ ېي دا زه وربب  �پ

روت وم ناقراره ېې بپ اد ،د شېپ  ؤ له �وږ زړه خ�ې فربي

ه د�ا �ېي  ه زارو او بپ هان  ،بپ ا �ب تيي يپ اد ؤد ځپ  آبب

ت ؤ ،ې وخت درانه غ�ونهد د ېې ځ�ابي  زما �وله ك�ښ

اله �ېي �شه �وره يي ت ؤ ،وه بپ  زما د�ه ش�ابي

ر دا�ېي �ومه س�ړى و �ور وه نه �وم ،اخ�ي �ښ يې  سر �ېي كسښ

وتم د ال ر�ې ادوربپ ده �وم ،و بب ېې �وې وبي �ي �ىي بپ  س�ر

د ه �وب وليي ر �ېي بپ �ي  د راس�� او �لم �ان ،د روم بپ

�ى ييىې دى كسښ ېي  ه قرآن ،دا هغه �پ ه فار�� ژبب  بپ

ېي وې  ه �ا�قا�وا�پ نه ،ې بپ ر ميي يبىې شانه ډبې  ته 

ه بپ  ،وا�له �وټ د ع�ق شراب دي نهزر �ي در�وم بپ  وبي

وړه ګر ته ،هن�امه د محشر �ب يي
ل ځځ  كړه �ا�قه خيپ

ېې  ېې ته كړه ور مخك�ښ �ښ يي سه �ش�ر ته ،سر سښ �ىې ونيي  س�ر

ړق ه بپ �ىې بپ ړق كړه  خندا�ا ن�ىې  ،بپ اد او ژړا بپ  د فربي

ګر  يي
�ىي � د ځځ �و رن�  ،طري كړه اوسښ ه وبي  ىې ت�ىې سرې بپ

ييىې  يۍ  � پ ل�ه �و ه ځپ و بب �ى �ل شه ،�څ د ه ته �وړبې  شابب

�ىې  ل شه ،كړه �وږې وږ�ېې ارزا ه �ار د بب ه بپ ه ور�ځ  �ځ

ل�ېي �وندي د ننه يې ېې لرې �ور ته ،سيپ ل سر ك�ښ ه خيپ  بپ

له كډه كړه ور كډه  روكسرو س  ،خيپ
ي

 و ته د اور ته�
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ل تن ذره انه ،ذره كړه  د خيپ رس �وندي لړ�ځ  د ځب

ده دي ېي وبي ادونه �پ سښ له ،فربي  هرې �وا نه كړه را و�ي

ا كړه ا �ونډه رڼڼ ه وكړه ته ،دا دنيي  اورې �و لميب

له �وزه وه له خيپ �ېې �ورې ،�و�ځ ا ��  د دنيي

ره ،ل�ه �وج د شراب وكړه ال ډبې ېې �ځ ه �وزه ك�ښ  بپ

�دې كړه ا د ميي ابب ره ،د بب رس�ې ول رازونه رابب
ي

� 

نه وي نه �ه آئيي سښ ڼى مه اسرې كړه ،اند�ې �  ته شه �ا

ېې  ه الر ك�ښ ه منحځ ازار بپ هد ،د بب سښ يي  ذرې كړه  ذرې ا سښ

3Fنهوله در

�ۍ �وندي * يې ه صدا شه ،شيپ وسه بپ غام �ي يي  بپ

س ته �ىي قيي و ال شه ،هغه ورك ل�ې رى د ليي  ل�ه زبې

و انداز ته ه �وى �ي اد كړه ،شابب حب �و ته ابي يي �و ځپ  خيپ

ل ډول �ورو�و و بب ه �ي اد كړه ،بپ ا�سته آبب لس سښ  دا محب

ه �وې ساه سمند كړه ا�څ اندي �ور كړه ،بپ  هر ژوندى وربب

و  ه �ي  "بپ
ُ

 د ژوند �بوش د ژوندي �ور كړه ،ړهييىې ل�ه اور ك "مق

ه �وې الره وا�له ا�څ ه ،بپ رمختګ �ځ  روان اوسه بپ

ږده ربې �ىې زړې بپ ه سم  ،�ودا�ا هبپ ه ږغ او زوګ   �ځ  رو بپ

نا سره اشنا شه ږه، له وبي ييىې وا�له وه زن��ې  �وند 

                                                 
اول نيم، فتحه دويم سكون، درٻيم فتحه، څلورم سكون، په پښتو كښې نسبتان ته : درون   *

 .وايي
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سښ شه رسه و�ي ږه ،د �اروان ځب ن��ې ييىې و ڼي پ  ه ځپ و بب  �څ

رو ا خ�ب ابب وري اور ،د رو�ېي بب ه تن را �پ  كړو بپ

�ۍ  يې  سر تر سره تن له �ور ،�وندي �ېي ډك �ود شيپ

ل تاره �وم آزاد ،هزل�ه ترنګ �و مه را هسك   له خيپ

ن�ونه د نغ�و ما اكړل �وږو�و ته  ،ځب  دآبب

�و وه ه مخ بپ و واره �ېي كړو لرې ،د �ودۍ بپ  له �ي

 ما 
ي

�اره كړېييىې � �ىې راسښ رې ،و ېې خ�ب �ي از بپ  د اعحب

�ى وم ېې �وډا قته ،زه د خ�ي يبىې �ق�ي ه  ر كحپ  ډبې

و بب  مګړى �ي و نيي �اره�ي مته ،يې يبىې قيې يبىې قدره  ر   ډبې

ادم �وم ،�ا��� و�و�وم نيي س له هغه بب  �پ

و ن�ه �څ 4Fځڅ

دو * و بب ه �ښ وه د دې �الم �وم ،او بپ  هله �پ

ېي د اسمان ل�ېې او و�ب نم ،بپ ييىې وبي ږي زه  وربي ېي �ښ  اوس �پ

�ېې  ېې وبي ه رګ   ك�ښ وږ�� بپ نم ،د س�پ ييىې وبي ږي زه  ه�ي ېي �ب  �پ

ېې  و ك�ښ ه �ورو ش�پ ه تل بپ ر كړو ،ما بب اره وبي  د ا�سان دبپ

�و �ېي �و د ژو ر كړو ،ند د راز بپ �ي
ه ګرانه سره ځڅ ر بپ  ډبې

ېي  ا �پ ه مثل د �ار�اه كړه ،د ام�ان د�ه دنيي  ما بپ

ره قا د راز خ�ب دا كړه ،د �ب يي ه مش�له ما بپ  بپ

ېې ته م ،د دې دور �وري شېپ نت بي وږ�� �وندي زبي  �ه س�پ

                                                 
 .كيف و كم   *
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�ىي �اوندا�و و م ،اې د �پ و �اورې د ملت بي �ښ  د �پ

ييىې  ېي ږغ  ه ګټ ،د هغه ملت �پ هان �ور دى  بپ  ګټ د �ب

ييىې  ېي  د �وي نغ�ېې تاؤ  �و زړو�و وته اور دى ،�پ  بي

�ىې  ييىې وه كر ېي ذرې  ار كړل ،�پ ييىې انيب  او لمرونه 

ېې  ه رشه ك�ښ مع بپ ييىې ځب ېي   هزارها رو�ېي �طار كړل ،�پ

زم ره خ�ې م بب �ى بي ت دىآتر  ،ا�وبي  سمانه زما نيي

م �ى بي و ل�ه �و ت دى ،�ه هر �څ  زما اور سره �سيب

5Fله قلمه �ېي �ول �وري

روازونه ،*  دا د فكر بپ

ول 
ي

�و � ول رازونه ،سما�و�وآد �  ييىې �وزه وا�پ

�ى دومره �وى �ېي  اځڅ و �څ ېي �ي ا �ېي  ،�پ ه دنيي  د سييند سارى بپ

ږي ېي ذره دومره و �وړبي يبىې سره صحرا �ېي  ،�پ س  ېي �ب  �پ

كمه ېي  زه ليي  شاعري �ېي ارمان نه دى ،مث�وي �پ

ت ګري  ت بب رس�ېي همبب مان نه دى ،بپ ه ��صد او ابي  �څ

م �انه بي يې  مزه د هند د الس س�ى بي  ،د فار�� نه بب

اشته ېل�ه �ور م ،خ�ېې ميي �ى بي ېې �ش �ور �نډو  الس ك�ښ

ست ا�ي �ېې سښ ان �واړه ،مه زما ځځ يي يبۍ د بب  او مه �و

�ېې طرزونه  �واړه )2(ا��هان رد �وا�سا ،مه زما ځځ

                                                 
 حروف) 1(  *
خوانسار او اصفهان د ايران دوه مشهور ښارونه دي چي هغو خاورو د فارسي ) 2( * 

 .اعران زٻږولي ديډٻر نوموړي ش
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ه منمهر �و  تر شكرو دا �وږه ده ،�ۍ ژبب

ېې  نا طرز ك�ښ ه وبي �ىې ال �وږه ده ،�و فار�ېي بپ  له دې خيپ

�ى  ،زما فكر مس�ور وكړې دو ليې ل ته �ځ  د دې �ځ

�ى  ،اوس زما قلم ته �وره اخ د �ور و  �و له سښ

ورل�ونه ره  ،زما فكر �پ  �وا له ګردون �وريآ بب

ت دى ل زما اوځپ  د فار�� سره س�ون �وري ،تخيي

سه �وزې ته ه �اوره �ه  ،�وته مه نيي سښ وي بب يي  ه دهسښ

ه سښ ه شراب وځڅ و �وڼي و �څ ه ده ،�ي ده �ه سښ ييىې بب ېي �شه   �پ
 

%%% 

�ېې دى ا د �ظام اصل له �ودۍ ځځ  د دنيي

ازار دى ،هن�وره د �ودۍ  ورته ا ګرم بب  د دنيي

ړي مان د ساز هر تار دى ،د �ودۍ رازونه س�پ  ترځب

داره يي ېي �ودي �وه رابب �ىې ړاو دې وك ،�پ  ې غزو

هان كړ و �ب ييىې �ي �اره  يي  ،راسښ ان بب وه�ېي �ځ  �ېي ن د �پ

ها�ونه ها�ونه �ب ېې  ،�ب ه ذات ك�ښ راته د دې بپ ټ بپ  بپ

ر دا كړي  دا ډبې يي ه رابپ ر �څ ېې  ،ډبې ه اثيبات ك�ښ ل ييىې شته دى بپ  �پ

ود من�ي ه دسښ هان بپ ه دې �پ  ،ې �ب س بپ  ولړ�و ل�ب

ل او يي ان بب ييىې �ځ انه  ېي له �ځ �و ،�پ ز و�ټڼ �ي
ردى ځڅ و بپ  �ي
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انه ل �ځ له له خيپ ه خيپ دا كړ ،دا بپ يي ود بپ ردو و�ب  يد بپ

ن ېي ځب  او سړه دا خيپله �وا كړي ،ګ �ود �ېي �وند ييىې وا��ىي ـ�پ

و ه زور د م�ي ته ،�له ده بپ  وژلل �اندي له دې نيي

ر �ېي  ان وه ت�ىي خ�ب ېي �ځ ل زور او ،�پ  له قوته له خيپ

ه دى اس�و،د �ودۍ ژوندون له �څ ر بب ان له ت�ې س د �ځ  ؟ �ب

ېي ل�ه �ل وي ه ال ،ژوند هغه �پ �و بپ س د وبي  �وميب �ب

و �ل د دې ارمان وي ېي �ي �ه وران كړي ،�پ منه ځځ  سل ځپ

اره وې نغ�ېې دبپ  روا سل ژړا �غان كړي ،د �ي

ست كړي ا�ي و اسمان لره سښ ال س�وري ،�ي وږ�� او بب  سل س�پ

اره ح�ونه كړي دبپ وه  ،سل بب  �طلب د �وريد �ي

ا دي يبىې �وږتيي �ى او  ا ر زبي ږي ،ډبې له ��ي  دا د دې �يب

ييىې �وق دى مال  ږي ،مع�وي ځب ل ته ورس�ي ېي تكميي  �پ

ست �وره ا�ي �ېې سښ ربي خ فرهاد لره ژوندون كړو ،د ش�ي  تربي

وړ �ىې �ي وې نا ه م�ي  ،سل �و�� �ي ييىې ژوند بپ  �ون كړوږ هم 

ا مخ �ه نه د شم�ېې  �ى ،رڼڼ د ليې �ى بب د ليې  �ځ

ر�ه ه نه دا بب تنګ بب ه ا ،د بپ �ىنه بپ د يې
ه �وځځ  ور بب

ېې  ري د نن نخ�ښ ل قلم �فا كړيو  ،�ودي ډبې ه خيپ  بپ

ېي  اره كړي �پ دا كړي ،دا د دې دبپ يي ا سحر بپ  د صيب

مه راهيي ه شع�و سل ابب و ،υبپ ه �څ له و�ول دې بپ و �ځ  �څ
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وه كړه ييىې ډ�ي ېي  له ،ان تر دې �پ وه دمحم بب  د �ي

ېې  ه عمل ك�ښ خته بپ ه �ېي  ،دا د بب ه �ېي �له �څ  �له �څ

اب �لل �څ  ،هم �امله هم مع�وله ؟هم اسيب  ه نه �ېي

ا�څ  وي ا�وزي! ېي بپ ا�څ �ېي  ،بپ ه مخه �سښ ېي هم بپ ر�ې�ښ  بب

�وي و وي �ځ �ېي  ،�ىي ژ�و�ځ دى �ېي �وسښ ا ليي يي  مري او بب

ېې  ه �وى مييدان ك�ښ ه د وخت بپ ه تر�پو ز��ىي  ،�څ  د دې اس بپ

�ېي  ورته اسمان وبي ېي �پ ييىې دي خت�ىي  ،دا �پ و دوړي  �ښ  د �پ

�ۍ د ��و و ا �ځ س د دې له �ل�ارو ده ،دا دنيي  �ب

ه ه د دې له �وبب دارو دهورځ د د ،�وره شيپ يي  ې له بب

ر�� �ورې ورې كړې �  ىد ،سرې س�پ  شع�و اوره وله خيپ

ن�ه ييىې �قل ځڅ رست  ز بپ م سره كړو �وره ،ځب ه تعليي  بپ

ه وژ�و را�ېي  ان بپ ېي د �ځ ر�ېې  ،�پ ن�ه بب ر�ېې دا �ېي   ځڅ  بب

ېي �وره �ېي  ه دا ل�ه صحرا �ېي  ،لږه �وندي �پ  �وبي

ول كړي  �له
ي

ان را�  دا و نغاړي وزرونه ،�له �ځ

اى �ېي  و �ځ �ىي را �ي ږي ل�ه غرونه ،له �وروا  و دربي

�اره �وي دا وهر سښ ل �ب  د �ودۍ د�ه �ادت دى ،خيپ

نه ېې وبي ه ذره ذره ك�ښ روت د دې قوت دى ،بپ ده بپ  وبي

روت دى ��ى  عمل كړو ته ناقالره ،قوت دى �و بپ

ونه مدام �وري �ب اره ،سيب  د عمل د كړو دبپ
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ا د ژوند س�ون دى ،د د�ودۍ له زور قوته  د دنيي

ومره �ض�بوطه ېي وي دا �څ  �ومره ژوندون دى �و �ض�بوط ،�پ

اد كړي ېي بي ره ،د �ودۍ �ورى �پ �ىي كړم خ�ب اځڅ و �څ  د �ي

ه وي ان كړي مر�لره ،�و �ه دى خړې اوبب ل �ځ  �و خيپ

ثه �ول ،د شراب �ودي كمزوري يبىې ځب �ه   �و دوى ځځ

ه �وم �ورت ؤ �و ېي بپ وتل هغه �ول ،ېي �ښ �پ ر�ې ېي ور بپ  �پ

ر كړي �ې
ه ځڅ ان بپ ې ،دا منم د �ځ  هر �ورت د شراب �و�ښ

ېي  ،�و ز�وږ له السه ا��ىي   ځركت د شراب �و�ښ

ږدي ربې رته صحرا �ېي  ،�ه �وړ غرونه �ودي بپ ه هم بپ  �و بب

ېې  ېپ اب ځڅ ه د دربي ېې بب ېپ ر ژړا �ېي  ،ځڅ  ييىې د عمر وبي

و د �وج وي ه ش�ل �څ ېي  ،�وج بپ ه زرو �ځ ند بپ نه د سيي ه سيي  بپ

اندي ر اوږو بب اب بپ ېي  ،د دربي ور �ځ ېې س�پ ړۍ ك�ښ �ې و بب  د او�ب

ه  ېي بپ ېې �ور �ونډ �و��پ ه ك�ښ ټڼ دو س�ر�ىې  ،يي �ه �وې د ليي  ځځ

 � ېي د �ب ه تالش ګر�ځ �ىې  وې بپ ه ��و س�ر  مدام �وې بپ

ن�ىي له �ودۍ و�وند ېي شيي د�و ،�پ و�يې
ي

 ؤ قوت د �

من  ر كړه و خت�و ،هت�و د ده همت ځپ �ي
نه ځڅ  سيي

ان  ېي �ځ ان ته �پ ان كړو ،ووېشم�ېې �ځ ان ييىې �ځ  �وه �ض�بوطه �ځ

�ىې را�ونډې ييىې ودان كړو ،دې ذرې كړ ان �ور   �و د �ځ

�ىي �و�و ان وبي ه �ځ ييىې سيپ  ،�و بپ ان  ېي دا را�له �ځ  ك كړو�پ
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له ييىې خيپ ېې  �و ك�ښ �و اوسښ ييىې ورك كړو�ب  ،خيپ ان  ه �ځ  اله ډوبب

ه �ودۍ �لك واى �ى ،�ه غ�ې بپ ژند �ې ييىې بپ ان  ل �ځ  او خيپ

ل له السه ه وه د بب �ى ،�و بب رهر ژ �ىي بپ  دا�ېي و

ن�ه ه بپ ردۍ نا�ېې بپ  ده د ده �شه خت�ىې  ،د بپ

ردي �وم دى �ىې  ،درانه مار د بپ �ىي ل�و  د ده و

ه �ل�ه اندي سښ ان بب ل �ځ ه خيپ �هه دمحكمهم  ،بپ  ه دا محځ

وږ�� د دې له سره �ه ،�و س�پ �ىي كړي تل ځځ د ورليې  �پ

ر �ېې هم ډبې �ىې ځځ ېي د محځ ان قوي دا لمر دى ،�پ ه خيپل �ځ  بپ

ييىې �ظر دى �ىې �ل د سر دى ،ل�ه سحر   او د محځ

�ى  و ومره �وكت دى ،وړي له س�ر�و زن�ب نار �څ  د ځپ

ر�ته ه عزت دى ،دى د ده له بب  �ه د غرو�و �څ

�ارينست ييىې سښ وده  امه د ده له ،ه �ب ېي �ب  اور ده �پ

ر وه دانه دهځب س �ي ييىې �ب ه�و سر هس�ه  ،ه  ر �ور ده بپ  بب

ه قو�و�و ه�وان كړي ،د ژوندون بپ ان �پ ېي �ودي �ځ  �پ

ييىې روان كړي ،�ه ژوندون وړه واله وي حر   ل�ه بب
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�ېې دىژوندون د �ودۍ دا �و�و ځځ يي  د ��صدو�و بپ
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قا �ه �واړې ېې  ،د ژوندون �ب ه مد�ا ك�ښ س بپ ييىې �ب  �ومه 

ر الر ك ېي سم بپ ېې دى  ،ړيدا �اروان �پ ه مد�ا ك�ښ رس بپ  ځب

ون وي ييىې تل ل�ي ېي ژوندون   له ژوندو هغه ژوندى دى ،�پ

ېې  ه زړه ك�ښ ېي آرزو لري بپ ېې ګړندى دى ،�پ ون ك�ښ ه ل�ي  بپ

راغ دى �ى ،زړه دى �ور آرزو ځپ ېي وژ ل نه �پ ييىې بب  لره 

ود ستا ن و�ب �ى ،ه�ېي ته �اوربي  �ېي د �ورو �اورو �څ

ېې ساه �وندي  ك�ښ و �ورت دى ،رزو دهآبپ هان �ه �ي  دا �ب

ېې د هر  ه �طرت ك�ښ ه بپ و امانت دى ،هر �څ  دا ارزو �ي

�ېې كړې ،تمنا زړونه تاؤ ده كړل ڼىې سيي �  تمنا ر

�ېې كړې ،دا �و تاؤ د تمنا دى ييىې آئيي �ېې  ېي سيي  �پ

ه ا�وت كړي  قوت ور كړي تمنا ده ،�ورې �اورې بپ

م ته ون�ىې �ضر دا ده ،د ا�سان �قل �ليي �ي  الر بب

ره �وزه دا �ېي  ،د ارزو له ډبې يي ېې ژوند بپ �ىي ك�ښ ه زړ  بپ

ېې د ژ ا ك�ښ ه دنيي اطل وه مري فنا �ېي  ،وندي زړه بپ  هر بب

دا �و�وآد  يي ه زړه دى ،رزو بپ �ىې �ه �څ ا ېي �ېي بپ  �پ

ييىې مات دي څڅ هم نه دى ،د ا�وت وزر  و�ه د هيي  او �ب

�ىې  و
ي

 تمنا كړې را والړې ،د �ودۍ هن�ا�ېې �

و �وج دى ناقالره يبىې تل او �اړې ،دا �ي ند   �ودي سيي

ال آ�و  ،دي ې ��صدونه �ه مر�  ه سر �ب ييىې بپ  �ېي رزو 
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ر�ته م واړه ا�عال �ېي  ،د ارزو له بب ه ت�ظيي  بپ

ېې نه وي ه زړه ك�ښ ېي ارزو بپ ه مړو شماره ،�پ  ژوندى هم بپ

ييىې ورك �ېي  ېي دننه �وز  �ېي قالره ،�پ يې ه هم كسښ  لميب

�ىې  داري س�ر يي ؟ ،دا ز�وږ بب ييىې ر  ه لري خ�ب  اصل �څ

ېي  دار لذت �ول ك�څ ييىې  ،د دبي ېي د �ظر  �ن �پ سښ  دا ځڅ

ېې  ه �ول ك�ښ ېې او سرې  ،زر�و و�وندى بپ  ييىې �و�ىې �ل�ىي �پ�ښ

و �ي
وڼڼ 6Fد نغ�ېې له س�ېي �پ

ېې  ،* و م�و ك�ښ  و�وندي ژ�ب

ه ټڼ �ۍ ووته له بب يې اده ،شيپ هر �وله آبب ېي �ب  �پ

د وه ېې �وې نغمه قيي ك�ښ  زادهآ�و هغه هم �وه  ،بپ

ون�ىي �قل ات ل�ي  دا خ�ون�ى تر اسمانه ،تل ناوبي

د يي ېي بپ ږي �پ وه�ي ه �پ از له �و�ېي �وانه؟ ،�و ا�څ  د اعحب

ه دولت ډ�ه ېي مړه �وا �وه ،د ارزو بپ �ىي �پ  زند

ييىې د �س نه س له هغه  دا �وه ،�پ يي �نده بپ  �قل زوبې

م او ه دى؟ ،د قا�و�و د ت�ظيي قت �څ  قا�ون دود �ق�ي

ږي ه�ي ېي تل �ب ه دى؟ ،�لم او فن �پ قت �څ  د دې رود �ق�ي

له زورهآ�وه  �ىي  ،رزو له خيپ ړو �ىي تاره  بپ ړو  تاره  بپ

وړ �ول �ور�ونه اره ،دا ترې �ب ېي له زړه سښ هر �پ  �وه �ب

�ىې   وږونه ستا زما دي�ه � ،الس او فاش او مغزه س�ر

                                                 
 .بلبلو   *
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اد �ول ال ش�ور او بي  قو�ونه �ه ا�ضا دي ،فكر خيي

ېي اس ته �پونده وركړه ن ،ژوند �پ دان تهـو و�و د ځب  ګ ميي

وړي �ىې �ب ييىې كړ ان ته ،دا وس�ىې  ل �ځ  و سات�و د خيپ

ربې  ل ،نه دي دلدا �و �ش خ�ب  دى د �لم، فن ���ود بب

يۍ او �ل �و نه دي � س �و من ���ود ،�ب سته ځپ ا�ي ل د سښ  بب

ار ش ،انه ته�فاظت د ژوند له ده م�ځ  �لم وسيي

ېي �ودي كړي قوتنا�ه له ده ،�پ  �لم دى �ار ته ځيي

دا دي ،�لم، فن د �ور دننه يي  د ژوندون كره بپ

ان دي ييىې  د�ه دواړه دا دي ،مربي يي  د ژوندون سره بپ

ه ا�څ ت بپ ره ،ژوند �و راز دى اوځپ يبىې خ�ب  !اې له رازه 

ه شراب مست ش ر له سره ه،د ��صد بپ دان ته ت�ې ه ميي  �ځ

انهد سحر �و  ال د �ور وي ستا ��صد ،ندي روسښ

ره كړي وا ابي ېي دا ما س�ي ېي �ور اور دى ستا ��صد ،�پ  �پ

ر وي ېي اسمان وي ورته الندي ،ستا ��صد د دومره بب  �پ

ېي د زړو�و و ،ستا ��صد دي دا�ېي �ور وي  �اندي ړ�ىي �پ

�ىي  اطل د �و ېي د زوړ بب هر دى ،�پ ا�ېي �ب  ردي وبب

حر له �وره ډك وي ييىې بب ېي   دىسر تر سره وي محشر  ،�پ

ږله  و ،ون د ��صدو�وزبې ېې �وږ ژوندي �ي ا ك�ښ ه دنيي  بپ

ېې  �و�و ك�ښ ه بپ و ،د ارزو بپ لندي �ي �ارو �ځ  �وږه سښ
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ا �و�ېي  وطتيي �ېې �ض�ب ت ځځ  �ودي له ع�ق او محيب

�ىي  و ييىې �ودي �ب وهان  ېي �پ ږي ،�پ ل�ي  ده ��طه د �ور بب

ر�� د ژوندانه ده ږي ،دا س�پ ل�ي ېې �ځ  ز�وږ �اوره ك�ښ

�ېې وده ا��ىي  ائيي  ،دا له ميي ه بپ ږي بپ وط�ي ېې �ض�ب  دو ك�ښ

ېې  دو ك�ښ يې
ه �وځځ ېې  ،د ژوندون بپ دو ك�ښ ليې ېې بب دو ك�ښ ليې  �ځ

�ېي له اثره وهر �ېي  ،هم د ميي ه د دې �ب  سره لميب

ه مم�نات دي ټ �څ ييىې بپ ېي   ورو وده كړي �بهر �ېي   ورو ،�پ

ضه ييىي د ع�ق له ف�ي ا  �ونډوون�ىي ده د اور ،دا �ځ

�ېې زده كړى هان �ور ،دى د ع�ق ځځ ا كړي �ب ېي رڼڼ  �پ

ره �ىې  ،ع�ق د �وري له خنحب ږي  ربي روا ده نه وبې  بپ

دا دى نه له �اورې يي اده ،ع�ق بپ و او نه له بب  نه او�ب

ېې ع�ق هم رو�ه ا ك�ښ ه دنيي ن ،بپ ارهـاو هم ځب  !ګ دى اې �وشيي

قا هم دي ه د �ب وهر داره ،ع�ق اوبب  هم ده �وره �ب

ر وكړي و �ظر بپ ېي �ي ړق �ېي  ،ع�ق �پ وي بپ ن ګټ و�پ  �و ش�ي

ېي �امل �و د �ق ع�ق وي ر سر تر سره �ق �ېي  ،�پ  اخ�ي

ق ته! اې نه د ع�ق س�ب يې وب �واړه ،كسښ يبىې مثله مح�ب و   �ي

�ىې د �وح �واړه وب �واړه ،رو�ېې س�ر ن زړه د ا�ي  م�ي
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يىې  ييىې  � ا كړه ،د �ورو �اورو �و ميي  د�ه �اوره د �يې

�ل كړه ه �ونډو ييىې سښ دا كړه ،د ا�الص بپ يي  د �امل درشل بپ

له ه خيپ له ،د رو�ېي �وندي بپ وه بب له ډ�ي  كړه دا خيپ

ېې  ه �ور ان�ار ك�ښ ز بپ ربې ه هل ،د ت�ب  هتمام روم و�و�ځ

ه مع�وقه شته ټي وه بپ ېې ننه ،�ي ه �ور ك�ښ  ستا د زړه بپ

�ىې وي �و راشه ي�ه د نه ،س�ر نم ميي ييىې وبي ېي در و  �پ

�ىې ورته �و  د�ه دا�ېي �ا�قان دي ،شه �ىمع�و

ز  ،ون�ىي �و�وړي�ښ زړه راك �وربي ان ديسښ ميي  ��ىي روسښ

نه �ىې ميي دا كړي  د زړه ،د ه�ېې مع�و يي  زړه دومره بپ

و�ېي  ورته �ي ييىې دا د ث ،�ورې �اورې �پ ا كړيسارى   ربي

د �اوره ه�ېي �ونده ر�ته ،د نحب  د ه�ېې له بب

ره ال ېې بب د ك�ښ ه و�ب ېي بپ ته ،هړ�پ  تر افال�و هم اوځپ

ېې  �ىي د مسلمان ك�ښ ه زړ ې ،بپ
ٰ

 دى ρ�وى �قام د �ص��

ه عزت دى ې ،�ه ز�وږه �څ
ٰ

 دى ρدا له نام د �ص��

�ىي الړې لړې ،�ور د هغه دوړو �وج دى ييىې له �و ېي   �پ

ه كړه ېې �وى دوڼڼ و ،د �عېب  نګړېد ه�وى هغه �ب

د كم دى دومري �وى دى  رپ د س�ر�و له اوقاته ،ابب

د و�وند ا�ه ذاته ρد ��ور ،وسع�ونه ابب  له بپ

ه اړخ ل�و�و اندي ،دوى بپ ه بب وڼي
ي

ه �  د لم�ېي بپ
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وت ر�ې ييىې را بپ ى تاج 
ٰ

و د الندي ،د كسر �ښ  د امت د �پ

ت هم ،د ځرا د �ار ��وت ؤ �ىي نيي ا هان سنيب  د �ب

وله د قام �ښ يې  او د قا�ون او ځ�ومت هم ،رده كسښ

ه ش�پو نه كړې ييىې  س�ر�ىې  ېې بپ �ي ييىې دومره  ،بپ ېي   ا�ام وكړون�پ

اسه  ييىې امت هله آرام وكړو ،د خسرو د تخت د بپ

ن ه ځب اؤ لهـ�ول �والد بپ ېې �ب ه دوى  ،ګ ك�ښ ېي بب  وري وه�ىې ��پ

�و  ه د اوسښ ېې بب ه ك�ښ ه لمانحځ �ىې  ،بپ يي يې  مر�لرې دوى بپ

يبىې د �صرت كړه ېي د�ا  ون�ىي  ،�پ ن و�ي ييىې وو ام�ي  �ور 

 ون�ىي و�څ �وره �وه دا  ،د شاها�و د �س�و�و

ن راوړو و �وى آئ�ي ر كړو ،دوى �ي ر ډبې ييىې خ�ې ېې  ه نړۍ ك�ښ  بپ

و   د وړو ن�ب
ي

ر كړو� ييىې ت�ې و وار   و�و قا�و�و د �د�ي

ييىې راوړه  � ن �ون�ب ېي د دبي ا كړو ،�پ ييىې لرې د دنيي  ور 

وى ρدمحم ل �ځ دا كړو ،�وندي بب يي ا �له بپ  دې دنيي

ييىې سره سارى ېې  ه �ظر ك�ښ ن او �ور ،بپ �ي ره سيپ  �وزه بب

ييى سره دوى ك  ل مر ناستخيپ يي يې �ۍ او ش�ور ،سښ وه تا ه �ي  بپ

ن و ځب ه �ي ې تهـبپ
ٰ

ېې �ص�� ره ،ګ ك�ښ وه اس�ي ه �وه �ي سښ يې  بپ

7F"�ې"ؤ د 

�ىې مشر * يي ره ،قيب  د هغه �ور وه زه�ي

                                                 
د عربو د طى نومي قبيلې سردار حاتم چي ډٻر سخي ؤ، دا د هغه لور وه، يا د هغې قبيلې    *

 .د بل كوم سردار لور وه
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ييىې  راته  �ښ بپ رونه�پ �ي
نحځ ړدې را�له سر �وره ،و ته ځځ  يبىې بپ

�ه ر محځ ېې وې بپ ييىې خ�ښ �ىې  �وره ،س�ر يې ا شرم بپ  له ځيي

ېي  ېي نېب ا دارې ρ�پ  �ىي ته �ظر كړواسر �ور و ،د ځيي

ييىې بپ  ېې كړه  ړده ك�ښ ه بپ ه بپ ر سر كړو ،ټي ييىې ور بپ ادر  ل �څ  خيپ

ېې  ېې �وږ د � �ځ و ،له ه�ېې سښ ادر �ي يبىې �څ يبىې س�ره  ر   ډبې

ېې  ا ك�ښ ه قا�و�و د دنيي و ،بپ ك د مچ وزر �ي  ورك او سيپ

ېې � د هغه د ر  �ڼ ېې  ،ىې ځڅ ه محشر ك�ښ  �و اسره ده بپ

ه هم �وږه ېې بب ا ك�ښ ه دنيي ېې  ،بپ ادر ك�ښ ه �څ ټ كړي بپ  هغه بپ

ييىې ��ف دى �ه �هر ييىې �فقت  ،�ه   دىد�ه دواړه 

من لره رځمت دى ،لره رځمت دى دوست هغه ييىې   داييىې دسښ

ييىې كړله ېي  منا�و ته �پ  د رځمت درزازه لرې ،دسښ

وړې�م �ۍ �ي و ب..  ،ه وا�و �ځ 8Fالت�ربي

 مر�لرې.. *

و ده �الص �ي ه الره سر �وږ ،د وطن له قيي د بپ  د �وځيي

زو و ل�ه �ظر �وږ ،�ه له دوو س�ر�و و خ�ي  او�و �ي

و و �وږه �واره �ي از او ،�ه هر �څ ه ځحب ېې  بپ ران ك�ښ ن ابي �ي  ځپ

ر�ېي  وه سحر د بپ ېې  ،د �ي ه �لستان ك�ښ و بپ �ىي �ي اځڅ  �څ

�ىي س�ر�و بطحا د سا  مس�ېي كړله ز�وږ ژوند ،د �

                                                 
مكه فتح  ρستاسو دپاره هيڅ تعزير نشته، هركله چي رحمة اللٰعلمين: التثريب عليكم اليوم   *

په صورت تړلي پٻښ شول كومو چي دوى ته كړه نو هغه عرب كفار ورته د قيديانو 
 ρډٻري ايذاګاني ور رسولې وې، د انتقام حق هم ؤ، او قوت هم ؤ، خو د عالمونو رحمت

 .ورته دا پورته فقره وفرمايله، او ټول يې وبخښل
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له سره �وند ،د شراب او �وزې �وندي  �وږ وبب

ا كړې �ىې له دنيي رې ،هغه ور  د �سب �سل خ�ب

ول دا�ېي  ييىې و�و�ځ ه لرې ،اور   خس خشاك له منحځ

و دى �ه ��ونه وى �و �ي ل سښ  ،�ب يي رګ  سره بب  �اريد صد بب

يبىې ساري ،ساه د دې �ظام هغه دى له دى  ه خيپ  او بپ

ېې  ه زړه ك�ښ ه خزانه وو�وږه،  د هغه بپ ټي  د راز بپ

ورته ييىې كړله �پ ېي ناره  انه وو ،�پ ه بب �اره �وو بپ  راسښ

ېې  �ۍ ك�ښ يې  د هغه د ع�ق �ورونه ،شته زما ��ىې شيپ

�ېې  ېې شته اورونه ،سل سندرې اور وربي  زما �وا ك�ښ

ز دى �ي
نه �وم ځڅ ه ووا ،د هغه ميي م ��ودرته �څ  بي

ېې  لتانه ك�ښ يې ه بب د�و ،د هغه بپ �ى هم زړبې 9Fوچ لر

* 

ېي  �ىې دي د هغه �پ ا كړي د ،تحب  مسلم هس�ېي رڼڼ

دا كړي ،د هغه د الرې دوړې يي  ل�ه �ور غرونه بپ

�اره �و ود سښ ېې  ،دا زما و�ب نه ك�ښ ه آئيي  د هغه بپ

ا �و ېې  ،ترې زما سحر رڼڼ نه ك�ښ ه سيي ييىې بپ  دا�ېي لمر 

م ېي ناقرار بي ه هر دم �پ ېې �ېي ارام ،بپ ه دې ك�ښ س بپ  دى �ب

ام دى ،له سحره د محشر هم ر �ود زما ماسښ  ال ډبې

                                                 
تكيه لګوله،  ρوايي چي د جماعت د كوټې يوه د لرګي ستن وه، هغې ته دوست د خداى   *

 .ولې كٻده، ناڅاپه هغې ستني فرياد وكړويوه ورځ هغه ستن بدل
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څځ هغه دى �ىي وربي ر اندي ،د س�پ وستان اوري رابب  زه �ب

ړې ه نم دي تاندي ،دا زما د ان�ور ځب  د هغه بپ

ېې  ېې ك�ښ �ي ه بپ �ېې بپ ند�و ،ما د ميي �ىې تخم و شيي  س�ر

ند�و ،��ىي مخ �ېي سښ ننداره د  �ه و ميي  �اصل ځځ

�ىې �اورې ا �رب له بپ ار شه ،د بي ها�ونه دواړه �ځ  �ب

ېې او�ېي �پ  ك�ښ ر �ېي بپ ار شه ،ېي دل�ب ار له هغه سښ  سر �ېي �ځ

ار شم ا�ېي د �الم �ځ �ىي  ،د �ب ه وا  له انداز او �و�پ

ېې شته دي ك�ښ ېي دارو �ېي بپ �ىي  ،�پ ه وا نا د كحپ  د وبي

�ىې دي د مع�و دا �ىي  ،خزا ييىې دي وبې  �ه شعرونه 

ې
ٰ

�ى ρ�ص�� �ىي  ،ييىې دى ستابي يي يې ييىې دي بپ  �ه �وهر 

ها�ونه ه ورته سردار دى ،�تاب دواړه �ب ا�پ يب  دبي

 
ي

ان او� ې ،ول �الم ل�ه مربي
ٰ

ادار دى ρ�ص��  د دوى بب

ييىې شمارېشراد  رې دي د ع�ق ،ب مس��   تر �د ت�ي

د هم وه نامه �قليي ري دي د ع�ق ،ده �ي  نا�ېې ډبې

�طام 10Fد �ب

د كړو * �له ،�امل �قليي ييىې وه نه ځڅ وزه   خر�ب

ېي ر�ول ،دا مع�ومه ورته نه وه ن�ه �وړله ρ�پ  ځڅ

�ى ييىې �و �ل�وا ا ،�ه �ا�ق  ېې د بي د ك�ښ ه �قليي ر كړهبپ  ر ډبې

                                                 
له خټكي خوړلو په دې وجه پرهٻز كړى ؤ، چي هغه دا خبره  رححضرت بايزيد بسطامي  *

دې كامل  رحخټكى په كومه طريقه خوړلى ؤ، اقبال ρمعلومه نه كړاى شوه، چي رسول هللا 
 .تقليد ته عشق وايي
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ر كړه ،دا�ېي �پوخ وي يستا كمند د ېې را ��ې ك�ښ ذدان بپ ېي بي  �پ

ل زړه �و ېې د خيپ ه ځرا ك�ښ ت وكړه ،بپ ه ډډه شه نيي  لږ بپ

�ېې لږ  ان ځځ ل �ځ رت وكړه ،ر شهت�ې له خيپ  د �ق �ور ته هحب

�ېې محكم شه ه له �ق ځځ ه �وري ورشه ،سښ  د �ودۍ بپ

ى ته
ٰ

ر سر شه ،د �وس الت او عز  ل�ه تندر ور بپ

كر كړه ،وت نهته د ع�ق د �وى ق ييىې شاته �وى لسښ وړ   �ب

زه ه فاران د ع�ق و خ�ې ه سر كړه ،بپ ان بپ دون�ىې �ځ ليې  �ځ

ه و تاته ېې �داى بب ر كړي ،د �عېب �ي
ه سره ځځ ه لمانحځ  بپ

ا�ل"او د  �ىي �ب 11Fا

"،  ر كړي ه اېبب نه تا �فس�ي  ميي
 

%%% 

ه �وال كمزور ږي ې�ودي بپ  ��ي

ېي كړه � ا�پ ر زمرو دي بب ېي وې له خراج وړو! اې ،بپ  �پ

اندي  ا دربب مګړتيي ړو ،وكړهنيي ه �وى �وې د �وم�ب ېي بپ  �پ

�ىي  ړو �ى  بپ د يې
�ىي رنحځ ړو ا ده ،بپ مګړتيي ييىې ته كړې نيي ېي   �پ

س هم دا ده ،ستا د رنڅځ او د دړدو�و ړه �ب  اصل ځب

ت فكر ا د اوځپ مګړتيي ه �ال وړل كړي ،نيي �ى بپ �وا  اوځپ

                                                 
 ياد كړه چي ستا رب ! اې رسوله: يفة، ژباړهواذقال ربك للمٰلئكة انى جاعل فى االرض خل   

 .چي زه پر مځكه يو نائب مقرر كوونكى يم": فرښتو ته وويل
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ا�و�و �و �وړو خيي له شمعه هم دا �ل كړي ،د بپ  بب

ه ډك د نړۍ خم دى سښ ل �ور ته ،وځڅ ېي و نه �ورې بب  �پ

�ۍ نههم د و و ځب ورته ،خت د �ي �ىي نغدي كړه را �پ  خيپ

ه 12Fد عمر �وندي له اوسښ

ك وا�له ،* ابب �ېې �وز شه �پ  �پ

ره دا ده رت خ�ب ل ما�له ،د غ�ي ري د بب  اځسان ځپ

ه ه �و�څ ه �واړې -بپ ه بب وري ،�و�څ و �پ ونه تر �څ  م�ص�ب

ېي �وري ،دا دى �وى د ما�وما�و ه اس �پ ېې بپ  د ن�پ

زي ييىې خ�ي ېي  و هغه �طرت �پ  له اسمانه �ظر وړاندي ،�ي

�هدى  ر محځ ل اځسان بپ  را�وزار كړي سر د الندي ،د بب

ه �واري ده ب �وب �وبي ږي ،غربي ربې ه �وال �وره ډبې  دا بپ

و �دا كړي ېي �څ ږي ،�دا ګر �پ ربي �ىي هم ت�ي روا  له ډبې

نه ،د �ودۍ �ظام له �واله ه تار �ېي اې ميي  !تار بپ

�ىې كړي ييىې تحب نا ونه ،او هم �وال   د �ودۍ د سيي

�ود  ه منډو تر �وسښ �ىې �ا ،وړبپ ادومه خيپ  ورېبب

ه دي ېې �وړل سښ �ىي �و�ښ  د س�پوږ�� �وندي �ه واورې ،خيپ

ه تا تن�ه ا �ېي بپ ر تا �وره �ېي  ،�ه دنيي اري بپ  نا�پ

ه كډه را�ېي  ه اسره �ېي  ،شړق د ژوند بپ �ىې �څ ا  او نه بپ

                                                 
پر اوښ سپور ؤ، چابك يې تر كښته پرٻوتو، دوى پخپله  τزموږ دويم خليفه حضرت عمر  *

د اوښ له ښا څخه وركوز شو، چابك يې پورته كړاو د دې لږي خبري دپاره يې هم بل 
 .مناسب ونه ګڼه او نه يې د احسان غر پر سر واخيستچاته وينا 
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رې حپ ا �وړ منعم له وره ،روزي مه �واړه هيي  د �پ

و نه ده نه د او�ب يي ه مه �واړه له لمره ،دا ځپ  اوبب

ېي  ېې  ρه�ېي نه د نېب ييىې شرمنده صيب  ،مخك�ښ  ا والړ 

ا يي ه ورځ بب ه �وبي ړ داړې ،ه�ېي نه بپ  من�ل مروړې خ�پ

وږ�� ته روزي ر�ېي  ه اسمان د لمر له ش�وره ،�ه س�پ  بپ

ر زړه داغ �و ييىې بپ ټ نه دى ورته �وره ،دا اځسان  ه بپ  �څ

ه �واړه ن ،�وى همت له �دابي ه ځب  ګ شهـد اسمان سره بپ

ه �وال نه كړې ېي �وله ورانه بپ ړه د ننګ شه ،�پ  د ملت م�ې

ېې له ا�ه �وره د �عېب تان دي ،بپ ا بب �ىې �پ ېي اكسښ  �پ

�ىي  13Fكسب ګر د �داى دوستان دي" ،هغه ذات دي فرمابي

*" 

ه �ال ژړا ده ر سر دى ،د هغه بپ ييىې بپ ل ش�ور  ېي د بب  �پ

ييىې مات دى ټ  ر غر دى ،مال كږه او ځڅ ل اځسان بپ ېي د بب  �پ

ل ��ف ل�ه تندر ر ور�ه ،د بب ييىې كړه بپ ه  ټي له ځڅ  خيپ

ن�ه رت او عزت بپ ه �ونحب  ،د غ�ي ه كړله بپ  �هييىې خر�څ

ېي  ييىې �و�ځ ېي  ر رځمت شه �پ نه سږي ،بپ ېې بي ه �ور لمر ك�ښ  بپ

ه دا تږي ،هم نه �واړي υ�و له �ضره و �نډول اوبب  �ي

�ود  �ۍ  �وسښ ه شرمند ۂ ،ييىې بپ ۂ �و  نه تندى اوبب  اوبب

�ىې  ا  ل�ه �وري �اورې نه �و ،سړى ؤ سړى �و بپ

                                                 
 )حديث. (كسبګر د خداى پاك دوست دى. الكاسب حبيب هللا   *
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خ�ور د ،د اسمان د الندي ه�ېي  �اره د�ه بب  يسښ

ېې  ييىي ك�ښ ه �و اړ او بپ و سر هس�ى  ،ل�ه وبي ر د�ي  يص�وبب

و ييىې الس �ېي الندي  �پورته ال �ودي د ده �ېي  ،�ه هر �څ

سښ والړ وي �ى و�ي ده �ېي  ،مال تړ ب د ده وبي  �ه �صيي

ت�ى ه �وال غسښ ېې  ،سمندر بپ �ول ك�ښ ه كحپ ز د اور دى بپ  ن�ې

�ىي  اځڅ ر�ېې �څ ل الس د بپ ېې  ،د خيپ ه �ول ك�ښ  مر�لره ده بپ

�ۍ �وندي تل اوسه و ړ�ب رت له �ورهبي  ،بب ل غ�ي  اد د خيپ

ېې دي ژو ه�ه بپ  حر ك�ښ دي ساته �س�وره ،ند ويبب  هم �وڼڼ

 

%%% 

ېي �له �ېې  �ودي �پ ت ځځ  له ع�ق او محيب

وطه �ېي  ټ قو�ونه را الندي كړي �ض�ب �اره او بپ  �و دا د نړۍ سښ

ته ره محيب ېي له ډبې  �ېي �ودي �ل�ه محكمه ،�پ

ييىې ځ�ومت �ېي  ر غره او سمه ،�و قوت  ا بپ  د دنيي

ېي د س�ورو ورونه �پ �ېې  ،ان�ځ دئيي ول د بب �ښ يې  ؟اسمان كسښ

يۍ دي �و�و � �ىې  ،�ىې ده �و  د �ودۍ له �وري و

نده وي ييىې الس د �داى كړي ،�ه ال�ونه د بب  دا قوت 
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ييىې  يىې اشارت  ا د �و� يي 14Fبب

اى  ، *  يكړد اسمان س�پوږ�� دوه �ځ

ول كړي ږي ا�ي�ښ ا هم دى ت�ي يي ول �بهان �ېي  ،بب
ي

 او م�صب د �

د وي مشيې ول ييىې الندي د فرمان �ېي  ،�ه دارا وي �ه ځب
ي

� 

و��ىي و قلندر ؤ ېې نامه ،�ب �اره  ييىې  �پ ه هند سښ  دهبپ

 د �وهر ډ�ه �اره ده ،د هغه �صه �و واوره

ېې  ه �لزار د هندوستان ك�ښ ه ،بپ 15Fبپ

ل ؤ * ليب غار هغه بب  ځپ

�ېې ورته �وږ سته �ل ؤ ،�وږ وې �� ا�ي ه �فت د سښ  بپ

�ه هغه كړه محځ دا ده له �ور اوره ،ده دا ڼي يي ېي بپ  �پ

اد دا نت كړو �وره ،�و د ده د لمن بب ا ځب ه دنيي  بپ

د ؤ وه ورځ د ده مربي ه  ،�ي ه �ور بپ ازار بپ  الر ت�ود بب

ييىې  و��ىي   �شه خ�ېې وه سرشار ت�و ،له شراب د �ب

�اره د  اندي ،ار �اكم �وسښ را سښ ر اس بب ور ؤ بپ  �اور س�پ

دى �ىي ز�ليې و ،�هرژ  دارو وروس�و وړانديب د �پ

د كړه ه مربي غه بپ يي و ورځپ ېي روان �وندييىې  ييىې  وې ،�ي ېي واى �پ  �پ

ېې  ييىې  ،د �اكم د سړو الر ك�ښ ېي ړوند   ييىې والړ ل�ه �پ

                                                 
كله چي به د خداى خوښه شوه نو د وخت پيغمبر به داسي كار وكړ چي بل چا به نه شو   *

هم  ρكوالى او كفار به عاجز شوو، داسي كار ته قرآن معجزه وايي، دوست د خداى دمحم
ډٻري معجزې ښيلې دي، يوه دا هم ده چي سپوږمۍ ته يې پخپله ګوته اشاره وكړه، نو 

چي ": هغه پر منځ دوه نيمى شوه او ټولو خلګو وليده خو ازلي كفارو بيا هم ووې
دې شق القمر ته اقبال صاحب په دې شعر كښې اشاره كړې جادوګر دى، جادو يې وكړ، 

 .ده
 :ې شعر ته اشاره دهد رحد حضرت بو على قلندر   *

 مرحب�����ا اې بلب�����ل ب�����اغِ كه�����ن
 

 از گ���ل رعن���ا بگ���و ي���ا م���ا س���خن 
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ش ېې درو�ې ل فكر ك�ښ ه خيپ ر ؤډ ،بپ يبىې خ�ب انه   وب ت�و له �ځ

وانه ته ييىې زوړند ګر�ې ر ؤ ،سر  يبىې خ�ب هانه   له �ب

ه �شه  ر بپ ېې مست د ��ب دار ،ك�ښ وبب ورته كړو �پ  �وتك �پ

ييىې مات كړو ه سر  ش بپ ه ګزار� ،د درو�ې  ه ناترسه بپ

من الړ ،الره �و�ېې �وه �اكم ته ېې ربي ر �اورو ك�ښ ق�ي  ف

ه �ف�ان او زړه  ييىې زبې ـرن ،ىې ډك ؤيي بپ ژن الړ ړګ   او مړغ�ې

ه د ېې بپ و��ىي ك�ښ ار د �ب �ىې  ،ربب  ييىې دا ناوړي وه ژړ

ش�ال دى ېي �پ ل �پ ه وبې �ىې س ،تا بب د �ىې دا�ېي وربې  �ر

ه �ور �و ،ل�ه تندر له اسمانه  ور�طا د غره بپ

له ييىې د اور �پ نا  و��ىي له �هره اور �و ،�وه وبي  �ب

�ېې خت�ىې  له رګ   ېې د ده وې ،رګ   ځځ  ت�ىې سرې لمېب

ييىې مخ كړو ييىې ووې ،د �اتب �ور ته  ه  ه شعله ژبب  بپ

ه ت�وار كړه قلم ورته بپ سه فرمان ته ،�پ  �وږ �ېي ونيي

رې �ىې خ�ب ر د �و ق�ي ه س�طان ته ،د ف ر �ا�ذ وكسښ  بپ

د ته" ه وه�و ،ستا �اكم زما مربي  سر مات كړى بپ

ور ته� ييىې كړو را�پ و�و ،ور ان�ار  ييىې وا�پ ان  ل �ځ ه خيپ  بپ

وه كړه م تا ته ،دا نا�اره �اكم �پ  سزا وركړه وابي

ا ،��ېي ستا س�طنت ا�لم ل �پ ييىې بب مه  خسښ  "ته وربب

�ىي  د�و ،�ط د �داى د نازو  تر س�طان و رسيې
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ري د�و ،ساه ترې وخته له وبې د�و د�يې يې  ربپ

ل غړي درانه �ول اندي خيپ ر سر �و ،بب  غر د غم د ده بپ

دو دا�ېي ـرن تيې ييىې و �سښ ګر �و ،ګ  ړى لمر د مازبي  زبې

ييىې و تړ�و ر  �ي
نحځ ه ځځ اته ،بپ ېي �اكم وه كړې زبي  �پ

�و �ېي �وسښ خسښ  قلندر ته ن�واته ،ته الړو بب

انهوه خسرو  ن زبب ربي انه ، !ش�ې يي ن بب و �و�ېي رن��ي  !�ي

ره د قدرت وه ييىې روانه ،له ضم�ي نه  يي  د نغ�و ځپ

وږ�� ؤ ه �طرت ل�ه س�پ �ىې  ،بپ ا ره ده ته بپ  �وه خ�ب

ا نه ل �پ وره نه وه د بب �ىې  ،�پ  دا�ېي ګرانه ن�وا

ه ږ�و�و  هلته دى دا�ېي راسر �و ،الړ د ساز بپ

ييىې زړه ورته  ېي  �ى قلندر �و ،ىنر�پ  كړو ژړ�و

�اره �و د غ ه سښ  د س�طان شان او �وكت ؤ ،ر �ونديبپ

ييىې  ېي �وړ شان  وه �و �پ ه دې �پ مت ؤ ،بپ وې نغ�ېې قيې  د �ي

شا�و رې زړه د درو�ې ېي  ،ځپ ام �وه �پ  زار نه كړېآبپ

ېي ور  هبي �پ ټي له ځڅ ه ان�ار نه كړې ،ته د خيپ ام �وه بپ  بپ
 

%%% 

�ى   د �ودۍ �ش�وا
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ه �و�ېي ك د ا�س ېې ان بپ ا�و قا�و�و �ښ وړه �وې ، د مربي وه �وې �ب له �وا �ي

ره ده ا�ېي ا خ�ب رې بب و قا�و�و ا�الق بپ قه د �ال�ب ه طر�ي ټي ه دې بپ  .و بپ

صه دهۍ � نر�و وه ق�ي ېې  ،�ي ه ك�و ك�ښ �ىې بپ د  اوربې

نډه ېې  ،وه د ګډو رمه بپ �ىي د ور�و ك�ښ نډ �ا ه بپ  بپ

ره وه زر ا ډبې ه �يي د�و ،زر بب  د دوى �و�ېي �وئيې

من وه ره د دسښ ييىې وبي د�و ،نه  �وسيي رې بب رې ځپ  نه بپ

د �و ېي بب ر �پ �ي  ،د �نډك �قدبي
دې ورځ كړې س�ر�ىي ځځ  ريبب

رې را�لل ال غ�ېي بپ ري ،د بب �ي
و�و ځڅ

ي
ييىې د � �ېې   كړې سيي

ر را�لهرد زم و � ،و �ونډه بپ ن�لهود �ي  ري د ځځ

ه ور�و د �وارو ګډو ېې هله ،بپ  زمرو وكړه د شېپ

ه  هبپ 16Fاولحب

ېې  *  وي زمري د قوت الر ده ،وهل تړل ك�ښ

ه ېي  )2(�وبب ن�ځ رىتل  ،ييىې ده ل�ه د وبي  د قوت الر ده بب

اروه غږو�و ېي �ېي زور شته شاه ،زمري �ب م�پ  نشاه بي

م ،زادي د ګډو الړهآ ېي ستا بي و �پ �ښ يې  هر ګډ سر كسښ

تنه وه ،د زمري �وى ما�ول دى ييىې بپ ېي   ه�ېي نه �پ

�و سره كړه زو ګډو وبي  �ه ور�و له رن�ه شنه وه ،د بب

ره زړه ګډه وه ډبې اره ،�ي ېې وه �وشيي ه رمه ك�ښ  بپ

�ىې وې �ىې زما د ه هره الره ،دې ليي ره وه بپ  ت�ې

                                                 
 .فتح) 2.  (كاراج  *



 اقبال فارسی كلياتِ از  د خودی اسرار 

 83 

ه غم غمژنه ل قام بپ ا وه د ا ،د خيپ ود�ه نيي  ور�ي

ر ځرام �ول �ه بپ ر او ځڅ و ،ځڅ  له ظل�و�و د زمر�ي

ييىې وكړه ر ژړا  ه �ار دى ،د �قدبي ر �و هم بپ ان وبي  د �ځ

ېې دا�ېي  ا ييىې زړه ك�ښ يي ه �ار دى ،ووېبب ر �و هم بپ �ي ېي تدبب  �پ

دا �ېي  ،دا �ادت دى د كمزوري يي ره بپ ييىې د سر وبي ېي   �پ

ا د �قل نه �ار ا��ىي  يي ره را�ېي ځ تر  ،بب �و خ�ب  يې

ېې  ه �ال�� ك�ښ ت بپ يب ونده�ېي د �ق ،�صيي  ل اس ته �پ

ره س له هغه �ېي خ�ب ر د قوت �ونده ،�پ �ي  د تدبب

ن�ه ږي ځڅ خ�ي ېي بپ ن�ه �پ ون�وب د ان�قام ،ځڅ  ل�ې

وړو�و ت�و د �ب  فكر كړي �قل �الم ،د بپ

ېې  ه �ېي يي زړه ك�ښ ه �څ ېي دا بب ان ته ژاړه ،ىې �پ ا د ګډو �ځ  نيي

ند دى ييىې تل شته او نه �اړه ،دا ز�وږ غ�ونه سيي  نه 

و �وږ د زمرو ساري ه ز ،نه �ي ه �و بپ  ور آزادنه بب

ېي  �ېې ليې�څ يي  د ه�و الس د �والد ،دي ز�وږه سيپ

ه و��و�و �ىې بپ ۂ �ه زړه د زمري وركړم ،ده نا�و  �څ

نا  ه وبي ر كړم ،ه �واره ګډهبب بپ �ب ر بب ن�ه ش�ې ر ځڅ  اخ�ي

دو ده ه ځكمت دا د �يې ر �ېي  ،بپ ېي د ګډې �وندي ش�ې  �پ

�ونه ورته �بوړ كړم ر �ېي  ،�ه �پ ان ترې ه�ې ېي �ځ  شته ام�ان �پ

ييىې وكړه �ۍ د�وه  زر روشه و ،د بب  ا�ظه د خ�ب
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اى ته الړه وډۍ كډه �ځ ورو ،�ب ن�ب را�و بپ  د ش�ې

ا نه دروغ تيي ل رسښ وبې
17F

ييىي  * ږي ،وا مارو نه كړو ه�ي  او �وئيي

دون�ىې  دل ليې ده ورځ نه بب ږي ،بب ربي  د ه�ېې نه وه وبي

ل �ضل ه خيپ �ىي قوت دى �وره ،�داى راكړى بپ  رو�ا

ره ،ا�و هم زمرو نهسښ شرم غم�ب يي م را��ىې بپ  بي

ېي ړندې دي �ىې �پ  ر را�لمزه ه�و وته �و ،هغه س�ر

�ىې  ږ م رال�ې اك ا� بي  او سره د دس�ور را�لم ،بپ

ر ت ا �و اخ�ي ارو ،ګ دىـله دنيي دو �پ ه كړئ◌ له بب  �وبب

ه وبي ر �ب ه د اخ�ي ه �وسښ ر ورا�و الرو ،�څ ئ◌ �ور بپ  مه ځځ

ه �وند او زورور وي �ه ،هر �پ ل�ى ځځ خت بب دبب  دى بب

رې محكم نه �ېي  ه ځپ وك ور�ه ،ژوند بب و �ودي نه كړي �څ  �څ

و �وراك �وندل دي ېې د ن  ،له و�ښ �ا�و د روح نخ�ښ  يې

وك نزدې دى ېي نه �وري واز  ،�داى ته هغه �څ ېې  �ىي �وم �پ  �و�ښ

د نا�و�ېي كړه ه سر بب رو داړو ،در بپ و ت�ې ن�ب  ستا�و بپ

�ىې ړندې كړې و�ېي له دواړو ،د ادراك س�ر  دا �ظر �ي

اره %د كمزور ډنګر نت دى ،دبپ وړ كړى �داى ځب س �ب  �ب

ب هم دا �ېي  ا سره قوت دى ،د تاوان سيب ېي د �پ  �پ

                                                 
  %. ته اشاره ده" نحس مستمر"" اشر كذاب"د سورة قمر پنځويشتم آيت او نولسم آيت    *

 .ضعيف
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ټ شر دى ،هم ��وت شه ورك �ظمت او ېې ييىې بپ ون ك�ښ ه ل�ي  بپ

ه ر�وبب ه له ام�ي ار ژوندون تر �ور دى ،�ى �وبب ېي نا�پ  �پ

ه دانه را�ېي  ،تندر دې ته ��ى نه دى له بپ ېي ابي  �پ

ا خره �ېي  ېي رشه �ېي بي اندي تندر ور �طا �ېي  ،�پ  بب

ييىې صحرا نه �ېي سښ �ه �و ار  ان ځساب ته ،يي ه ذره كړه �ځ  بپ

�ىې  ا�ا ېي تل ا��ىي رڼڼ  هله ا�وارو د افتاب ت ،�پ

ر ګډه كړې ته ما ته ېي بپ ه دې طاقت ،�پ ييىي بپ ه �و  �څ

حه ده  ان كړه ذبب �ىي �ځ ړا  �ه ���ود دي وي عزت ،م�ې

ه كړي ڼۍ كحپ � ييىې ��ېي شا مدام ،د ژوندون ما  رده 

ر �هر ز نه دى خ�ب �ي
ه ځڅ �ى او ان�قام ،سښ ا  زور زبي

و الندي �ښ ه شنه ؤ د �پ دل دوى ،نه بب و�يې
ي

ا � يي ا بب يي ه بب  نه بب

ه ه تل د مرګ  له �وبب مه  ،نه بب ل ليې ل دوىخيپ نحځ ا وبي يي ا بب يي  بب

ه ر �بس ، !�قل دا دى اې زمربي ان كړه اډو ه�ې ل �ځ ېي خيپ  �پ

�ى دى و �ى دى ل�ې و س ،ل�ې ر �ب انه نه �ېي ت�ې ېي له �ځ  �پ

ه كړه ېې �وږ �اڼڼ �ي �ىې بپ ږي ،س�ر ه ��ي خ�ېې هر �پ  �ونډې ځب

ېي ستا اسمان ته ا �پ يي ږي ،�وره بب ږي �ه نه خ�ي  فكر خ�ي

ېې  ه دې ور�و ك�ښ ا بپ ه دي ،د دنيي څڅ هم نه شته دلته �څ  هيي

ر  ه دي هممه ت�ې ه �ه �څ ه نه دي ،و�ځ ېي �څ ه �پ  ه�ېي وابي

�ېې س�ړى ،زمرى ناست ؤ له سخت ژوند �ىې ځځ ړا  او له م�ې
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ييىې ارمان ؤ  د �و زړونه ؤ تر وړى ،تن ساتنه 

حت �ه ا� �و وه ا �وړ �و ،�صيي  هر زمرى له دنيي

ييىې وه �وړوله ګډې ر  ييىې �وړ �و ،ت�ې  هغه �ود ژوندون 

ن �ولشنه زمري ساده او سيپ  ،هاى د ګډو ما�وون�ىي   �ي

ه �ول ن �ول ،شل او ګډه ړانده �اڼڼ ه دبي زو بپ  سر د ګډو بب

و ته ناستل و�ښ يې يبىې �وندي �و ،زمري كسښ ييىې   تر دې �ده 

�ىې  ا �ېې بپ �وب �و ځځ  مر�لره مات �ودى �و ،زمربي

�ىې  ره وا ييىې ت�ې و�و  ه �وراك الړو ،له �ا�ښ و بپ  د و�ښ

تنا�و يب اك الړوـييىې هغه رن ،له سرو س�ر�و هيي  ګ اډو بپ

ه ورو د� بپ �ېې نه ،وورو وه دوربې ييىې الړو د سيي  زړه 

ا ړنده �وه يي �ېې نه ،اول تته بب وهر الړو د آئيي  �ب

ه دو �ىې  ،ىد �امل �وشش بپ ا ون�وب وه نه �و بپ ېې ل�ې  ك�ښ

 زړونه ييىې �و�ىي �وې م�يړا�ىې  ،د عمل �بو�ونه ييىې ورك �ول

 اس�قالل د زمرو الړو ،هغه عزم اقتدار او

ار ؤ ال د زمرو الړو ،�ه عزت �ه اعتيب  �ه اقيب

ېې د � ن�ب س تارونه �ول اومړي ،والدوهغه بپ  �ب

رونه ييىې ق�ب ېې مړي ،�ول ت�ونه  ك�ښ  ساړه زړونه بپ

ييىې كم �و ېي د تن قوت  ره ،�پ ييىې �وله ډبې ره   د سر وبي

ن� ووړه هد همت بپ ره ،ترې �ي �ې ابپ ره �وه �پ ېي ترې وبي  �پ
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ېي  �ېې الړو �پ ونه ،همت ورځځ دا �ول سل رن�ځ يي  رابپ

و�ول �ښ يبىې ال�و �پ د �طرت   هم خت�ىي د دوى زړونه ،بب

سښ زمري د ګډي س و�ي يبىې ساى كړل ،سحر �ب ده ل�ه   وبي

ل�و ييىې و بب ب  ه �هذبي اى كړل ،بپ ييىې بب ل تن او روح  ېي خيپ  �پ
 

%%% 

ه ��وف   د مسلما�و قا�و�و بپ

ر اثر �وى دى او د ګډو  ونان د افال�ون د اف�ارو ډبې اندي د �ي ا�و بب يب او ادبي

�ىي  ا�ونه وسا ال�و �ځ ېي د هغه له مخيي د �پ ابي ه الر روان دي، بب  .بپ

 

و زور راهب ؤ ړېف  ،افال�ون �ي وې ځب �ښ يې �ىې كسښ  ل��ېې 

وډا ګډ د زوړ �نډك ؤ ييىې كړې دړې ،�ب كرو�و   وې سښ

�ۍ �و ه ترپ سيي ييىې اس بپ ه غرو�و شاړو ،دا�ېي  ا بپ  د دنيي

ېې  اره د فل�فه ك�ښ ه تيي رته الړو ،بپ  اډو ورك �و ځپ

ييىې  ادو د نامح�وس  ه سر دا�ېي دى �ور كړى ،او �ب  بپ

ېي دى الس �ه �وږ �ه س�ر�ىې  ېې ي ،�پ  ې هر �يو غړىـكړو يبىې �ښ

ېې ي ،ېي د ژوند راز شتهده ووې �پ  ه مر�ىي ك�ښ  ې مييندل �ېي ـبپ

دون�ىې  ليې ېي �ل �ېي  ،هغه شمعه بب �وې �و�ېي �پ  سل �ب

ا�و�و ه خيي ا دى ،دې ز�وږه بپ ا�پ �ېي �وي بب ا�پ  بب
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ده �ون�ى ام وبي ا دى ،د ده �ب  لري كړون�ىي له دنيي

ه لمرو ،د ګډا�و د ر�ېې ګډ 18Fبپ

ېې د ا *  ن دى�ساك�ښ

ا ده �ىي زړه �ه دنيي ېې ناست دا ځكمران دى ،د �و ك�ښ  بپ

ېي د ،اسمانه و خت�و تر  �قل كړو وزرې ه�پ

ا ته و دې دنيي ا�ب رې هووې د ،د اسيب  �و�ېي خ�ب

زونه وړه ده رې كړل ،د ژوندون ځب  ګډ وډ �اورې ابي

�ىې  ېې �وري و رې كړل ،د دې ��ڼ ا�ونه ده رابپ ول سښ
ي

� 

ان ته �ود افال�ون  هت ،ووېزبي ل فكر نه �ب  د خيپ

ييىې �شت  و شته ته  ييىې ؤ ځكمت ،ووېهر �ي له د�ه   ابي

ده ؤهم ييىې خيپل  ر كړو ،�طرت وبي ېې ډبې  هم ييىې �وب نړۍ ك�ښ

�ىي س�ر�و و س د ده د �پ ر  ،�ب ت�ې له او بب دا ابي يي 19Fرا بپ

 كړو *

 نااشنا روان ؤ �وږ ،د عمل له س�ېې الرې

ز �و �ي
ه هغه ځڅ ن بپ وږ ،دى م�ي ت ؤ او نه �پ ېي شربب  �پ

وړ �الم ته وركړ ت ده،دى �و�ب ثيي س د وهم ځيي  و �ب

ان ېي �اضر نه د %�وم اعيي قت ده ،ي�پ ه �ق�ي  و شمارل بپ

ه ېې �و ژوندون ته بپ  د ام�ان �الم دى �وره ،ژوندون ك�ښ

                                                 
 .لباس   *
افالطون دى  افالطون د اعيان نظريه پٻښ كړې وه، دا هغې ته اشاره ده، چي %. سراب   *

موجود دى، دنيا نو دې ميلسې ته هسي يو وهم ووې چي ګني هيڅ هم نشته، او دا يو 
چي ارسطو د ": عكس دى، د هغه اعيانو كوم چي په عالِم مثال كښې دي، اقبال وايي

ډٻر ښه تنقيد كړى دى، خو افسوس دى، چي دلته د دې اوږدې افالطون په دې نظريه 
 .شيمسئلې خبره خالصٻداى نه 
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ه ژوند مړه دي ېي بپ ان �الم دى �وره ،�پ  ه�و ته دا عيي

رې �وند ،د هغه �و��  ونه �وند ل�و ځپ  د تربپ

�ىې وه نه �وند رې �وند ،د هغه زر ول تل�و ځپ
ي

ه �  بپ

ييىې دا�ېي ده  ر�ه  ه ،ې زورهـببپ ابي داى نه �ېي له �ځ وربې  �ښ

ېې  نه ك�ښ ه سيي ييىې �شته بپ ه ه�د مار ،ساه  څڅ مه وابي  ييىې هيي

ېې  وه دانه ك�ښ د�و ،د هغه �ي و�يې
ي

 �شته �وق د �

ر دى يبىې خ�ب ييىې  تنګ  د�و ،هم بپ يې
 له مزو د �وځځ

ته الړو سښ ه تيې وړه ،دا راهب بپ څڅ ترې نه �وه �ب له هيي  بب

�ىې كړو هان �ودې ميې  وار �طا له هغه �وړه ،د �ب

ناست يې ه تمه كسښ ېې  سړېد  ،دې د تاؤ بپ ه �وا ك�ښ ېي بپ  ل�ښ

ا�و ميي ا د افيي ېې كړله  ،ده دنيي ا ك�ښ ه دنيي وړه بپ  �ب

�ېې وا�وت �ىې ځځ ا ېي د �ځ ورته ،�پ  تر اسمانه الړو �پ

ا نه �و راس�ون دى يي �ىي بب �ىې �ور ته ،و ا  نه را�وز د �ځ

�ى د فلك خم دى ېې ورك فكر د ده �و ،لر�و ك�ښ  بپ

ته شت�ى �و او �ه خسښ ه �و ،ر�ي ېې �څ ه خم ك�ښ ر بپ  �داى خ�ب

ا ته ل فكر زهر وركړل ،ده قا�و�و د دنيي  د خيپ

نه ترې الړه س�ر كړل ،د عمل ميي ر �ب ييىې بپ ده  س وبي  �ب

 

%%% 
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قت ا�و اصالح د شعر �ق�ي يي  او د اسال�ېي ادبب

نه �وده ده  رزو�ا�وآتل له داغ د  ،د ا�سان وبي

راغ د  ،دا د �اورو �ندو روڼ دى  رزو�ا�وآله ځڅ

ام ته سره شراب دي �  ،د ژوند �ب و  ىي تمنا ورا�پ

ه ېې  -هر �څ ه �شه ك�ښ ه بپ �ه ز��ىي  ،هر �څ ه وړاندي ځځ  �وند بپ

ه �تاب د ژوند ېې بپ س ،انه ك�ښ ر �ب و �ض�ون دى د �سخ�ي  �ي

ييىي  ېي ورته وا س ،تمنا �پ ر �ب  دا اف�ون دى د �سخ�ي

�اري دى ييىې ل�ه دام دى ،دا ژوندون ل�ه سښ  تمنا 

ږي د ځسن �ور ته ييىې ل�ي ېي  غام دى ،�پ يي  تمنا د ع�ق بپ

ه ساه دا ارما�ونه ېي د �و�ېې �وا نه را�ېي  ،ساه بپ  ؟�پ

ېې  ه ږغ ك�ښ م د ژوند بپ ر او بب دا  ،زبي يي ېي له �و�ېي را بپ  ؟�ېي �پ

ېي �وندور دى �يز �پ
ېې  ،هر �يو ځڅ ه �بهان ك�ښ ا�يسته دى بپ ر سښ  ډبې

ون�ى �ي ېې  ،دى ز�وږه الر سښ ان ك�ښ ابب يي ه بب  د طلب بپ

ا�يسته ي ېي سښ ېې ـ�پ ه �وم زړه ك�ښ ور �ېي  ،ې بپ ه �پوخ وه ل�ىي ان�ځ  سښ

ږيآ ېې زبي ك�ښ �ىې بپ اد �ور �ېي  ،رزو�ا و آبب  هغه زړه �ي

ه نه وهآد  �ى بب سر ه ،رزو �پ وبي دا كړو �ځ يي ست بپ ا�ي  !�و سښ

ست ا�ي �وه ده د سښ ېي  هم �ب هآد  ،�پ  رزو ده ساتندوبي

نه �ه �ورې ا �ور دى ،د شاعر سيي ست د رڼڼ ا�ي  د سښ
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ييىې راخ�ي  �ېې  نا ځځ ا زور دى ،يژ له سيي ست د رڼڼ ا�ي  د سښ

ه هم  ،د هغه �ظر دى دا�ېي  ه له سښ ېي هر سښ  ه كړيسښ �پ

ه نه كړي ،�طرت �وږ كړي له �وږو هم ادو �څ  د هغه �ب

ال�و دي زده كړي ليب �ىې  ،بب  له شاعره ژړا�ا

ييىې �وند �ىې  ،يانن�و د ��و  ا�ا  له رن�و�و رڼڼ

�ى د شاعر دى د يې
تنګ هم ،�وځځ ېې د بپ ه زړه ك�ښ  دا بپ

ر�ته  ګ همـدى د ع�ق د ��و رن ،د شاعر له بب

�ى وا ېې �وئ�ي �هان دى ،د �وندې و�پ ېې بپ ه ك�ښ  د ده خټي

ېې �وى هان دى ،�وى  د ده زړه ك�ښ �ېې �ب هان �پ ه �ب  بپ

دي شته ييىې ربې ېې  ه دماغ ك�ښ �ىي  ،بپ د و�يې
ي

ېي ال نه دي �  �پ

ادونه او نغ�ېې هم �ىي  ،فربي د ېي ال نه دي اوربې  �پ

دون�ى ل فكر رسيې ه خيپ ېې د س�ورو ،بپ ه ګړده ك�ښ  ناست بپ

دا �وون�ى يي و بپ دو �ورو ،دى د �ښ  نااشنا له بب

ېې  ه �ور تم ك�ښ �ىې دي ،د دې �ضر بپ ر ه بپ ات اوبب  د ځيي

اغ كړي ه �ور د ژوند د بب �ېې دي ،اوبب يي ېي د ده س�ر�ىې ځپ  �پ

و س�ړي س�ومان �ىي ،�وږه �ي ېې �و ما �ښ  ه ساه خت�ىي �پ

وري �ىې  ،�وږ ته تر منزله �پ ا ره الره بپ  ال ده ډبې

ڼى د شاعر  � و 20F�پ

 ږي غ�ي ييىي د ،ځپ  �وږې سندرې ېوا

                                                 
  بلبل  
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ييدا كړي ېې �بوش بپ ه �وږ ك�ښ ېي بپ  لنډ كړي سر د الرې لرې ،�پ

نت د ژوندانه ته ېي ځب ه منډه ،�پ  �وږه را�اږي بپ

ه مثل نده بپ ېي د ژوند ليي وږ�� كړي �ونډه ،�پ وره س�پ  د �پ

ږي ل�ي ېي �پ ږي ،قاف�ىې دي �پ رس ږغ�ي  د شاعر ځب

ه وړاندي �ېې دى مخ بپ ږي ،ور�پ �ۍ خ�ي يې  ږغ د �وي شيپ

ېې  ه �لستان ك�ښ ېي ز�وږ بپ م ا�وت كړى ،�پ  ؤ د ده �سيي

ېې ګډ �ېي  دي �الب ك�ښ ه ربي نت كړي ،بپ من ځب ه نر�� ځپ  بپ

ب دى دا�ېي  ږي ،د هغه فربي ربي ېي تر ژوند �لك هم ډبې  �پ

ان سره ځساب كړي ږي ،هم د �ځ ربي ېي ت�ي ه منډو �ځ  هم بپ

ړ كړي ل دس�ر�وان وبي ول �بهان كړي ،شاعر خيپ
ي

لل د �  رابب

اته ل اورونه و هر �پ اد �وندي ارزان كړي ،خيپ س د بب  �پ

ه �ال دى ر د هغه قام بپ � ،وبي ر�ه نغسښ ييىې مرګ  وي بب ېي   ېې �پ

يبىې �ونده ييىې وي  ېي شاعر  �ېي  ،�پ دانه د ژوند �سښ  له ميي

�اري ېې سښ ك�ښ ه ور بپ د هم سښ نداري ،بب ييىي د هيي يبىې وا ه   �څ

ييىې سل �ش�ره� ري �اري ،وږ �الم  �ې
و�ېي ځڅ ګر �ي يي

 ځځ

و�ېي  �ېې �ي �ى ځځ ��وي  ،تازه وا  �ه مخ د ��وسښ

نه كړي ور�ه �و ،د ا�وت ميي ليب و د بب  نه زړ��ي

و �وو�پ �ى د بپ ون دى ،ستا مس�وا د اف�ي  د هغه له بب

ن�ه ييىې د �ض�ون دى ،د ژوندون دا درنه بپ مت   وړي قيې
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ېې دى د سرو من ك�ښ ه ځپ ږدي ترې ،بپ ربې ست نه بپ ا�ي  د سښ

 له شاه�ين �بوړ كړي تنزرې ،ىې �وزهيب ساه ييىې دا�ېي ده 

ته كب دى ه كسښ �ېې بپ ر تر سرهاو  ،له سيي  ا�سان دى بب

حر نات اليب 21Fل�ه وي ابب

ره ،* �ېې شته دى د سر وبي  ځځ

ه �وږو ده كړي ،�وږو سندرو -بپ �ى وبي ې ماڼڼ  دا ��

ېي  و�ځ ييىې �ب ه �طا مخه  ه د ده كړي ،بپ ړۍ ډوبب �ې  او بب

ه �ال وړي ييىي ـاو نغ�ېې ته ي ،ستا د زړه قوت بپ  ې �وند وا

ييىي  ،دا هم سحر د شاعر دى ېي مرګ   وته ژوند وا  ته �پ

نزي ستا د زړه له �ېي وبي  د ژوندون د �واهش رن�ه ،�سښ

ږ  وه�ي ه �پ ېي شاعر وړي ېبپ  سره لع�ونه ستا له درن�ه ،�پ

ان كړي و �ود ل�ه د زبي ېي ناره كړي ،هر �ي  تا او ما ته �پ

ه دي ه سښ ېي �څ ېې �پ ا ك�ښ ه دنيي �اره كړي ،بپ ييىې را سښ د   ل�ه بب

ېې  اب ك�ښ ه دربي ه دركړي تا فنا كړي ،د فكرو�و بپ  �وبپ

ړسمن او نا ،د عمل له قو�و�و  اشنا كړيتا بپ

له هغه س�ړى ه خيپ نا كړو س�ړي ،هم بپ ييىې هم وبي  �وږه 

ام له دوره فل ژوندي �ول مړي ،د شاعر د �ب  د م�

                                                 
سائرنس په سمندر درياب كښې درې شاپٻرۍ ياديږي په انګرٻزي كښې ورته " بنات البحر   *

)Syrns ( وايي د ماڼګانو داو هم دى، چي د دې شاپٻرو د وجود كښته برخه د ماهي يعني
كب غوندي ده او پورته سينه او سر يې د انسان غوندي دى، د دې شاپٻرو په سمندر و 

د يونان په علم االضمام كښې دا . سول شي، الر خطا كړي او بٻړۍ ډوبه شيماڼګې پسې 
.           ذكر راځي، نو اقبال صاحب د بې مقصده شاعرۍ شاعر ته هم بنات البحر ويلى دى

 .سيراب %
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ېې نه شته ك�ښ سښ د تندر بپ ر�ې اران دى ،بب  د هغه دا�ېي بب

ر  ت�ي و اوبب وى اورنګ دى %�ي وستان دى ،د �ب  د هغه دا�ېي �ب

ست دى لري ا�ي ا ،د هغه سښ تيي رو -له رسښ ا خ�ب تيي  رسښ

ه نه ش ېې �ور �څ اب ك�ښ ه دربي �و مر�لرو ،تهبپ يي  يبىې ځپ

ه كړو ېې نه �وب سښ ه ييىې د و�ي�ښ  ييىې �ور له �ور كړو قراري ،�څ

 مړ ز�وږه تك �ور اور كړو ،د هغه سړو سا�ا�و

ل نه دى ،زړه ته زهر �ونړي دي ليب ييىې ږغ د بب  دا 

�ېې  �ۍ وبي ده دى ،د هغه �ال ېې وبي ك�ښ  �ور �هار بپ

اله ده يي ييىې بپ ه ،خم �وزه �ه  �ېې شابب ان ساته ورځځ  �ځ

�اري هم ه سښ ته �ه راڼڼ ه ،�سښ  د شاعر له دې شرابب

يبىې �وده ييىې كړې  ېي ته  ييىې دا اثر دى ،اې �پ  د شراب 

ېې  �ۍ ك�ښ ه �وزه  ېې سحر دى ،د هغه بپ  ستا د �وري شېپ

ره كړه ييىې هدبي ه نغ�و  ا ده ��ىې  ،بپ  ستا د زړه دنيي

ه الر تل�ىې  ،قاتل زهر دي ستا �س ته  د �وږو�و بپ

ب د تنزل دى م ستا انداز ،اې سيب  درته وابي

ييىې شل  �ىي دي تارونه  د  ي له سازژ ترنګ دي نه خ�ي  ،يې

�ار كړې يې ړسمن�وب دا�ېي بب ييىې  ،بپ ييىې �ور  ېي ته هغه نه   �پ

ږې ېې �و اوس�ې ا ك�ښ ه دنيي ييىې  ،بپ ه لمن �ور   د اسالم بپ

يبىې وسه �ى �ېې  ر تړ ر دى ،بپ �ي
نحځ  د �ل رګ   درته ځځ



 اقبال فارسی كلياتِ از  د خودی اسرار 

 95 

ر دى ،د سحر وږمه دغس كړي  درته �وره �سا ترې وبي

ا�ه ه لمن بپ اده ،�ور د ع�ق بپ وري �و ستا له فربي  �پ

ر خراب كړوت هزاده ،ا د ع�ق ��وبي ه دي وكړل اې �ب  �څ

ړه رن ،ستا ازار ورته �ونه كړه ور دىـت�ه زبې ييىې س�پ  ګ 

ر ؤړستا �و ېي مړ كړى ييىې د ع�ق اور دى ،وا�ى دومره ډبې  �پ

ره س�ړي ه ستا له ډبې �ىي  ،�وبب ړو روت دى س�ړى بپ �ىي بپ ړو  بپ

و رو نا�وان�ي  هغه هم دى ل�ه مړى ،ستا له ډبې

ېې د شاعر �و اله ك�ښ يي ه بپ �ىې د واړه دي ،بپ  ژړا�ا

ييىې �وخړې �ىي  �ىي ساړه ،او د �ور �ا  ساړه دي -ا�وبي

خا�و دى دا كړي ،سر�وش �وب له ميي يي ت�ىي �وټ بپ ه غسښ  بپ

ېې  كړ�و ،دو �و�ورد بپ  ا �ال كړي ،ك�ښ  د خت�ىي رڼڼ

ور  ژن او �اړىرن�ځ ته ،مړغ�ي ييىې زوړند كسښ ت سر   تربب

زي ب نه ساه وخ�ي وه لته ،د غربي ه �ي ان بپ  د دربب

�ۍ �و يې �ى ل�ه شيپ �ى ،وچ لر �ى غم زبپ د يې
 رنحځ

�ىې كړيآد  �ېې �يي �و نه �و ��ى ،سمان ځځ يي ه ځپ  سر بپ

ييىې  نه  نداري ،�وشامنده او �يي وهر دى د هيي س �ب 22F�ب

(1) 

نه �ىي �وږه ميي ييىې مال د الري ،نا�وا �ى   لر�و

خت او �وار او الندي دبب ر بب ه مات �و ،ډبې اد بپ  زړه خت�ى بي

                                                 
 . آئينه   (1)
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د و نامراد او نااميي ومات �و ،ه�ي رې نه د �ب  د ځحب

ر ژړا د شاعر �ي  ن�ه ،ووړهوبي ه بپ ېي ستا سره بپ  وه �پ

ېې ييىې �وب ځرام كړو ه مالت ك�ښ و نه وه دا رن�ه ،بپ  �ه هر �څ

ه �ال د هغه ع�ق دى ه الړه سړه �وه ،هاى بپ ييىې لميب ېي   �پ

ېې  ه ك�ښ ه �عيب ېې را�له مړه �وه ،دا راسره �وه بپ ت �انه ك�ښ  بب

ه نغدي! اې شاعره ناوو ستا سره دي ،�ه �څ  د وبي

ږده �ې ييىې كسښ ر �وك  ېي �وڼي  ،د ژوندون بپ  ه او �ه كره دي�پ

ېي الر د فكر شمع ېي ېې ز��ىي  ،سښ ه مخك�ښ  د عمل بپ

ه وړاندي �ىي  ،ل�ه تندر ته بپ د يې سښ ر�ې �ىي تبب د  اليي

ېي صالڅ فكر ده �پ ابي ېې  ،دي بب ه ادب ك�ښ دا ستا بپ يي  �ېي بپ

ې ه ستنه ز�له �ش �و�ښ ېې  ،بپ ه عرب ك�ښ ېي ستا خم دى بپ  �پ

ا يي 23Fبب

�ىې ته * يبىي مع�و خال �ېي  ،عر ېي بپ ار كړه �پ يب  زړه ربي

ېي د كرد 24F�پ

 امه دا �ېي  ،له �ور ماسښ يي از سحر بپ  د ځحب

                                                 
اقبال سلمي ويلى دى، د عربو په ادب كښې معشوقې ته سلمي ويالى شي، مقصد دى چي   *

 .اسالمي ويادب دي 
 امسيت ": كرد د قبيلې نوم دى، د شٻخ حسام الحق ضياء الدين كردي د خولې مقوله ده   

يعني ماښام كردى وم او سحر عربى وم، وايي چي د دين د طالبانو " كرديا اصبحت عربيا
په يو ټولګي وراغلو، ورته يې سوال وكړو چي ما ته هم د باطني اسرارونو علم راكړئ، 

ړى واچوه، سر په كښته ټوله چي پخپله پښه كښې پ": په سخته ژبه ووې هغوى ورته
نو د زړه سترګي به دي " څه ټكي يې ورته وښيل": شپه ځان زوړند كړه، او دا ټكى وايه

البانو خو دى و رټلو، چي لرې شي او وه شي، باطني اسرارو نه به در ښكاره شي، ط
كړل نو هللا پاك د ده د ايمان زموږ وخت خراب نه شي، ولي شٻخ هم هغه شان و

مضبوطتيا او د ډٻر اخالص د كبله په رښتيا د زړه سترګي وركړې، او لوى ولي د كرامت 
 .وهللا اعلم. عزت څښتن شو
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اغ ��ونه م د بب �ۍ تا ،د عحب و �ىي �ځ ول كړل تا ډ
ي

� 

�ىي  د ران ليي �ۍ تا ،هم د هند ابي و �ل د رل�ي  د س�پ

ا تاؤ ته دبي يې ه �ل�ه ،د ش��وړي بب ټي ا كړه ځڅ يي  لږه بب

�ه ،د �ورما زاړه شراب �و ا ځڅ يي �ىي كړه بب اځڅ و �څ و �څ  �ي

ټ دى ږده ،د عرب صحرا �ه بب �ې ېې سر كسښ ږه ك�ښ ه غ�ې ييىې بپ  ته 

اد دى د ږده ،ر نه تاو �ېي �ه �ود بب ربې ېې بپ ك�ښ  د�ه تن دي بپ

�ى رى دي اړو �ې ه  ،تا بپ 25Fمرونبپ

ېې  * س�و ك�ښ ن �پ م�ي سښ  ر�ې

ييىې ته �ادت كړه ېې  ،راشه اوس  ه تنس�و ك�ښ  د �امتار بپ

ېې  ه تل�و ك�ښ و بپ ډ�ي نګړي له �ودو را�ېي  ،د ربې  �وي بب

ه �وارې تل نم بپ ا ،د شيب ېي بپ ېي �پ  ېي �څ ل�ه �ل النېب

ېې  ،د �ودو ش�و صحرا ده نه ك�ښ ه سيي نه بپ يي يې  لږ �وې كسښ

ه �و و�وره وه �وبپ ېې  ،ته �ي نه ك�ښ يي ه زمزم �وندي ځپ  بپ

و ژاړې ه �څ ڼى بب � و ېې نا�وشحاله ،ل�ه �پ  د �ل �وا ك�ښ

ېې  و ك�ښ �پ اغيي ه دې ه�ېي بب اله ،بپ و ولرې �ځ ه تر �څ  بب

�ى ر�ته ،دې هما عزت �وند  ستا د دام له بب

ږده �ې اله كسښ له �ځ ه خيپ ته ،ور�ځ ر سر اوځپ  د دنګ غر بپ

ېې  ه تخر ك�ښ �ۍ، تندر بپ اله كړه ته  ،زول، ږ  سازهدا�ېي �ځ

                                                 
 .لباس   *
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ته يبىې شانه وي اوځپ ېي  26Fامنله �  ،�پ

ازه * ه بب  د �ټي

ن ن ،ګ مييدان دىـدا ژوندون د ځب ېي ته هم د ځب  ګ �بو�ه �ېې ـ�پ

وپ كړې
ي

ېي د ژوند اور ته ور� ه � ،�پ ېې لميب ك�ښ  ېې روح او تن بپ
 

 ال�و درې مر��ىې ديبپ د �ودۍ د 

 اوله مر�له اطاعت

و ډوله ه �څ ر محنت كړي ،د اوښ ژوند دى بپ ر �دمت او ډبې  ډبې

�ى ص�ب  ر�ه  ،رناك دىمال تړ ت كړي ډبې ار اوځپ  دروند وي بب

ه الره �وي ت ېي بپ ېې �و كم آواز وي ،ګ دىـ�پ  اوږدې �پ�ښ

ورته ې كړي �پ �ي يې هاز وي ،د �اروان بپ ه صحرا روان �ب  بپ

ن� ن�لد ځځ ر �ېي  ،�صييب دى ل ځځ اندي ت�ې ل وربب  د ده بپ

ر �ېي  ،�وب ييىې لږ �وراك ييىې لږ دى  �و محنت ييىې له �د ډبې

ه مخ اوه ،تګ كړي مست روان وي بپ ورته كحب ر زان�ىي �پ  بپ

ه ګډا د منزل �ور ته ،د الر �وند ا��ىي او درو�ېي   بپ

ل ت تهـد خيپ فيي  �وره مس�ېي ا��ىي �وره ،ګ له ��ي

ات وي ېې زبي ه ص�بر كړو ك�ښ ېې له خيپل �وره ،دى بپ ه �فر ك�ښ  بپ

ت كړې ،�ه ته هم يبىې �ونده نه �ېې  ار اوځپ  د خيپل فرض بب
                                                 

باز جاله نه جوړوي، د وچو غرونو په څوكو كښې د تړو خوا ته ځاى خوښ كړي، ډٻر    *
 .يواي" كنام"اوچت، ډٻر پټ او دغه ځاى ته 
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نت 27Fدا ځب

ه * ڼۍ عييش بب ېي همت كړې ،د ما� ان ته �بوړ كړې �پ  �ځ

ږده اطاعت �ې ر كړه! اې �افله ،له �اړه كسښ ان خ�ب  �ځ

ار 28F�ه اختيي

 ږي يته د ر سر كړه ،زړه ��ي ر غر بپ �ب  �و د ځب

وړه �اندي مر�لره ،اطاعت له �ورو �اورو   �ب

ه ه �ه �ېي سركسښ  �و خس هم دى له دې �وره ،سره لميب

وك ر �څ ېي د س�ورو د �سخ�ي  يل وكړ�سمان ته ت آو  ،�پ

ر غم هم �ي
نحځ و دود د ځځ و ته اول  ،د �ي �ښ ل �پ  وكړيخيپ

ېې  ه زندان ك�ښ ند �ېي بپ ېي بب اد �پ ه �ل ،بب و �وش�بو بي  �وره �ېي  �څ

ېي ق  ييىي �پ و ول�وش�ب  نافه �ېي وروره �د �و� ،كړي �ب

ورته ه �ور �فر كړي ،دا �اروان د س�ورو �پ  د منزل بپ

و قا�ون دوى و دود د �ي ه س�ر�و سر كړي ،د �ي  اطاعت بپ

و�يېد�و
ي

ن د � ه دبي ان �لك كړي �و سم�ور �ېي  ،شنه بپ ېي �ځ  �پ

ن ن ېې �اورې س�پور �ېي  ،ه واوړي�ه له د�ه دبي و ك�ښ ه �پ�ښ  �و بپ

ه زړه داغ هم نه ،دا تل �وى او بپ دي و�وند له خيپله دبي  ربي

                                                 
ويلي دي، دا د قرآن شريف د سورة " عنده حسن المآب"اقبال صاحب په مصرع كښې    *

د خلګو په زړونو كښې : څورلسم آيت ته اشاره ده، هللا پاك فرمايلي دي چي" ٰال عمران"
د ښځو لوڼو زامنو او د سرو سپينو د انبارونو محبت دى، د ښو ښو آسانو څاروو او 

پراته دي، دا څٻزونه د دې دنيا د ژوندون متاع اسباب دي او پولو پټو خواهشونه پكښې 
د هغه دنيا راتلونكى ژوندون چي ډٻر خوږ بهترين دى، له خداى پاك سره ) ښه دي خو(

 .دى
 په اسالمي اٰلهيات كښې د جبر او اختيار مسئله ډٻر شهرت لري، په دې شعر كښې هغه لورته    

وچت اعٰلى رښتونى حريت پس له هغه مونداى شي، اشاره ده، مطلب دا دى، چي بنده ښه ا
د ارشاد مطابق د مسلمان ژوند په كار  ρچي د يو حكمونو ته غاړه كښٻږ دي، د دوست د خداى
 .دى، انسان نه خو كامال مختيار دى، او نه مجبور دى
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�ى ېد ييىې ز��و نه ،قا�ون  ېې ده وبي ه ر�و�و ك�ښ  بپ

ه قا�ون ګډ �ېي  ا �ېي  ،د ګډون بپ �ىي وي دربي اځڅ  �واره �څ

وه دوده اى �ېي صحرا �ېي  ،هم له د�ه �ي و �ځ  ذرې �ي

�ېې  ېي قوي وبي ز �پ �ي
وه ځڅ ن لري دن ،هر �ي و آئ�ي  نه�ي

نه ،د قوت له دې سامانه  !�افل مه �ېې اې ميي

ند كړه ،اې له زوړ دس�ور آزاده ېې بب ن ك�ښ ه دبي ان بپ  راشه �ځ

ر وا�له �ي
نحځ �و ځځ يي ا �وند كړه ،دا د سيپ يي ييىې بب و ته  �و �پ�ښ  خيپ

له �وه مه غم ته ،د قا�ون سخ�و ته زغم كړه  مه �يي

ېي  ρله �دو�و د ر�ول و قدم ته ،�پ هر نه كړې �ي  �ب
 

و � مه مر��ه�فس قا�ب  ولدوبي

ږې ستا دا �فس وه�ې ان سا�ون�ى ،�ه �پ  ل�ه اوښ دى �ځ

ان �ور او ه �ځ ان م�ون�ى بپ ېي زړه ييىې �واړي كړي �وون�ى ،�ځ  �پ

�ى سه راكسښ ړه زړور شه ،�هار ونيي  ل�ه نر م�ې

ييىې د �اورې �ى  كر يي
ه مړدۍ ل�ه �وهر شه ،�ه ڼي  بپ

ا �بوړ نه كړو �وا��وب �ه �پ اندي ،خيپ ا بب ه دنيي ان بپ  د خيپل �ځ

روت و ه تل بپ و د الندي ،يل�ه �اورې بب ل د �پ�ښ  سر د بب

ېې  ييىې له خ�ي ېي  ه ورځ تړ�و ،ستا �ورت �پ  د ازل بپ

ييىې كړه ورګډه ره  نه وبي ر لړ�و ،ميي ېي قدرت خم�ي  �پ
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ا وه ره د دنيي ېې وبي ك�ښ ان وه ،بپ ل �ځ ې وه د خيپ
ٰ
 د �قېب

�و�و يب �ىې د اسمان وه ،له هزار �صيي ره محځ  وبي

نه نه د ال ميي نه د وطن هم ،د مال ميي ېې ميي ك�ښ  بپ

ېې  �ځ �وا�و هم د سښ ك�ښ  ،د خيپ ن همبپ نه د م�ي  ېې ميي

هاو�ب دا د �اورې  ان  ،و خټي روره �ځ  سانهآتن بپ

وخت وي ارو �ب ه نا�اره �پ ا نه ،بپ  لري او�ېي د ځيي

�ىې  ،الاله تل وي ر�ه ا�صا و ېې تا ن�ي ه الس ك�ښ  بپ

ه مات كړې ادو بب ه �يوه �وتك وه�ىې  ،د هر �وف �ب  ته بپ

ېي �ق د ننههغه  ږي ،تن �پ ېې غړبي ك�ښ  ل�ه ساه بپ

رې ېې ځپ و ك�ښ �ښ ه �پ اطل بپ ږي د هغه سر ،د بب  نه خړبي

ره ور�ېي  ېي دننه وبي ييىې نه وي الره ،�پ ېې  نه ك�ښ ه سيي  بپ

ا نه څڅ �پ ږي د هيي ربي رورد�اره ،نه وبې و بپ  يبىې د �ي

ه مر�ه ېي له سښ وك �پ 29Fهغه �څ

واد ،* ه ه�ي اد �ېي  )2(بپ  د ال ابب

ه ېې د اوالد �څ �ځ و د سښ �ېې ازاد �ېي  ،�ي  له هر غم ځځ

اييىي  ږدي ،ازادي هم دا�ېي سښ ربې ه بپ ه هر �څ ېي يبىې �دابي  �پ

وه ه �ي وى ته )3(بپ ړو ،اشاره �ځ ږدي �ۍځپ �ې ه مرۍ كسښ  بپ

و سر وي و هغه �ي كر وي ،�ه هر �څ ييىې د لسښ  �و قوت 

                                                 
ان ) 4. (بې مثاله قربانۍ ته اشاره ده ρد حضرت ابراهيم) 3. (وطن) 2. (خوش قسمتي  *

په تحقيق لمونځ له بې حياتوب او بدو چارو ځنې منع . ٰلوة تنٰهى عن الفحشاء والمنكرالص
 .كوونكى دى
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ه يي ېي د سر بب ه دې �پ اد �ه تر �ظر وي ،دا بپ  ييىې له بب

� ده ېپ ه ل�ه سيي
ٰ

ېې  ،الال ه �ور ك�ښ ه سښ  ل�ونڅځ �وهر دى بپ

ېې  ،مسلمان زړه ته �و ل�ونڅځ  ه ده �ور ك�ښ  اصغر ځج دى بپ

ېې  ه الس د مسلمان ك�ښ ر دى ،ل�ونڅځ بپ ره خنحب ه مثال ت�ې  بپ

ديله  ه )4(بب ا�و بب ه دې سر دى ،يبىې ځيي �ى بپ  ييىې �ورزو

كر د �وږو تندو�  د روژې قوت وه�ى ،ور لسښ

ر د تن سات�و �ب �ى ،هم خيې ه زور �ټي  �ېي د دې بپ

دون�ى ،ځج �طرت د �ومنا�و ليې  ال كړي روڼ او �ځ

ون�ى �ي رت دى الر سښ  د وطن دى �وزوون�ى ،د هحب

و دا�ېي اطاعت دى ت دى ،دا �ي معيي ېي دولت د ځب  �پ

رازه �وندي  وش�ې
ڼ

ا�  و �تاب ته د ملت دى ،د بپ

نه  دا ��صد دى د ز�ات ،ور�وي د زرو ميي

ر كړي سره ساري دا كړي مساوات ،�وز او بب يي  را بپ

30Fځ�ې ت�فقوا

�ىي زور ستا ،ته ال �ور" * روي د زړ  ډبې

نه د زور سره ا�وي �ور ستا ،ك�وي ميي ن زبي �ي  او سيپ

ر �اندي ،دا دي وړه ساما�و ته ا و ستا بپ وطتيي  �ض�ب

ييىې �ض�ب  ه هله  ېي ته بب ړې وي تاندي ،وط �پ  د اسالم ځب

                                                 
تر څو چي هغه څٻزونه د خداى په الر كښې ور نه . لن تنالو البر حٰتى تنفقوا مما تحبون   *

 .تر هغو به نٻكي وه نه مومئ. كړئ، كوم چي تاسو ته ډٻر خواږه دي
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اقوي" فه كړه" بي �ن د قوت زور �ېې  ،تل وظ�ي سښ ېي ځڅ  �پ

ېي د دې �اورې اندي ور �ور �ېې  ،تر هغه �پ ه دې اوښ بب  بپ
 

%%% 

مه  يي  د �داى نائب �وب مر�لهدربې

اج ،ه �وب �ويپ �ه دي زده كړو اوسښ  هان بب ه ته وا��ىې له �ب  بب

ه �وند كړي اندي بب ر سر بب مان تاج ،ستا بپ ا�يسته د سليي  سښ

ييىې  تل ا�يسته  ه ته �بهان سښ و  ،بب ېي تر �څ اد �بهان ويآ�پ  بب

ه دار د دا�ېي ملك بب ه امن امان وي ،�ېې تا�ب ه تل بپ ېي بب  �پ

ا د �داى نائب شه ه دنيي اد م�� دي ،بپ �ىې سښ �و  دا رسښ

اندي �الب شه ادم�� دي ،عناصر بب �ىې سښ �و  دا رسښ

ا د �اورو تن دى ييىې ساه ده ،دا دنيي  او د �داى نائب 

ورى ېي �وا دهدا�ېي سا ،دى د اسم ا�ظم س�ي  ه نه �پ

ز او �ل رمزونه ول د ځب
ي

ر وي ،� ه دي دى ترې خ�ب ېي �څ  �پ

ا ته ر وي ،د �داى امر كړي دنيي ر نه بب ه دې زور د بب  بپ

ېې  ړه نړۍ ك�ښ ه دې وبي وله ،�ه بپ ونګړه وا�پ  ده �ب

�ىي كړي تر ا�ي�ېي  له ،د رب او ډبي ه بب �ه واړوي بپ  محځ

�اره �ېي  ېي سښ ييىې �واړي �پ  ړده راوړى �طرت �و ،زړه 
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وړ ىد ،�وي ارما�ونه �وي هان �ب  كړي �وى �ب

ه هان �څ ز او �ل �ب و د ځب �ىې تر  ،�ي  سمانهآله دې محځ

من كړي ال ځپ ييىې د خيي هانه ،زر�ونه   ل�ه �ل هزار �ب

وه دم كړي ،هر �نډو د او�و �اورو ه �ي وخ او �لك بپ  �پ

ڼىي �اورې كړي ترې لري � اك ځرم كړي ،�ا تا�و بپ  له بب

ورته از�وب د ده كړي �پ  �وى ږغ د زړه له تاره ،شابب

ه د ده �وب وي اره ،او �ه و�يسښ  دواړه ييىې وي د �داى دبپ

وا�ۍ سره روان كړي نګ دى ،د �ځ ر ځڅ نګ بپ  �بوډاوا�ى ځڅ

ه ه وركړي هر�څ ه ته سښ وا�ۍ رن ،هر�څ ه كمال د �ځ  ګ دىـبپ

رى روون�ى ،د ا�سان �و�ېي ته زبې  او هم دى �ېي وبي

اهګر ا�ىي هم سيپ روون�ى ،هم سيپ ر �ېي بب  او هم ام�ي

ېې  ا ك�ښ ه دې دنيي �لم االسمآء"دى د  ،مد�ا بپ
31F

 دى "*

ه دې نړۍ د ى" ،او هم راز بپ
ٰ

حان الذي اسر 32Fسيب

 "دى 

ان 33Fروسښ

 ر ون�يوله ،الس د ده محكم دى ېي ييىې ا�صا بپ  �پ

له ،و �امل قدرت او �لم �ې دي وبب  ييىې سره �سښ

                                                 
ته د هرڅه  ρاو خداى پاك آدم. كلها ثم عرضهم على المٰلئكة الخ و علم آدم االسماء  *

 .نومونه وښيل او بيا يې فرښتو ته هغه څيزونه پٻښ كړل
 سبٰحن الذى اسٰرى بعبده ليالً من المسجد الحرام الى المسجد االقصى الذى ٰبركنا حوله    

خپل  ρي شپه په شپه دمحمپاك دى هغه ذات، كوم چ. لنريه من ٰاٰيتنا انه هو السميع البصير
بنده مسجدالحرام نه تر مسجد اقٰصى بوتلو، د كوم خوا او شا چي موږ بركتناك كړى دى، 
غرض دا ؤ، چي موږ هغه ته د خپل قدرت نښانې وښيو، بٻشك هغه اورٻدونكى او 

 .ليدونكى دى
  . قيزي %. قيصې ته اشاره ده ρد موٰسى   
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ېي وا��ىي  ېې د وخت وليي�ېې  ،�ه�وار نائب �پ ه خيپل الس ك�ښ  %بپ

�ېې  ،خشمناك �ېي د ده الندي و وبي ه تر�پ  د�ه اس بپ

34Fله هيييبته

اب د نييل كړي�و وچ كړ ،�ىې خ�بر �ېې  *  س دربي

 و اوالد د اسرائييل كړي ،د فر�ون له قييده �الص دى

وه  ه �ي ا"د هغه بپ ا" ه�څ بپ  ېي �څ د تن �ور مړى روح بپ

ييىې  من  ا ،ل�ه ونه د ځپ ڼى روح بپ � و ږغ ز ه �ي  ېي �څ بپ

قت د دى �الم ته ه د نائب ذات ،�ق�ي يي  ده �وځب

ر�ته �ۍ له بب زر ات ،د بب  ييىې �ام و�وندو نحب

ورى دى دا�ېي   اشنا كړي ذره لمر سره ،د هغه س�ي

ه ټي مت �وا كړي ،هغه دومره درنه ځڅ ېي د ژوند قيې  �پ

رې ته ييىې عمل ږغ �ېي  از كړي ،هدبي ه اعحب  را و�يسښ مړي بپ

ېې  قو ك�ښ ه طر�ي دا �وى انداز كړي ،د عمل بپ يي  را بپ

رته وي مخاسته ييىې ځپ ېي  35F�پ

�ېې خ�ي  ،(1) ا ورځځ  يژ �و رڼڼ

ومره ييىې  �څ ې �ان 
ٰ

ومره �و� ږي ،�څ نا �پ�ېې كړبي ه سيي  بپ

 ييىې وكړي �فس�ير �وىدى  ،د ژوندون �تاب را وا��ىي 

ر �وى ،دى زاړه �وب لره وكړي �ي ې �وې تعيب
ٰ
 مع�

                                                 
دا خپل قام روان  υ، ډٻر ظلمونه به يې كول، موٰسىبني اسرائيل د فرعون غالمان وو   *

كړو، مخكښې درياب ؤ، شا ته د فرعون لښكر ؤ، ده د خداى په حكم خپله امصا په درياب 
سره د قامه پوري وتل، د  υكښې واچوله په درياب كښې الرې جوړې شوې، موٰسى

: اقبال وايي .فرعون لښكر ورپسې هم په سيند ورننوتل اوبه پر راغلې ټول ډوب شوو
 .صيب شيچي څوك د خداى نائب شي، د هغه دومره قوت ن"

 .نقِش پا   (1)
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ېې  ه تل ك�ښ ه خزانه ده ،دا نائب د ژوند بپ ټي وه بپ  �ي

ېې  ه تار ك�ښ �ىې ترانه ده ،د ژوندون د ساز بپ د  ناوربې

36Fدا تخل�يق

  ېي ه �وى �ض�ون �پ �و �وړ كړي ،بپ  �طرت زړه د وبي

ته يي رته دوه بب له ځپ  د نائب د ذات را لړ كړي ،�و ابي

 ؤ ز�وږ د �اورې زور دى ،اس خ�ون�ىسمانه بپ آله 

ه دې دو ېي بپ ېې ز��ىي ړ�پ ك �ور دى ،ه ك�ښ ابب  د وخت د�ه �پ

ېې  ره �ول ك�ښ ه ابي ده ده ،د دې نن بپ رته وبي  و ز�وږ بپ

ېې  اح ور�ځ ه ز�وږ د صيب ه ده ،�څ ه سره لميب  نړۍ �و�ځ

ېې  يۍ لمن ك�ښ � وې �و  دي ز�وږ سل �لستانه ،د �ي

�و  ړبي اح د سحر ځڅ انه ،د صيب �ىې كړي روسښ  ز�وږ س�ر

�ىي س  د دوران د و راشه ،وره�پ نيي ېې ناست �ي  ان�ظار ك�ښ

ا د س�ر�و �وره و راشه ،د دنيي ېې ناست �ي ه الر ك�ښ  ستا بپ

هان دې هن�ا�ېې ته اد كړه ،د �ب ېې آبب  رو�ق راشه �ښ

شت  ت راشه�د ميي ه نيي واد كړه ،ېې بپ  �وړ د س�ر�و دا ه�ي

رې راشه ،د قا�و�و �ور كړه ��ى ادۍ �وندي بپ  د سښ

ه �وږ نت �بوړ كړه بپ ېې ځب ه سندرو ،�وږ ك�ښ  ل�ه ورا شه بپ

وړوون�ى ه وركړه �ب ا�څ ا ،بپ يي و قا�ون د ا�وت بب  �ي

                                                 
  .داسي ترجمه هم وشوه  

 طبعيت مضمون تړونكى د فطرت چي شواخون كړي
 په خوارو چرته دوه بيته د نائب د ذات موزون كړي
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ام ته ور�وه �ب ه و�پ ا ،شابب يي ت بب  د شرب د محيب

ا �ورې كړه يي ېې بب ا ك�ښ ه دنيي �ۍ د امن رو�ېې  ،بپ  �وشحا

رى ور كړه ا�و ته زبې ن�يي �ۍ د امن رو�ېې  ،ځب  ورورو

ېې دي �ي ييىې  ،د ا�سان �و�ېې بپ ېې �اصل  �ي  ته د دې بپ

ييىې هم ته د دې من ،قافله د ژوند روانه او  زل 

�ىې كړې لغړې اره ،خزان و يبىې بب و هم 
ڼ

ا� يبىې بپ  هم 

اغ ز�وږه ه دې �وي بب هاره ،بپ ا راشه �ب يي ل بب و �ځ  !�ي

و مان هم ،راشه �وږه شرمسار �ي يې �ىي �وزي او �پسښ  س�ر

ده وكړو ه تاته سحب ول بب
ي

وانان هم ،�  �وى واړه زاړه �ځ

ېې  ،سر هس�وا�ى �ه ز�وږ دى ه و�بود ستا ك�ښ  راشه دى بپ

ېې ت ،�و �ه ژوند د زهرو �وټ دى ا ك�ښ ه دنيي ييىې بپ روو   �ې
 

%%% 

رول رضد �ضرت ��ىي  رس�ې ر د �داى د نا�و رازونه بب  ش�ي

وان او �ى �ځ ړ ر د �داى م�ې ې دا مسلمان دى ،ش�ې  وړومېب

اره ر د �داى د ع�ق دبپ مان دى ،ش�ې و دولت د �پوخ ابي  �ي

نه �ۍ ميي م ،ده د دې �ور �ېې ژوندى بي ېي زه ځځ  دا �پ

له �ېې د �يب م ،د دې ميي لندى بي  �وهر �وندي �ځ
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ېې  ه نندارو ك�ښ مه ورك بپ م ،بي ران بي  د نرګس �وندي ځ�ي

ېې  ه �لستان ك�ښ م ،د ��ىي بپ وى آزاد روان بي  ل�ه �ب

ڼى د زمزم دى � �وا دره ،�و ڼي  زما �اوره له ځيي

زي �ېي له �وره ،دا ��ېې هم له هغه دي ېي راخ�ي 37F�پ

* 

نه ده ،زما تن د �ورو �اورو  له كرمه آئيي

داى �ېي  ېې ليي ك�ښ نه ده ،اوس نعرې بپ ا�ه �ېي سيي  دا�ېي بپ

ېې د ه ا مخ ك�ښ ه رڼڼ ر ؤ فال �ت�ى ،غه بپ غم�ب يي  بپ

 د ملت ؤ شان خت�ى ،د هغه له شان �و�ته

ا ده وطتيي �ىې �ض�ب ن �وند  د ��ىي له هر ارشاده ،دبي

ېې قا�ون �ور �و ه نړۍ ك�ښ اك اوالده ،بپ  د هغه له بپ

ه ρد ر�ول ا�ه ژبب ه بپ و تراب ،بپ 38Fدا زمرى �و  �ب

 اد  بي

ييا دى كړو ېي بب ومره شان دى �پ دا�" ،�څ ادد �داى �تاب " بي  بي

ېې  ه دې نا�وس ك�ښ راته بپ ټ بپ ر رازونه ،بپ يبىې شانه ډبې  دي 

�ىې  ېي ږ�و وه هغه �پ ا د ژوند �واږه سازونه ،�ي  �پ

اد دى ،و د �ورو �اوروددا �ن ه نامه بي ېي د تن بپ  �پ

اد دى ،�قل تل د ده له السه ه فربي ه ژړا او بپ  بپ

 دى د زم�ىې كج ته �وند كړي ،سمان خ�ون�ى فكرآتر 

                                                 
 . انګور   *

 " دهللاي"و قرآن شريف يعني د خاورو پالر ا" ابو تراب" ρته رسول كريم τحضرت علي  
 .يعني د خداى الس ويلى دى
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ه كړي ن�وږ دېاو هم  �ن ړوند كړياو د  ،�اڼڼ سښ  س�ر�و ځڅ

ميبل كړي ېې رابب ه الس ك�ښ  د �وس دوه م�ېي �وره ،دى بپ

وره ،دا �وكمار د الروي كړي ه رن�ځ ټي �ى مات ځڅ  زړ

ر قلعاده �ب ن تن خيي ړ�ىي سر كړه ،�اوربي ر د �داى م�ې  ش�ې

مان وركړه ،�ندوړي د �ورو �اورو ا د ابي  ده رڼڼ

انه ې كړو �ق روسښ
ٰ

واب ،مر�� يبىې �ځ ييىې �وره  ېي وه   �پ

ييىې  ېي د تن وطن  اد �و  ،سر كړو�پ �ه بي وتراب"ځځ  "�ب

 دا زمرى له كرارۍ دى ،د مل�و�و سر �وون�ى

ږي ل�ي ېې �ځ ل له دا�ېي �ود دارۍ دى ،مر�لره �پ  �ځ

ېې  ه نړۍ ك�ښ ېي بپ وك �پ  �ېي او زړور هم" �بوتراب" ،هغه �څ

و�ى لمر ،�و هغه �ه ورته الس �ا ر�ې 39Fكړي راهسك بپ

 هم *

ږدي �ې اندي كسښ ن وربب ه زبي �ى �ېي  ،هر �پ ه واك نيي  تن د ده بپ

�ىي �هرل�ه و ا ا�پ ېې غ�ې �ېي  ،ي بب �ىي ك�ښ  د سرو �و

                                                 
لمونځ ادا كړى ؤ او شٻر د خداى حضرت علي لمونځ  ρد مازيګر وخت ؤ، دوست د خداى  *

نه ؤ ادا كړى، دوست د خداى د حضرت على پر پنډۍ سر مبارك كښٻښو او پر كاله شو 
يو خوا د خداى  لمر او غر سره وراغلل، لمونځ قضا كٻدو، حضرت علي حيران شو، چي

لمونځ قضا كيږي، بل خوا د خداى پيغمبر غلى شوى دى، هسي نه دا د وحي راتلو وخت 
به د وحي راتلو په وخت كښې هم هسي غلى كٻدو، چي لمر په ډوبٻدو  ρوي، چي نبي

پر مبارك مخ اوښكې پرٻوتې، پاسٻدو، و يې  ρشو، نو حضرت علي وژړل، د نبي كريم
د ديارلسمي سيپارې دا آيت  ρهغه وې لمونځ مي قضا شو، نبي چي ولي ژاړې؟": فرمايل

تاسو لره لمر او سپوږمۍ  Ψيعني خداى" لشمس والقمر دائبينوسخرلكم ا": تالوت كړو
بيا يې لمر ته اشاره وكړه، لمر پسته راغلو، حضرت . مسخر كړي دي، كوم چي روان دي

دې معجزې ته  ρقبال د پيغمبرا. علي د وخت لمونځ ادا كړو او پس له هغه لمر ډوب شو
 .سمندر. اشاره كړې ده
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ېي  و�ځ ر�ې ييىي را بپ ر �و �ب و ته ،د خيې �ښ ېې د ده �پ ا ك�ښ ه دنيي  بپ

ون�ىې  �ښ ا هلته �ېي و�ې يي و ته ،او بب  د �وثر �وندي او�ب

ژند�و �ې ان وبپ ېي �ځ ا �پ ېي "هم هغه ؤ  ،�پ �
ٰ

د ا� 40F"بي

 كړي 

ېي الس د �وى ا� �ېي  وك �پ  هم هغه شاهنشا�ىي كړي ،�څ

ييىې  هر 41Fد �ل�و�و �ښ

 ور �ېي د ده ذات ل�ه د  ،ته (0)

ا �وزه ه دنيي �ور �ونحب ر �ېي  ،�څ اندي بب  د ده ځكم بب

ه �ه �ىي اوبب ل �وره ،له ��ېې ډ وك �واړي له خيپ  )2(ؤ �څ

له �اوره ېې د زړه سره ،�و اول خيپ ه الس ك�ښ  كړي بپ

تن�ا�و ن د بپ ان �اورې كړي �وشييار شه،دا دى دبي ېي �ځ  �پ

ړن�وب د سړي دا دى الر شه ،م�ې ر د �داى د �اورو بپ  ش�ې

ان كړه ،اې د �ل �وندي ناز�ه ڼىي �وندي �ځ  �لك د �ا�

ه و�ځ ر�ې ېې ورته بپ ه رده ك�ښ وال د �لستان كړه ،بپ وخ د�ې  �پ

�ىې �اورې �ىې ا�سان �بوړ كړه ،ته اول د خيپ ه كسښ و سښ  �ي

ا يي وړ كړه ،له �اطره د ا�سان بب هان �ب و �وى �ب  ته �ي

وړوالى �ېې  ،�ه ته ��ېې �ب ه شا �سښ  �ور او ور او بپ

ان ته �اندي �بوړي ه �ځ ل بب ېې  ،بب  ستا له �اورو د �ور خ�ي

�ىې كړې له  ته �  ،سمانهآ�يي و وتل د خيپ خت�ي د بب  بب

                                                 
  .په قرآن كښې يدهللا ياد شوى دى، يعني د خداى الس τحضرت على   

 .انګور) 2. (زه د علم ښار يم او علي يې ور دى: ژباړه. انا مدينة العلم و على بابها   (0)
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ر ژړا دى ه وبي ام بپ و ،او ستا �ب و له سخت�ي
ڼ

 تل د �ا�

�و، �و�ارو يي ه نارو، ځپ �ى ،بپ ر ژړ ييىې وبي و  ه تر�څ  بب

ل نه �ىې د بب ه كړې �يي و بب نه وه�ى ،�څ  مخ او سر سيي

ېې  و د عمل ك�ښ ه �وند�ي ټ �ض�ون د ژوندانه دى ،بپ  بپ

ېي تخل�يق �وندونه در كړي  ه دىدا قا�ون د ژوندان ،�پ

ه ا�څ ه بپ يي ړن�وب و سښ هان كړه ،م�ې دا �وى �ب يي  را بپ

ل �وندي �وم �يوسه ېې �ور ودان كړه ،د �ليي  سرو لم�بو ك�ښ

هان نا�وا�ق �ېي  ييىې رن ،�ه �ب  ګ وا��ىې له رن�هـته 

ول د �وري ډال دي يبىې نن�ه ،ا�پ دان ل�ه  ه ميي  بپ

�ى �ېي  ړ ېي م�ې ړه �پ اري كړي هر �وري ،هر م�ې  بپ�ېې �پ

ا د ده س�ر  ،زمانه ورته ور واوري يي  �و ته �وريبب

عه نه �ېي  ه طيب هان ته ،�ه د ده بپ ه ترس و�وري �ب  بپ

دان ته ېي و ميي �ىي  ،زمرى وو�ځ �ون و و  سمان تهآبپ

اد د �و�بودا�و نيي لت كړي ،زوړ بب خه ييىې لت بپ يې  وران له بب

ږدي �ې ا �وې رده كسښ يي ل �ورت كړي ،او بب ه بب  دا ذرې بپ

�ى  دو يې
و ګرځځ و ور�ځ  دا �ظام له سره وران كړي ،د ش�پ

�ىې تر  ام له سره وران كړي ،سمانهآله دې محځ  تر او بب

و �و م�ي و قوت د خيپ هان كړي ،�ي دا �وى �ب يي  را بپ

ه �ومه �واړي ېي ييىې زړه بپ ه ه�ېې الره ييىې روان كړي ،�پ  بپ
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ېي ييىې �وند دى ،ژوند �و ژوند د م�ېړن�وب دى  م�ېړ�ىي ژوه �پ

ړانه ه م�ې ېې و مره بپ  د�ه مرګ  هم ل�ه ژوند دى ،��ڼ

ل زور كړي ه خيپ �ونه بپ سښ ېې  ،ازميې �ي �ىې ځڅ �ىي او در ړ  م�ې

ېي  ارو ته ور وو�ځ ېې  ،در�و �پ �ېي م�ي �ىې نغسښ  مال تړ

ار كړې ييىې تل سخ�� اختيي ېي  اييىي  ،�پ  دا د ع�قه سره سښ

ېې �لزار كړې ل سرې لمېب ييىي  ،�ليي ا  دا د ع�قه سره سښ

سندي ېي سخ�ېي �پ ړه �پ ر دى ،هر م�ې  او له هر مش�له ت�ې

ر دى ،اندازه ييىې له �اره و�ېي  دړ دى او �ه ش�ې ېي �يي  �پ

يبىې تاوه ه وسله د � ،هر نامړده دى   �ېې �ود دىيي بپ

مـراشه زه ي و دود دى ،ې درته وابي ېي د ژوند �و �بس �ي  �پ

ييىي ! �انه �اره قوت دى، د قوت سندرې وا  ژوند سښ

ېې دى ييىې ذوق د �لېب ييىي  ،اصل   د ر�عت سندرې وا

ه �فوه ابي يبىې �ځ نه �اندي �وره ،تل يبىې وخت   د ژوند وبي

ېې  ييت ك�ښ ه �وزون بب  د س��ېې �وندي ده وروره ،د ژوندون بپ

ه �نده د ذلت ك  ېي بپ ېې �پ وت�  ،�ښ ر�ې وك دى بپ  ىي هغه �څ

ييىي  �ىي ته مدام وا روت�  ،نا�وا  ىي قناعت دا ت�ې

�ىي ده �له �وكماره ه الره ،نا�وا ه �وبي  د ژوندون بپ

ييىې راوړه ره  دواره ،د دروغ او وبي  دا�ېي �ور ده اميي

ېې  ه �س ك�ښ ږي ،هييڅڅ نيې�ۍ د دې بپ �ېې زبې  نه شته نه ورځځ



 اقبال فارسی كلياتِ از  د خودی اسرار 

 113 

و شا و �څ ه �څ دۍ بپ ږي ،هن�و بب �ي ه �ودو د دې �وبي  بپ

ر  اره ،هاول ون�وږه خ�ب سښ اوسه �وشيي ا و�ي يي  �و بب

من دى من هغه دسښ ټ نيي�ېي الره ،دا دسښ �ېي بپ يې ېي كسښ  �پ

�ىي  و ييىې ته د �پ �ن  سښ ر  ،�ه ځڅ �ېې ت�ې  �و و نه �وري ځځ

وړي �وندي زر ر ،زر -د كر�ب د�وي رن�ونه ډبې  بب

وهه وهان هم دي نا�پ ر �پ ژندله ،ډبې �ې ييىې و نه بپ  دا 

ر را�اږي �ونه بپ له ،بپ خيپ ټ �اندي بپ ييىې بپ  مخ 

�ى  ړو ييىې رځم كړي بپ ه ،�له  ټي ه نر�� بپ ييىې كړي بپ  �له 

ورقه كړي زي �له �ب ه ،�اځب ټي ېې نغاړي د دې ځڅ ك�ښ  بپ

ه ټي ه لمرو ،�له دوى �اندي دا بپ 42Fبپ

ېې  * ورۍ ك�ښ �ب  د محب

ه س�ر  �وي بپ يې ييىې كسښ ېې  ،�له  ړدو د معزورۍ ك�ښ ه بپ  بپ

�ىي �ېي آ�له دا تن  �و�ېي  ،سا ه �ال بب �و نه بپ  د بپ

و�ېي  ،د قوت له �اوندا�و وه مس�ا زړه �ي ه �ي  بپ

�ى د ږبې رګ  دى زبې  !داقت او �وان اې ��وص ،سره غ�ب

م دى ام د ځب س هم د�ه �ب ژند�و ،�ب �ې ان و بپ  �ه �و �ځ

ې دى �ي �ېې �اصل دى ،دا ژوندون ل�ه بپ  او قوت ځځ

�اره كړې ه سښ اطل دى ،تل قوت سښ  راز د �ق او د بب

ېې  ه الس د مد�ېي ك�ښ ن�ه د قوت وي ،�ه بپ  د�ه بپ

                                                 
 .لباس  *
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روا د ده د�وه ده ت دى ،يبىې بپ ه �اځب ل ته �څ ا دليي يي  بب

ييدا كړي ېي بباطل قوت بپ ه شان كړي�ځ  ،�پ �اره د �ق بپ  ان سښ

ن كړي ان كړي ،�ق د سره دروغحب ه �ځ ق�ين بپ  او د �ق �ي

ېي وشه ييىي �پ ا �ه ووا يي  �و �ه زهر وي �وثر �ېي  ،بب

ييىې  ېي شر  ييىي �پ ر ته ووا  د هغه له زوره شر �ېي  ،خ�ي

43Fله آداب د امانت

 ره ،نه ه ناخ�ب  !اې وګړبي

ها�و�و ه �وره ،ته له دواړو �ب ان و�ټڼ و �ځ  دا �ي

ر دي ه ،د ژوندون رمزونه ډبې ا وابي يي ر كړه �و بب ان خ�ب  �ځ

اهل شه ه ،هم ظالم او هم �ب ه ته يبىې له �دابي  �ور هر�څ

ران�ېزه �و ،�وږ او س�ر�ىې دي �ه �وله ده ه بپ  !ييارهسښ هر�څ

وري �انده ه را�پ ا را�ځ يي  �ه دي ونه �ونده الره ،بب
 

                                                 
 بين ان يحملنها و حملها االنسان انه انا عرضنا االمانة على السٰمٰوت واالرض والجبال فا  

اسمانونو، مځكو او غرونو ته ور وړاندي ) بار(موږ د امانت : يعني. كان ظلوماً جهوالً 
كړو، نو هغوى له پورته كولو ځنې انكار وكړو، او ورځنې و وٻرٻدل او انسان هغه بار 

 .پورته كړو، په تحقيق هغه ظالم او جاهل دى
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صه د هغه زل�ېي    ق�ي

ري وبي د مخدوم ��ىي ه�ب ار نه د سيي ېي د مرو سښ ار ته ورا��و او د  رح�پ دربب

منا�و  ييىې وژړلهدسښ  د ظل�و�و ژړا 

�ى ري ،د �داى دا�ېي نازو وبي 44Fه�ب

ا �وم�ى * ابب  بب

ارت له ش�ېي زبي ه ځپ ېي �وا�ب  ؤ د ده صاځب را��ى ،�پ

ه مز�و ده لم�ېې  ري د هر غر كړې ،بپ ري وبي �ي
 ځڅ

�ه ه شاړه محځ �ىې ده كر كړې ،د دې هند بپ دو دا  د سحب

ييىې �وى ا د مخ  ه رڼڼ ا كړل τد فاروق ،بپ يي  وخ�ونه بب

ورته نا كړلد ه ،هم د �ق �و�ونه �پ �ىې وبي  غه د �و

ه نن�ه ،د قرآن عزت سا�ون�ى ن بپ  ؤ والړ د دبي

و �ظره اطل �ونه �وه ړن�ه ،د هغه له �ي  د بب

اب �اوره �ه مړه وه نحب ييىې له اثره ،د بپ  �وه ژوندۍ 

ا روڼ دى  دا له مخ د هغه لمره ،�ه ز�وږه صيب

ار د ع�ق ؤ يب ېې  ،�ا�ق هم ربي �ي �ىې ځڅ رى روړو در  زبې

�اره كړى ييىې سښ ېې  وې ،د تندي �ور  �ي رې بپ  د ع�ق خ�ب

                                                 
هجري په غزني هجويري 401ٻر لوى ولي تٻر شوى دى، په كال سيد ابوالحسن علي ډ   *

د علم د حاصل كولو نه پس په خراسان كښې ماوراء . نومي محله يا كلي كښې پيدا شو
هجري كښې پنجاب الهور ته را ورسٻدو، ډٻره موده يې  431النهر ته الړو او بيا په كال 

مشهور په  "لي مخدوم هجويريسيد ابوالحسن ع". په پنجاب كښې د اسالم تبليغ وكړو
 .وهللا اعلم. هجري كښې يې وصال په نصيب شو 460په كال " داتا ګنج بخش"
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�ىي واوره ړ ېې  ،د هغه م�ې � ك�ښ �ي ه دې بپ و داستان بپ  �ي

وى او رن�ونه اغ �ب ول بب
ي

ېې  ،د � يۍ ك�ښ � ه �و ومه بپ ا�ي  �ځ

ناره ونه و زل�ې ځپ ار ؤ ،�ي ييىې �وم د هغه سښ  مرو 

مه را��و ه سيې ه د�ه الر ؤ ،د ال�ور بپ  را روان بپ

ا درشل ته را��و ابب  دا س�ومان س�ړى د الرې ،د بب

ييىې �ورو ش�پو ته ېي دا لمر  �ىې دارې ېكړ ېور اوږد ،�پ  خيپ

ل تن منا�وـوبې م ،ګ كړى دسښ ېې بي يبىې �ښ دو او  يبىې بب  زه 

وه بپ 
ڼ

اران د �ا� م ،ما دى بب ېې بي �ښ يې ې د سښ  شراب �و�ښ

م ،اې د �ور �قام �اونده ه زه �وار بي يي ل وسښ ه �پ  �څ

ه رنبب ژوند  رومهـه �څ م ،ګ ت�ې ېې �صار بي منا�و ك�ښ  دسښ

ا  ابب وان ته هغه بب مال ؤ ،ووې�ځ ېې ځب ه ك�ښ ه خټي ېي بپ  �پ

ييىې  مال سره  �ى د ځب الل ؤ ،�وند ېې �ب ر�ه ك�ښ ه بب  هم بپ

ييىې لنډ �ظر" ه ه  ر د ژوند له رازه ، !زلميي  يبىې خ�ب

امه ييىې له انحب ر  ييىې له  ،نه خ�ب ر   �ازهآنه خ�ب

ېې  ه زړه ك�ښ رې ته بپ ا وبي سښ شه ،د �پ �ى مه ور�وه تر�ي ابي  �ځ

ييىې  �ۍ وړى قوت  ر �ا سښ شه ،بپ نډوه و�ي  لږ سره وځڅ

ييىې  ان  ه �ځ ڼىي ؤ بپ � ڼىي �ا � ېې �ومان �و�و ،�ا �ښ يي  د سښ

ه �و�و د كچ �ون د�و ،دي كحپ ز د ماتيې �ي
 كچ دى ځڅ

ېې نا�وانه ان و��ڼ وه ،�ه �ځ �ښ ر�ې  الروي �وصله بپ
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له خيپ ييىې بپ ن�ه  ل سر بپ وه ،د خيپ �ښ يې ېې كسښ ه الس ك�ښ  د �وكمار بپ

ان شمارې ه ته �ځ و بب ېي تر �څ و �اورې ،�پ �ى د او�ب  �وډا

دا كړه يي ېې ناو ،اې شعله د �ور بپ �ىې خ�ي  ېرله دې خيپ

زا�و �و عزبي ه ،دا له خيپ ابي يبىې �ځ �ىې مه �وه   �يي

م م�� همدسښ ه ،ن د دسښ ه وابي  مه ژړا كړه مه �څ

من نه هغه ستا دوست دى اندي �ود دى ،دسښ  دوست زما دربب

ن كړې ق�ي ه �وله �ي ه هغه �ود دى ،�ه زما بپ ازار بپ  ستا بب

ژند�و �ې ان د بپ ېي د �ځ ر وي ،�پ وك خ�ب  له �قامه �څ

ييىي  ييىې زورور دى ،د �داى �ضل ورته وا من   �ه دسښ

څځ ده من ل�ه وربي ېي ووريآد  ،هر دسښ �ي ر بپ  سمان بپ

45Fد �و�و قو�ونه

سښ �اندي هر �وري ،*  ييىې دا راو�ي

ه كړي ڼىي هم اوبب � ت تر لري ،د الر �ا وخ همت او نيي  �پ

څڅ دي ېې دا هيي ړق الره ك�ښ  �ه وي �وړي �ه ژورې ،د ځپ

و �ېي  ر�پ ڼى �و بپ � ر  ،د الر �ا غ ت�ې ت تيې  �و�و هد نيي

رې �وري ه � ،امتحان د ت�ې  و�وو�څ �ېي د الر بپ

اروي ژوندون دي ورك �ېي  دو ،د �څ تيې دو د �سښ  دى ډ�يې

وطه نه وي ېي �ودي �ض�ب دو دى ،�پ اتيې ر د بپ ه خ�ي  �و �څ

ېي قوت د �ودۍ وا��ىې  ردار كړې ،�پ انه خ�ب ان له �ځ  �ځ

                                                 
 .ممكنات *
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ه ا �ه زړه دي كړله �وسښ يي ول �بهان  ،بب
ي

ه تار كړېبب �  ه تار بپ

ېي ورك �ېې  ه وي �پ �ېې  ،�ه دي �وسښ  زاد شهآله �ودۍ ځځ

ېي شته �ې �ېې  ،�ه دي زړه �واړي �پ اد شهآله �ودۍ ځځ  بب

وك �افل  ېي �څ ان و ژاړه ،�ېي له �ودۍ �پ  د�ه مرګ  دى �ځ

ه واي ه ويـته �څ ېي مرګ  �څ ېي له تن الړه ،ې �پ  ��ېي ساه �پ

ېې دومره بپاس شه ه �ودۍ ك�ښ ېي �يو�ف ،بپ ه زر شهوييىې � υ�پ  ڼي

�ىې نه لخا يې اره د ځب ه ورشه ،د تيي وري �ځ �ۍ �پ  تر شا

ه الر روان شه اى شه ،د �ودۍ بپ وان د �ځ  �ار �وون�ى �ځ

نده د �داى  ،ته راوړون�ى د رازو�و �ى بب ړ  "شهم�ې

ا�و�و يي �و بب ه ق�ي نډه ،بپ ربب هره بب  كړم د راز �څ

اد �ېي  �ىي بب ر يۍ �ونډه ،زما ساه د س�پ � و�ېي �و  �وره �ي

رې دي د �ورو م ،دا خ�ب ا بي ېي زه ل�يي �اره �پ ه سښ  بپ

م ،ډك له �ونده آدم �ان ته �ۍ رازونه وابي  در�ا
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صه د تږې مر�� او مر�لرې ق�ي
46F

* 

وه مر�� وه من �ي ييىې ختله دا�ېي تږي ،د ځپ  ساه 

�ىې ت�ىې �ښ له م نه سږي ،�وخړېو  ه بي ل بپ ييىې بب  اور 

دله ييىې وليي رندې ،مر�لره  �ىې ورته بب ييىې كړ �ىې   س�ر

ه كړو ه اوبب ييىې ته تندې ،تر �ظر اوبب ڼى  �  د�ه �ا

�ۍ هم ست د�ه �ټي ا�ي ل سښ �ى ،خيپ �و  ل�ه لمر و �ځ

�ىې  �ىي مر�� س�ر و ر  ،د نا�پ ت�ي 47Fوې او بب

 ى� ل ��و ه �ځ  بپ

وله م �ښ يې ر كسښ ته دا �وه ،و�ه�ښ دې بپ ه نه وې وربي  اوبب

ان  ه �ځ ه خندا �وه ،�ل�همر�لره بپ وري بپ ه دې �پ  بپ

�ىې  ېي اې ترورې ووېدې  ون�ى و�ىې نه �ورې ،�پ
ي

 �بس �

ييىې اخس�ېې  ه مخه  ور ،�س بپ �ىې نه س�ي ژ �ې تاؤ بپ يي  ېبپ

اره م ستا دبپ �ىي بي �ىې  ،نه سا ا ه زبي �ى اوبب اځڅ م �څ  نه بي

م ه�ېي �و�ېې  رته بي �ىې  ،نه بپ ا ون�ىي ته بپ
ي

ا �  نه هر�پ

ه م ون�وب دى ،و�ه�ښ زه دي �وږ كړم بپ  ستا ژوندون د ل�ې

�اره كړيهغه ژو ان سښ ېي �ځ اره ل�ه �وب دى ،ند �پ  ستا دبپ

ه مدام كړي �ىې �ښ د مر�و م ،دا زما اوبب �ىې ما  و

                                                 
عالمه اقبال د الماس ټكړه او مرغلره دواړه استعمال كړي دي، او مقصد يې يو دى، ما   *

 .يوازي مرغلره واخسته
  سراب   
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ره �ىې  ،ا�سانان �ه �ېي كړي ت�ې را ر م�ي �ىي بپ ه �و  �ېي بپ

�ېې نه �وه وره ورځځ ېي �پ ره ،�پ  د مر�� د زړه خ�ب

�ىې  ا اى بپ ه �ځ �ىې مر�لره ،ورو ترې الړه بپ د ليې  �ځ

د�و ييىې  ،ارمان ونه رژبې ېې  �ىي ك�ښ ه زړ اد �وآبپ  بب

ېې د مر�� و  ه مرۍ ك�ښ اد �و ،�پ  �وږ آواز ل�ه فربي

ر�ه مر�لره �ىي بپ اځڅ �ىې  ،�څ وميب
ي

ان�ىې و �  د �ل �څ

ڼىي  � و ېي د �پ �ه �پ 48Fل�ه اوسښ

،  ىې� د ليې ه وي �ځ اڼڼ ه بب  بپ

�ىي  ادو �ىې زبب ر كړ نده ؤ ،لمر بپ سښ ر�ې �و بب  دى ستابي

رې رې وبي نده ؤ ،د هغه له ډبې  نازك تنه لړځځ

دون�ى غليې �ىآله  ،ل�ه س�ورى ځځ د ږبې  سمانه زبې

وې ګړۍ ته �ىم  ،د ژوند �وند �ي لمنه وه درو  يې

س�ې ر�ي و هم ��و ت�ې
ي

ه هزار واره ،�و� ل نه بپ و �ځ  �ي

ه يب يبىې �صيي ز�اره ،د ژوندون نه   مدام �واره بب

�ه د �ا�ق وه دون�ىې  ،ل�ه اوسښ ليې ېې �ځ و ك�ښ �ڼ ه بب  بپ

ردۍ وه ردۍ بپ و�ون�ىې ـندر ،دا �طره بپ ر�ې  ګ ساعت له بپ

ان�ىې الندي دله ،هم د د�ه �څ  دا مر�� و رسيې

�ىې  دله دا �طره و ،هند دې تږي وازې �و يې
حڅ  ځڅ

ه نه وابي ان ميي ه �ځ ره ،اې بپ ېي �وې وبي من �پ  له دسښ

                                                 
  . بلبل   
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ر�ېې  ييىې د بپ �ى  اځڅ  او �ه �ل�ه مر�لره؟ ،نرم �څ

ر زوره ېي د تندي له ډبې  د مر�� نه ساه ختله ،�پ

ييىې �ور كړونه ل سر  له ،د بب ېې الره بب ا ك�ښ ه دنيي  وه بپ

�ىي غړى �لك ؤ اځڅ ييىې ؤ �وى د مر�لرې ،نه د �څ  نه 

ا و ه دنيي �ىې بپ ا �ىي �وله نړۍ ،�وهر بپ اځڅ 49F�څ

 لرې *

ېې  ه �فاظت ك�ښ يبىې غم نه �ېې  ،د �ودۍ بپ ېي   ګړى هم �پ

ييىې  ،�ه ژوند �واړې �لك �وهر شه نم نه  �ى شيب اځڅ  نرم �څ

ږه وربې ه مه �ښ ابي ل �ځ وخ �طرت ل�ه د غر شه ،د خيپ  �پ

ېي لري  ندونهآ�پ اد سيي ه سر شه ،بب ګ بپ څځ هغه بپ  وربي

ان د  ژند�وبپ ته د �ځ ر شه ،�ې ان و�ومه خ�ب ل �ځ  خيپ

ن�ه يي
اره ڼي له بپ يبىې �وڼي  ،كړه دا خيپ ن زر شهل�ه  �ي  ه سيپ

 هس�ىې كړه �وږې سندرې ،ګ وركړهـد �ودۍ تار له ترن

ېي د هر ا �وږ ته �پ رې ،ور�ېي  �پ ېي خ�ب �ي  د �ودۍ بپ
 

%%% 

صه د لعل او �وئل  ق�ي

قت ؤ وري ور د �ق�ي اره �ېي كړو لرې ،�پ  ستا بپ

�ىي سره رې ،راشه اې د زړ  �ورې هم واوره خ�ب

                                                 
 دنيا   *
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ېې �وئله را�له وه ور�ځ ېې  ته لعل ،�ي نګ ك�ښ ه ځڅ ناسته بپ يې  كسښ

ل�ېږېدې وبې  ېي تل �ځ ېې  ،ل اې �پ ه درنګ ك�ښ  د ډ�يوې �وندي بپ

ېې دواړه وو �و و درنګ ك�ښ ه �ي ه �سل ،بپ 50Fز�وږ خټي

و دى *  �ي

و دا �ي دا �ب �و �ب ه ځب و دى ،بپ  �و د ساه �و اصل �ي

ېې وروسته شم اره درنګ ك�ښ ه تيي �ى ،بپ يپ
 يبىې ك�� �ېي تن ځځ

ها�و ا�پ ه سر د بب �ى ،ته بپ وميب
ي

ېې � و�و ك�ښ ه تا�ب  بپ

يبىې قدره م د الري�ورې �اورې  ،�ور مخ دا�ېي كړم   بي

ب ا�يست �و دا�ېي  ستا �صيي ېي �پوي زړه د هندارې ،سښ  )2(�پ

ود نه ېې  ،�ه زما له �ور و�ب و ك�ښ �ي ه ان�يي ا بپ  ده رڼڼ

ره شم م ابي ر و�وځځ ېې  ،اخ�ي و ك�ښ �ي ه بب  ژوند �ېي �الص �ېي بپ

ه ل�و �ىي بپ درن�ه ،سر زما و ييىي ده بب وك وا  هر �څ

ي كسرې س  � �ۍ كړي ىې رو ن�ه ،را د ه بپ ول زما د ژوند بپ
ي

� 

م ،سر سامان �ېي د ژړا دى ه ژړا زه بي �ه تل بپ  ځځ

�ېې  ېي وبي ود �پ ه  ،دا زما و�ب م؟خ�څ ه بي ېي له �څ ييىې �پ ر   �ب

م هغه �وره �وخړه اى او سړه �ېي  ،بي و �ځ ېي را �ي  �پ

ر�� ده ه زما س�پ ېي او مړه �ېي  ،سرمابي ه �يس وا�و�ځ  بپ

                                                 
د  وئله د خښو ځنګلونو نه جوړيږي، لكونه كالونه پخوا چرېچي ك": ماهران وايي   *

زلزلې يا په بل څه وجه ځنګلونه په مځكه كښې خښ شوى وو، دومره موده پس هغه نن 
موږ د كوئلې په صورت را اوباسو، لعل د كوئلې ورور دى، يعني دواړه د كاربن ځنې 

ځنې او لعل د پوټو د چيړ جوړيږي، خو رنګونه يې ځكه بيل دي، چي كوئله د ونو بوټو 
 .آئينه) 2() دوقرآن، برق. (كالونه پر لګي خو لكونه. ځنې قدرت تياروي
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ږي ،ستا د س�ورو �وندي �وى دى ل�ې  هم دي مخ ه�ېي �ځ

ا كړي ږي ،هره ډډه دي رڼڼ ل�ي و اړخ دي بب  هر �ي

ېې  و ك�ښ
ڼ

ييىې  ،�له ته �وړو ما� صر د س�ر�و �ور   د ق�ي

ست ا��ىي  ا�ي ييىې  ،�له ستا نه سښ يىي �ور  � ه �و ر بپ  د خنحب

ېي �وږ كړه ووېورته لعل  ييىې واورې ،�پ حت دى �ه   �صيي

ږي �ېې �بوړبي ېي بپ�ېې �ېي �ورې �اورې ،روڼ غ�ې ځځ  �پ

ېې  له �وا او شا ك�ښ ه خيپ ېي بپ �  ،�پ ن ىې مال تړ ه ځب  ګ ويـتل بپ

ڼىي �وندي �ل�ىې  ڼىي �وندي ييىې رن ،�ېي د �ا�  ګ ويـهم د �ا�

�ىې له  �ىي نه �وند �وا �ىې  يزما تن د ،بپ ا�ا  رڼڼ

ېې �ېي هم �ور دى نه ك�ښ ه سيي �ىې  ،بپ �ېې �ېي �وا�ا  ل�ه وبي

�ه دا�ېي �واره ييىې ځځ ه رغړي ،ته  ود د كحپ ېي و�ب  �پ

ره �وې �ه و�وې او ابي ېي يبىې �وند ،ځځ  دي ستا غړي ه�پ

رې يبىې وبې يبىې غمه  يبىې و�واسه ،اوسه  ېې  ه نړۍ ك�ښ  بپ

ڼى  � ان �ا �ىي كړه �ځ ه �ل�وا  كمه مه �ېې له الماسه ،بپ

ه زغم�وه ه �لك وي بپ و�و ،ر �پ ه ن�ي ه �لك وي بپ  هر �پ

�و�و ،م�ور كړي دواړه داره ه �ځ ل �ور بپ  د خيپ

ل�ى ،د هغه هم اصل �اوره ڼى �ېي بب � ېي �ور �ا  �پ

ېې  وانه ك�ښ ه ګر�ې �ى ،د ځرم بپ ېي �وم سر دى را اوكسښ  �پ

ره ورته ،�وه د �ور نه هم ال ډبې ه د هغه �پ  مرتيب
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��و�وسښ   �و هغه �ور ته هم �ور ته ،��ى مخ د سښ

�ى ،عزت ژوندون �ه �واړېد  و�وا ه �پ دا كړه سښ يي  �و بپ

اري دي �ىي �ه نا�پ �ى ،نا�وا و�وا دا كړي نه �پ يي  دا بپ
 

%%% 

ړ  ام�ب خ او بب صه د شيې  ق�ي

ېې  نارس ك�ښ ه بب ړ بپ ام�ب و بب ون ؤ ،�ي ه دې ل�ي ه او ورځ بپ  شيپ

ه وي ه وي او مرګ  �څ ېي ژوند �څ ه رن�ون ؤ ،�پ ې بپ ييىې ا�ي�ښ  سر 

ر عزت ؤ �ن د ډبې سښ ر �لم او ځكمت ؤ ،دى ځڅ  د ډبې

ت ؤ ،د �داى ��ون�و �ل�و او  نه محيب ييىې ميي  سره 

دون�ى ييىې ذهن رسيې رې ،ؤ  ېې �وې خ�ب ك�ښ  وې بپ

 � د ا ته رسيې ييىې وزرې ،ىي ثربي  وې د �قل 

�ىي  �ىي ډ ا ې ده د �ځ �ښ ر  ،ا�ي  ر ؤبب د ع�قا �وندي ډبې

ه ان�ار د ده د فكر وږ�� او لمر ؤ ،بپ ل�ېي س�پ يي  سيپ

ه �وارۍ او رد ده عم �  ،بپ ېې و ول ؤ ىې �وا�ون ك�ښ
ي

� 

و د ځكمت نه  ييىې ال تراوسه �ش �نډول ؤ ،له شرا�ب

ېې  من ك�ښ ه ځپ ا و�وړو�و ،ده د �لم بپ يي ا بب يي ل دام بب  خيپ

ه س�ر�و ييىې بپ د�و ،د معنا مار�ه  رې هم ونه ليي  ځپ

�و ه وبي ييىې فكر كړى بپ �ى  ره سخره ،�و ه ډبې  �و وه �وڼي
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رته را�س�ې �وه دا�ېي ځپ ره ،بپ  دا د ژوند او مرګ   خ�ب

ېې اور �وى ييىې زړه ك�ښ د  ه �وخړه ،نا اميي
ٰ

ر �واه د ا  بپ

ران زړه غمازګرهد  ړه ،ځ�ي ييىې ت�ه زبې هره   �وه �څ

خ ؤ رته دا�ېي �امل سښ ېې ـزړه ي ،ځپ نه ك�ښ ه سيي  ې دولت ؤ بپ

ړ هلته �اضر �و ام�ب ېې  ،دا بب ه ك�ښ ه �و�څ خ ته بپ وت شيې ر�ې  بپ

ه وړاندي ناس�و بپ يې ييىې كسښ ييىې نه ختل ږ�ونه ،��ى  څڅ   هيي

ول �ښ يې ييىې كسښ نا ته   د سره هم د زړه �وږونه ،د �امل وبي

�ىې  ور ره �پ ېي بب خ وې اې �پ ورته �وړهآ د ،شيې ه �پ  سمان بپ

�ىې ته را �وز شه ه �اورو هم وه رغړه ،ته �و محځ  لږ بپ

ېې  رو ك�ښ ه م�ي ېي صحرا او بپ ر دى ،�پ  منډې وكړې �وند ييىې ډبې

وآستا �و فكر  ه تر�پ ر دىآله  ،س بپ  سمانه هم ور ت�ې

�ىې ته را �وز شه ه لرې ،راشه محځ ېې ګر�ځ  مه اسمان ك�ښ

وه �ورې س كړه مه ل�ي  دا د س�ورو مر�لرې ،�ب

مه تا تهزه دا ن زار شه ،ه وابي �ېې وبې ت ځځ ېي له بب  �پ

ييىې �افر�وب كړې  و�ه �ود زنار شه�ب لږ  ،�ه �افر 

�و�و ب ستا د نيي ته ،زوړ �هذبي يبىې بپ  امانت دى اې 

رې نه ږدې ېي بپ ړه الره �پ
َ

ه لته ،ز ب مه وهه بپ  �صيي

ت دى معيي ېې ځب ا ك�ښ ېي ژوندون تر د ملت دى ،�ه دنيي  �پ

فر هم هغه دولت دى ت دى ،� معيي دا له ځب يي ېي بپ  �پ
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ېې ! اې ه �افر�وب ك�ښ ېي ته بپ ييىې ال تراوسه ،�پ  �امل نه 

ييىې  ييىې ال تراوسه ،زړه ځرم دى د �واف  ل نه   قابب

�ىي  م نه ،�وږه دواړه لرې و و د الرې د �سليي  �ي

ييىې لرې د آزر نه م نه ،ته  راهيي  لرې زه د ابب

س ز�وږه ال تراوسه ه �ودا د محمل نه �و ،قيي  بپ

ېې  ون�وب د �ا��� ك�ښ  دى تر اوسه �امل نه �و ،ل�ې

ېي د ارې �و�ىي  �پ  ډ�يوه �ۍ د �ودۍ �ل �ېي  ،تن د تيي

ا�و�و ه �ه د خيي ييىې �څ ر  وري ختل �ېي آتر  ،خ�ي  سمان �پ

و�و و الس ور وا�پ وه ورځ د غره لمن ته ،او �ي  �ي

ره وكړه ند خ�ب ن ته ،�ن�ا سيي �ىې د ملك م�ي  هما

ېي ازل را�ېي  ېي اې �پ  بي�ې واوري ستا دستار دى ،وې �پ

�ى د هيې ېي �ب ند �پ و سيي ه تن ل�ه زنار دى ،هر �ي  ستا بپ

�ى� ر�ه كړه دن�وا �ىې آتر  ،داى دي بب د  سمانه رسيې

�ېې  اى سښ ه �ځ ېې دي بپ �ښ �ىي �پ �ى ،و د وربې ه �ښ ابي ييىې له �ځ  نه 

ېې درنه اخس�ېې  �ښ ييىې �پ ېي   نه د الر نه دى رفتار دى ،�پ

�ى وا �ى �ه غ�ي ه �ار دى ،دا �ل�وا �ى د �څ �وا  اوځپ

�ېې تر ر له �پ  ژوندون �وم دى د كر�نډو ،ړېژوندون بپ

ه سر �و ،د �وج ژوند ته سامان وكړو رو منډوبپ  ري ډبې

�ېې وت�ى �ور �و ،غر له �ود ځځ يې ه دې بپ اب بپ  د دربي



 اقبال فارسی كلياتِ از  د خودی اسرار 

 127 

و�و ند د اور �و ،�هر دا�ېي وه �پ ېي سيي ه وې �پ  تا بب

�ىې  نه �و ووېور ېي سيي نداره ،�پ 51Fما ته تا هيي

 كړې *

ندونه �ېې رغړي ،واوره ستا �وندي سيي ر زما له سيي  ډبې

ه قدم د ناز روانه ك �ېي  ،بپ  دا�ېي ت�ون�ىې مدام سيپ

ان ترې وـهر ب ېي �ځ اى لري �ه هغه ورك �ېي  ،رك �ېي ې �ول �پ  �ځ

ر نه وي انه خ�ب ېي له �ځ ه شان وي ،�پ ه وي ستا بپ  هغه �څ

ږې ه نازبي ه هغه �څ ان وي ،تل بپ ېې دي زبي ه �ومه ك�ښ ېي بپ  �پ

�ىي  ور ر �پ ېي سر بپ اس اسمان �پ 52Fته ،بپ

 ييىې له هغه نه دا  يي  بپ

ه ده منه ،هغه �اړه ستا نه سښ رته وي تل ربي ېي بپ  �پ

ار�و ل ژوندون دي وسيپ  �هى قلزم ته نه ده رنو� ،خيپ

وه �ښ يې له كسښ ه خيپ ن�ه ،دا �و تا بپ ان بپ ېې د �ځ  د ��و مخك�ښ

اغ دننه ېي الړ دي �ور �ېي  ،ل�ه �ل د بب  شه �وددار �پ

ه ه �ل �و�و �پ�ېې مه �ځ ېي �بوى دي �ور �ېي  ،بپ ه دې نييت �پ  بپ

اى زر�ونيېدل ژوند اى دى �وئييدل ژوند ،بپه خيپل �ځ  بپه خيپل �ځ

ېې تل اغيي�پ و�ول ژوند ،د �ودۍ له بب
ي

 د ��و�و �

ېې و ه �اورو ك�ښ ېې بپ �ښ م�پ �ىې  ،الړ بي ا رې زبي  �ودې و�وې ډبې

م ېي زه بي ه دى �پ ؟ ،ستا �ومان �څ �ىې ا  د منزل نه ��ېې بپ

                                                 
 . آئينه   *

  .د هندو قام دا عقيده ده چي ګنګا سيند له آسمانه راغلى دى   
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�ى دومره دنګ �وم  سمانهآوختمه تر  ،زه وړو

ا د �ې ته �وړې ورى زما نه لمند  ،ثربي  س�ي

ېې ورك �ېي  وو�ځ ر�ې وك �وري ،سمندر ته بپ  نه د �و�ېي �ه �څ

و�ه دومره هس�ه ر �وي س�وري ، زما �څ دې بپ ېي سحب  �پ

ېې همه ك  ېې زما ك�څ رېآد  ،�څ ېې خ�ب �ي  سمان بپ

ېي �ورې �اندي وزرې ،مد مل�و ا�وت اور  �پ

�ېې س�ېي  ر له �پ ېي د بپ ر كړل ما�ا�ونه ،�پ ېې ت�ې  اور ك�ښ

ه ه �ټي  �ول غ�ېي الماس لع�ونه ،�و هله �ېي �ټي

ڼىي  � ېې سړه �ا ه ما ك�ښ ټ اور شته ،دي بپ ېې بپ ڼىي ك�ښ � ه هر �ا  بپ

داى �ېي  ېې دومره زور شته ،نه �ېي اور ته رسيې و ك�ښ  نه او�ب

�ىدا �و سييند ييىې  اځڅ ه ،�ه ييىې �څ و ته هم مه �ور�ځ �و �پ�ښ  خيپ

ږهآسمندر ته  ه ،رام�ې �ېې ور ګر�ځ  هر �وفان �پ

ان كړه مر�لره �ى �ځ اځڅ ييۍ شه ،�څ نا ه طلب د روسښ  بپ

ييىې ز ېې وشه  ه �وږ ك�ښ �ۍ شه ،ړنده بپ ست د در�ا ا�ي و سښ  �ي

څځ شه ا �وره �ونده وربي ېې  ،بي ېې �ورونه غرونه ��ي  ��ي

ندو�و و  �ورزوون�ىي تندرونه ،ون�ىي رود سيي

ېي قلزم هم  ه �وال و �واړي ،تا ته در �ېي �پ  او �وفان بپ

ا ستا ور كړى ته  يي �ىتبب  د لم�ېې دى و ژاړه ،ن�وا

ان ده ته ه �ځ س له هغه بب �اري ،�پ ه هم وه سښ  كم له �و�ب
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ږدي �ې ېې كسښ و ك�ښ ه �پ�ښ ه ستا بپ ه دي شماري ،سر بب ان سارى بب  د �ځ

 

%%% 
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  د غزا ��صد

�ول دي او ېې اوځپ ېب ن د مسلمان د ژوند ��صد د �ل�ېې طيي ګ �ه د ـځب

ېې ځرام دىم  ه اسالم ك�ښ اره �ېي �و بپ  ل�و�و اخس�و دبپ

53Fزړه

ه رن * ېې رنـد �داى بپ  !ګ دى اې اللييهـ�وره رن ،ګ كړهـګ ك�ښ

ييىې  ه ننګ نا�وس  ه ،�ه د ع�ق بپ اليي  �لك والړ اې نن�يي

ا�ه او قاهر دى ،مسلمان د ع�ق له تاوه يب يې  تل بب

ېي �ا�ق نه وي  مسلمان نه دى �افر دى ،مسلمان �پ

�ېي  ه وبي �ېي  �ه�ه �څ اك كړي ،نه وبي ه د �داى بپ  �و منل بب

ېې  ه هم بپه �وب ك�ښ ه و�يسښ اك �وراك كړي ،هم بپ سښ  ناست روان �ه ځڅ

اك ا� رضا �ېي  ېې ور�ه ،د �وى بپ ه رضا د ده ك�ښ  بپ

ره ده هم دا�ېي  �ه ،دا خ�ب اور نه �وي ځځ وك بب  �څ

دا ه ميي ېې  نبپ ه شاته ،د االا� ك�ښ خ كړي هر �څ و سښ  تم�ب

ه اول�و�و ا ته ،را��و دى بپ ړې دنيي و شاهد وبي  �ي

ېي دى او ه ده شاهد نېب ا�و ،بپ يي ېي سردار دى د نيب  �پ

ل نه شته �ى تر بب �و ېي رسښ و شاهد له شاهدا�و ،�پ 54F�ي

 

                                                 
 .او د خداى د رنـګ ځنې بل كوم رنـګ ښه كٻداى شي. و من احسن من هللا صبغة *

 . ة و سطالتكونو شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً و كذالك جعلناكم ام   
موږ تاسو يو بهترين ټولۍ ! او دغه شان اې مسلمانانو: ژباړه. 143: سورة بقرة آيت(

 .او د هللا رسول ستاسي شاهد شي. كړئ چي تاسي په خلګو شهادت كوونكي شئ
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ر  ر له قال ت�ې ر شه ت�ې  د �ال وروهه صدا كړه ،هشت�ې

ېې د عم�و�و ا كړه ،�وري شېپ ه �ور د �ق رڼڼ  ته بپ

ېې  �� ك�ښ ا�پ ا د بب ه قيب اى ،بپ ش زوه لري �ځ  درو�ې

ېې  �و ك�ښ دارۍ لره ليې يي اد د �داى ،بب ېې بي ه زړه ك�ښ  او بپ

ېې  ،د �داى �وا ته تلل ��صد كړه ا ك�ښ ېي كړې دنيي  هر عمل �پ

�اره �ېي  ېي راسښ ېې  ،تر ه�ېې �پ ه تا ك�ښ الل بپ  د هغه �ب

ر دى ،هغه صلڅ دي هم شر دى ېي له �و�ېي ��صد غ�ي  �پ

ن اره ځب ن ،ګ ويـ�ه د �داى دبپ  ګ هم ل�ه خ�ير دىـ�و دا ځب

ه زور ز�وږ د �وري و بب ت نه دى ،�څ ېي د �ق �وم اوځپ  �پ

ن ارهـدا�ېي ځب  �وره نه ده عزت نه دى ،ګ د قام دبپ

ا ر  نميي 55Fم�ي

ن  * �ي ازبب ېې ـؤ روح ي ،د �داى نيي ن م�ي اك او د دبي  ې بپ

ېې �ور ته �ي ييىې د ځڅ �اره  ېې  ،وې سښ �ي ري بپ  هم�ىي خ�ب

ې
ٰ

ر الر د �ص�� خ بپ رې ،ت�و ρسيي يبىې خ�ب ييىې  �ى   محكم وا

ېې  �ۍ د ده د تن ك�ښ يې ه شيپ  وې د ع�ق �وې سندرې ،بپ

ار د �اورې �ى سعادت دى ،اوس ز�وږ دا سښ  د ده �څ

اره او هم دا ت دى ،ز�وږ دبپ ل مشعل د هدابي  بب

اس  ېآبپ �ښ ر سر ا�ي  د ده دا�ېي ده درشله ،سمان دى بپ

ييىې  له ،�هنشاه د هندوستان  ه خيپ د �وى ؤ بپ  مربي

                                                 
 .د مياڼ مير صاحب زيارت په الهور كښې دى  *
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ېې  ېي ك�ښ �ي ه زړه بپ ا بپ ا�پ  ځرص تخم رازر�ون �و ،د بب

ل مل�ونه وا��ىي  ېي د بب ا تړون �و ،�پ يي ه دې تابب  سر بپ

ېې  ه زړه ك�ښ ييىې بپ  ل�ه �ور ت�ور د اور وي ،د ځرص تاؤ 

ېې سرې ل  يبىې دا وې نېب يبىې  وه �ه �ور وي" ،ژ ه راوا�پ 56F"�څ

 

ېې �ود �وى و ك�ښ ن ،د�ه ور�ځ �ه ځب ر محځ  ګ ؤـد دكن بپ

ېې  دان ك�ښ ه ميي ييىې بپ كر  �و �ورو شرنګ ؤ ،د لسښ  د اكسښ

ر صاځب ته الړو ان م�ي ېي د�ا وا��ىي  ،ميي  �هنشاه �پ

ر�ته ا وا��ىي  ،د د�ا له بب وله دنيي
ي

 دى دا �

ېي  ا �ځ ته د �ق �وا ته ،مسلمان �و له دنيي سښ ه تيې  تل بپ

ر كړي �ي ېي د تدبب �ول �پ ورته كړي د�ا ته ،بپ  �و الس �پ

ر صاځب �و ��ى ،�هنشاه وې د�ا �واړم ان م�ي  ميي

شا�و ول�ى د درو�ې
ي

�ى ،هم � و  �و �وږ �وږ او ساه ن�ي

ه را��و د له ورابي و مربي ر �وا ته ،�ي �ي ېې د بپ يپۍ الس ك�ښ  رو

ييىې  ه ادب  ه قراره بپ ږه كړه ماته ،بپ ا ت�ي تيي يپ  د ځپ

وانه ېي اې �امله �ځ رو � ، !وې �پ رهد ت�ي  و دست��ي

وله ره ،شكرانه �ېي كړه ق�ب �ي ر لږه ده اې بپ  !ډبې

                                                 
 خپلي توري ته يې ښيلې دا نعره وه  تناره كښې يې حرص بل ؤ لكه اور وي د سينې په  

 "كه څه نور وي"
قول هل يوم نقول لجهنم هل امتلئت و ت": په دې شعر كښې دې آيت شريف ته اشاره ده 

په هغه ورځ به موږ له جهنم تپوس وكړو چي ته ډك شوې؟ : ژباړه. 26: پاره. من مزيد
 ته؟نور څه ش": هغه به ووايي
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ېې  �و ك�ښ ند �وبي ه سيي ټي  ،د محنت بپ ه �وه زما ځڅ ېي �وبپ  ه�پ

يپۍ �ېي  وه رو له دا �ي ه ،ابي وري كړه �وڼي ه لمن �پ  بپ

يپۍ �و ېي دا رو ر �پ �ي  �ق د د�ه �هنشاه دى ،و وې بپ

ېې  ېي ك�ښ � ا�پ ه لمرو د بب �وا وږى �دا دى ،بپ يې  بب

 هم واړه س�وريلمر، س�پوږ��  ،ې دي تر ځكم النديـ�ه ي

ب دى ر غربي ه �وارو س�ر�و �وري ،�و س�طان �و ډبې  �وار بپ

ل ش�ور ته ه هر �وري د بب �ىې  ،بپ و �ىي دي ن�ي  �واري س�ر

�ىې  ،ېې دينېب د ده �وږه سرې ل  و ييىې �و�ځ ا   دا دنيي

ع دى رهـ�وره ي ،ق�ط، طا�ون د دې تابب  ې دا�ېي ده تاؤ ��ي

هان وران ل�ه �نډر �و ره ،�ب  دا د ده له دې تعم�ي

ه دهدا د ده غر ېي �څ ېب اد كړو ،بي ه فربي ييىې بپ هان  و �ب  �ي

اد كړو ،ې �ورهـد �ش الس شندي ي ربب ييىې بب  هر كمزورى 

من �و هان ته ،د ده زور قوت دسښ دون�و د �ب  اوسيې

�ىې  ېد و  د ا�سان �و�ېي �اروان ته ،�وكمار ده الر ن�ي

ه �طا فكر روان دى �ىې الر ته ،بپ ا�ېي شا ربب ان ت�ې  �ځ

�ىي ده و ومره نا�پ ييىې �څ ييىي ناتا ،دا  ر وا ېي �سخ�ي  ر ته�پ

من دي ونه د دسښ كر دى ،�ه �و�ځ  �ه ز�وږ د شاه لسښ

ر دى و سر دى ،هم د ده �وږه خنحب �ىي د هر �ي  دوه ډو

وه �وږه د �دا وي ېي  ،�ي س �دا لره تن �و�ځ  �ب
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�ىي �وږه د شاها�و ېي  ،و  اول�ونه وطن �و�ځ

ل �ېي  ميب ېي بب ا �وره �پ ېې �وري ،د �پ  يبىې له �داى كړي ��ي

ږي ر خ�ي ييىې اخ�ي له �وره  ور ،خيپ �ېې �پ �ىې سيي  يهم له خيپ
 

%%% 

ييىي  57Fد صحرا

حت * ا �صيي ابب  بب

 
ېې را �وى �وې! اې ېي �اورو ك�ښ اييىې  ،�پ ېې هم بپ ك�ښ  ل�ه �ل بپ

ېې  من ك�ښ ا�يسته ځپ ييىې  ،ته هم دې سښ دا  يي  د �ودۍ له �س بپ

رې څڅ ځپ ږده هيي ربې ول ،�ودي مه بپ
ي

 عمري ژوندون و �ومه �

ه ييىې بب ييىې �و  �ىي  اځڅ و �څ ن وه نغره درومه ،�ه �ي اس�ي  ابب

ر�ې  ،ور دى�د�ه �ور د �ودۍ  ېي ته ترې بب ييىې دا �پ نده   سښ

ييىې  ،�ه �ودي دي كړه محكمه ائنده  ه بپ  �و هله بب

ده نه �ېې ورته الس كړه ېي �ودمنه دا �ودا ده ،وبي  �پ

ېې ستا ده ،�فاظت د �ودۍ وكړو ه دې ك�ښ ېي �وييىي بپ  �پ

رې ييىې مرې له وبي ر ،ال ژوندى  ييىې بې وبې  دون�ى له فنا 

ييىې  �ى ته �طا  د وهيې  اې له سره د �وږې شم، �پ

                                                 
 .د ډٻرو خلګو خيال دى، چي د صحرائي بابا په كند كښې اقبال صاحب پخپله ناست ؤ  *
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م راشه �وا ته ر بي  ګ د ژوند له سازهواوره ترن ،زه خ�ب

ه ېي د ژوند سندره �څ ه دي له رازهو �پ ر بب  ي كړم خ�ب

ېې  ان ك�ښ ه �ځ ه وهل بپ ه مثال د مر�لرې ،دي �وڼي  بپ

ه ابي �ىې مال له �ځ ا تړ يي دل دي لرې ،بب  لرې -رسيې

ېې  ران ك�ښ ه دې ډبې رو بپ �و �ونډول دي ،د ابي  د سرو ڼي

دل دي ه �يې و غر لميب ه �ي ول دي ،بپ  �ظرونه �و�ځ

ه ېي زړه �وه ،دا د غم �و ته و�و�ځ �و �پ سښ �و�ې  �څ

ان تاؤ هغه شعله شه �و ،له �ځ سښ ه تيې ږي تل بپ ېي تاوبي  �پ

ل له �واف �الص كړه ان د بب ار شم د�ه ژوند دى ،�ځ  له تا �ځ

ږه ه كړه ترې تاوبې ان �عيب ر ييىې �وند دى يد�ه ژوند د ،�ځ  ډبې

ره �و ،وزر ووهه خ�ي  د دې �اورو له راكسښ

ه وت�و ،د مر�ا�و �وندي ګر�ځ ر�ې روا له بپ  يبىې بپ

ييىې  ېې  ،�ه مر�� د ا�وت نه  ه �ار ك�ښ ره ستا بپ  شته خ�ب

اله وړوه �ځ ا مه �ب يي ېې د  ،ته بب ه �ور �ار ك�ښ  دې �اورو بپ

حر وړل ترې �واړې و مر�لرې ،�لم بب ول�ي ه �ځ  بپ

ه �وږو واوره رې ،�و د زړه بپ ا خ�ب ابب  د رو�ېي بب

اره " امار دى د �وزار دى ،�لم �ش د تن دبپ  �ور سښ

ېي  �لم هغه زړه ه �ار دى ،و�يسښ كړي �پ ار دى تل بپ ه بي و سښ  "�ي

ا له �الهد رو�ېي  ابب ر كړه د زړه سره ،بب ان خ�ب  !�ځ
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�لب 
58F

ېې درس �وس�ې �و (1) ار ك�ښ  د �ل�و�و له دې لمره ،سښ

�ونه وو ېې  ،د �قل دليي و ك�ښ �ښ ه �پ ر د ده بپ �ي
نحځ و ځځ  �ي

دله وړبې ييىې �ب ړۍ  �ې س د �  ،او بب ېې ق�ب  ل �لغ�و ك�ښ

ره يبىې خ�ب ې وه �و 
ٰ

 دى د ع�ق د �ور له سره ،�و�

ه وي ييىې �څ ه وي �ود  نه �څ ره ،ميي ييىې ناخ�ب  له �ودا 

 1(كك�ش 
59F

رو ،دى )2(او �ه اشراق ) ه دې خ�ب ا بپ  وو ل�يي

ل هارونه يي يې ه ده بپ  د ځكمت د مر�لرو ،تل بب

ن  را�س�ېې ده )3(مشائ�ي يىې  ،ته بپ �  د �وا�و�و سخرې �و

ل فكر ييىې د خيپ ا  ه رڼڼ ېې  ،بپ �ي رې بپ �اره خ�ب  كړې سښ

راته وو ه ترې بپ ر بب �ې ابپ ر �پ ارونه ،��ې ونه انيب  �تا�ب

ان كړل يي ه ده بب و بب و �ي ېې وو اسرارون ،د �ي ه ك�ښ ېي بپ  ه�پ

ز ته ووې ربې ل مرشد صاځب ،شمس ت�ب  كمال )4(خيپ

ه ځكم  ر بپ �ي الل )5(مدر�ېې ته ،ور��و د بپ  د �ب

ه بب  ږيح�ووې دا �څ ه �ور او �و�ا ده؟ ،نه ��ي  او دا �څ

اس استدالل دي نا ،وهم قيي ارې وبي ه �پ  ؟دا د �څ

                                                 
 .د شام په ملك كښې يو ښار دى" حلب   (1)
د يونان د فلسفې پخوانۍ مدرسې يا دوه علمونه تشكك او اشراق وو، په انګرٻزۍ كښې ) 2) (1(

اق د افالطون د فلسفې وايي اشر Neoplatonismاو اشراق ته  Seeptieismتشكك ته 
شٻخ شهاب الدين سهروردي د دې . نتيجه ده، په اسالمي تصوف يې ډٻر اثر كړى دى

 . علم ترتيب وكړو كوم چي سلطان صالح الدين د وخت عالمانو په فتٰوى ووژلو
 ) Peripateties(مشائين د حكيمانو هغه غونډه چي د ارسطو متابعت يې كولو يعني   )3(
 .رحكمال الدين جنيديحضرت شٻخ  ) 4(
 رحجالل الدين رومي ) 5(
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ييىې  ،ووېمال سخته ورته  ه ړوند  سه �څ ېي �وله ونيي  �پ

رو ه خ�ب وها�و بپ ث �اندې ،د �پ ږې عيب وه�ي  نه �پ

ه  ،مدر�ېې شه رك لهووزه و ېې وسښ �ښ ږ  �پ وه�ي اسه نه �پ  ېبب

وها�و ل او قال دى د �پ ږې ،قيې وه�ې ه �پ ه �څ ه �ار بپ  ستا �څ

ورته ره �پ �ىي ډبې و نا ده ،ستا له �پ  دا ز�وږ تر منڅځ وبي

نا له �وره ا ده ،هم د دې وبي ه رڼڼ سښ يې  "د ادراك سښ

يبىې  رو�ب د مال  60Fتاؤ د شمس ،وړ خ�ب

�ور كړو * ه �څ و بپ  �ي

�ېې �پورته ېې �وې ځځ  ييىې سړه اور كړود ده روح  ،سرې لمېب

ييىې �ظر ؤ �ه ،ل�ه تندر  ر محځ و�و بپ ر�ې ېي ور بپ  �پ

يبىې شانه ييىې ؤ  �ه ،تا د روح  ېې �وې هس�ىې ځځ  سرې لمېب

ره �ې ابپ ييىې درمن د ادراك كړو ،د زړه اور �و تر �پ ه   لميب

ره ل�ه خشاك كړو ،�وى دف�ر د فل��ېې ؤ  اور ابي

ر نه ؤ ه وي رن ،مال�ى له خ�ب ېي ع�ق �څ ه ويـ�پ ييىې �څ  ګ 

ن�ه وي د ع�ق  اب ځڅ ه وي ،اوربب ييىې �څ زه د ترنګ   معحب

غه  يي ه كړې"ده كړه ځپ ېي دا �څ  تا �و اور ول�و�و ،�پ

و�و ،د ځكمت دف�ر د ما ته  "سر تر سر و�و�ځ

ېي  ييىې "هغه وې �پ  �اړه دي زنار دى ه�و بپ  ،مسلمان 

و�و دى ه �ار دى ،ذوق او �ال د ل�ې نه ستا �څ يې  ��ى كسښ

                                                 
 .رحموالنا روم) 2(  رحشمس تبريزي   *
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يبىې شانه ه �و  اال ده ،د �ال نخسښ  ستا له فكره سر بب

اورو وړ كړي دا د �څ ا ده ،نه زر �ب ميي ه ز�وږ �يې  سره لميب

�و واورو ږي ،د ځكمت له بي ه ستا ودربي  سرمابي

و �ځ ږي ،ستا د فكر له وربي �ۍ وربي ه نه ږ  �ور �څ

ه ا�څ ه سره اورونه بپ ا�څ ل كړه ،بپ ه خشاك بب ان بپ ل �ځ  د خيپ

ل كړه ،له دې �ورو �اورو هس�ىې  و �ځ ه �ي ېې ته بپ  سرې لمېب

دا  ،د مسلم �لم �امل �ېي  يي ېې اور بپ ه زړه ك�ښ ېې بپ  �ه�پ

ف�و ،د اسالم معنا �و دا ده
ٰ

ېي ا 61F�پ

س شا �ه *  ته �ب

ان آزاد كړو ېي �ځ م �پ راهيي ه نره ،ابب �ېې بپ  د افل ځځ

ره ،�ور ان�ار ورته �لزار �و ه خ�ب ټي  نه ده دا بپ

اطل ته نه وه رن�ه ،د �ق �لم ته دي شا كړه  مخ بب

وك ډوډۍ دي وركړه
ي

و � ه �ي ن�هدومره  ،بپ ن بپ ه د دبي  �وبي

ييىې  ه منډو ترړو سر  ه �ورېهر �وا ز ،تل بپ  ��ىې رانحب

ييىې  ر نه  انه خ�ب څڅ له �ځ �ىي �ورې ،هيي �ىي د س�ر ا  دي �ځ

ل �وره ميب �ىي بب د يې سښ ر�ې ات دركړي ،بب ه د ځيي ه اوبب  بب

ه ام د �وثر كړې ،ډك له زهرو �ور شامار بب له �وله �ب  خيپ

                                                 
حضرت ابراهيم خليل هللا د آسمان په برٻښنده ستوري د خداى ګمان وكړو، خو چي هغه    *

يعني زما پرٻوتونكي څيزونه " ال احب اٰالفلين"  چي": ستورى پرٻوتو نو حضرت ووې
سپوږمۍ وليدل چي را وختل دوباره هم هغه ګمان وكړو خو  خوښ نه دي، بيا يې لمر،

 )انعام. (چي هغه پرٻوتل نو د هللا پاك نور يې وليدو
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62Fهغه �ور

ڼى  (1) � خ�ور �ا  �واړه ته له درمساله ،بب

ېي  �ىي سېپ و ېې دركړي تا له ،له نامه د ل�ې  �واړه مشك �پ

�ىي �وز د ع�ق مه  ه �اضر ،�واړهو ېې �شته )2(بپ  �لم ك�ښ

ام مه �واړه ېې �شته ،�وند د �ق د �ب ه �افر �لم ك�ښ  بپ

ېې  ا ك�ښ ه رڼڼ ره �وده ورك وم ،د دې �لم بپ ه هم ډبې  �څ

�ىي  و ك وم ،وم رازدان د �وي �پ ره �وده سيپ �ه ډبې  ځځ

ېي  اغ �پ ا�وانا�و د دې بب ه ما وكړو امتحان ،بب  بپ

�اره كړو  ما ته دوى د �لستان ،�و راز هله راسښ

اى دى�لستان  رت �ځ وڼي ل�ه  ،نه ع�ب د�ي  ل وي د ربي

ېي د �ا�ذ وي ر  ،ل�ه �ل �پ ت�ي و )3(دى او بب و ه�ي  د �وش�ب

م ند بي ېي د دې �لشن له بب  زاد �وى �له را�ېي آ ،�پ

ان�ه ما كړه ه �څ ى بپ
ٰ
يب وړه هله را�ېي  ،د �و اله �ب  �ځ

�و دى ر �ظر دى ،د نن �لم غټ بپ روت ز�وږه بپ  بپ

رست دى ت بپ تګر دى ،د ړانده كړو بب ت فروش دى هم بب  بب

ه ېې  بپ �ى ،زندان د �ظاهر ك�ښ ېې تړ �ښ  شا مدام دى �پ

ه تالش نه دى وت�ى ،او د خس له سر�دو�و  بپ

ه الر �و ييىې �ور د ژوند بپ ېي و ،زړه  ه �پ سښ دله�ښ د ده �پ يې  وبي

له �ورهآ ه خيپ ر ده بپ ان ته غمه كړله ،خ�ي  مرۍ �ځ

                                                 
 .سراب) 3( . د نن زمانې علم و فن) 2( . حجِر اسود   (1)
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دي اور دى ييىې �شته زما ناوري ،د ده اور د ربې  تاؤ 

�اره تر شع�ىې خ�ي  ه سښ خ دى ل�ه وا ،يژ بپ  ورېننه بي

ييىي د ع�ق له �وزه ا س را��ى دى آزاد ،دى �ځ  �ب

ېې  و ك�ښ ست�ب ه نړۍ د ځب اد ،بپ  تل نا�ام دى هم ناسښ

ري وري د �قل ډبې له نه �ېي  ،رن�ځ ب دى بب يي  ع�ق طيب

�ىي ده ته ېي رګ  وو ه �ېي  ،ع�ق �پ ون�وب د �قل سښ  ل�ې

ږي ول �الم �ه و�پوه�ي
ي

ېې �ود دى ،� ده د ع�ق ك�ښ ه سحب  بپ

�ىي ع�ق ورته مح�ود دى ،منم �قل �ومنات دى  و

�ۍ ترې �شه �وره ،ع�ق شراب د �وي �لم  �وز

ېې دي ه د ده شېپ يب  د �وره" ا� ا�"د  ،يبىې �صيي

�اره �و ل شمشاد درته سښ مته ،خيپ يبىې قيې يبىې قدره  ر   ډبې

�اري ل سرو درته سښ ته ،د بب ره اوځپ  له هغه ډبې

ان د شندي وكړې ل �ځ ه خيپ �ۍ �وې ،بپ يې ان ډډ ل�ه شيپ  يبىې �ځ

و �ښ يې ردي ږغ ته دي �وږ كسښ 63F�ۍ�وند ييىې دركړ�و ل  ،بپ

 �وې *

ېې  �ېې ګر�ځ ه �وزي �پ ييىې �واړې ،بپ �ار نه  دري سښ  له بپ

ېې �ورې ك�ښ نس وربپ ردي دو�ان ته الړې ،ته خيپل ځب  او بپ

ه �و ريند مسلم بپ وې اور ول�و�و ،ډه غ�ي  ډ�ي

ييىې  ر�� د درمسال  و�و ،او س�پ ومات و �و�ځ  �ب

                                                 
 .يعني اوده شوې   *
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ېي  ېې له �وا او شا �پ �ىې نه �ول�و�� تر بپ  ،د �عېب ا  ل بپ

ييىې �ود ��و �ا ،�و دا �ال  ل د سښ يې  ري غ�وكړل �ليب

ېي �ور وي ڼىې هم ه�ېي �ورې �وې ،ل�ه �بوى د �ل �پ ا�  بپ

ه دليي تيې  شه راس�ون ذرې ذرې �وې ، !د �ودۍ نه �سښ

ېې   !د ځكمت امانتګره ،د قرآن �وندي �تاب ك�ښ

�ى ووا ل �ي ه نره ،تا ورك كړى خيپ ا و �ومه شابب يي  بب

�ى �وټ دى ووا �ىي  ،د ملت �ي د ه وره �وږ ؤ دربې  بپ

و�و د �ښ ر�ې ه بپ �ىي بپ ووا مان �و الس ،�ي �ىي  له ابي نحځ  وبي

اله وه يي �ىي بپ ه تار �وه ،د زاړه سا كرى تار بپ يي
 هئ◌ ڼي

از د مس�و �ونډه ييىې الر �وه ،د ځحب له  يې له بب يې  �وره بب

ه كړله له �عيب ه خيپ ا ودانه ،�وږ بپ يي تا�و بب ه بب  بپ

وري ز�وږه ه اسالم �پ ن �و له خندا نه ،بپ فر ش�ي � 

ائ�و خ دولت د اسالم بب ېې  ،شيې تا�و د ع�ق الر ك�ښ  د بب

وهه �ىې نا�پ و دا يې  ،د �س�پ ېې و بپ ه زنار ك�ښ �ىې بپ  يي

ه اره نخسښ ر�وب دبپ �ي را�و ،د بپ �ي ته دى د بپ سښ ن و�ې �ي  سيپ

�ېې  ېې �پ و ك�ښ ه �و�څ  دخندا كړل هل�ا�و ،غ�ىي ځځ بپ

ييىې �ور دى ن او زړه  �ي ته سيپ سښ ور دى ،و�ې ه ان�ځ
ٰ

ر الال  نه بپ

يبىې شماره تان  و زړه ورته �ور دى ،د �وس بب  د هر �ي

ا كړه ېي �پ ر �و �پ �ي ره �و�ېي �و�ېي  ،هر هغه بپ  اوږده ږبي
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ه خر! هئ◌ ن بپ ېې د دبي ول ك�ښ  ي دوى تر �و�ېي �و�ېي ژ خ�ي  ،�څ

دا�و ه �فر وي ،دوى سره د مربي ېې بپ ه او ور�ځ  شيپ

دي ېې او بب ر وي ،د ملت له �ښ ه خ�ب  ضرورت نه �څ

ر�و س�ر�و ه غ�ب ېي  ،دوى ړانده بپ  دي نرګس �ورته ��ڼ

�ېې �وارې ��ېې �ورې يي  د ژوندي زړه له دولته ،سيپ

ه م�صب �پ�ېې تل �وار �و ،�ه �و�ىي دى �ه وا�ظ دى  بپ

ه ك ار �و ،ږو الرودى روان بپ يبىې اعتيب ول ملت 
ي

� 

ت �ا�ىې تهسوا�ظ  ان ييىې �ود دى ،�ر�ىې بب ه �ځ ر بپ  �ه وي خ�ي

ر �و ن �ف�ېي تاځب اك دبي ييىې �ود دى ،د بپ ازار   د ف�وو بب

خانه دي ه ميي ران مخ بپ �ي ه د مار �وه ،بپ  د دوى الر كرسښ

ارا�و ېي ز�وږه �ومه الر �وه ،�ونډه وكړئ◌! اې بي 64F�پ

* 
 

%%% 

وون�ىې �وره ده 65Fوخت �و�څ

* 

�ىد رځمت بب  ن هم تر د شا��ېي  ،اران كړه �څ  رحش�ي

هان كړو ييىې �ل �ب ېي �شه   رحدا دى �ور د شا��ېي  ،�پ

                                                 
 :داسي ترجمه هم وشوه   *

 روان مخ په ميخانه دى هر هغه چي زموږ پير دى
 ح وكړئ پس د دې مو څه تدبير دىصال! اې يارانو

 

 كور يعني انګور) 2(  وينا ده، رحد امام شافعي. الوقت سيف قاطع  *
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 كړو س�ورى ډك له �وره )2(�ور ،سمانهآد ده فكر له 

و �ښ يې ييىې وخت له كسښ م �وم  �ىې  ،دوبي ره �وره ووېور  ت�ې

ر دى�د دې  ان ډبې يي ږي ،وري بب ل�ي ه �پ ه دا ژبب و بب  �څ

يې  سښ ر�ې �ېې  خ�ى مدبب ېې وبي ږي ،�پ ل�ي ېې �ځ ك�ښ  دا ژوندون بپ

ا ېي وي له �وفه �پ روا وي ،سره �پ يبىې بپ ده   له اميي

ې تر السه روڼ وي
ٰ

�ى دا وي ،د �و� و ېي �وم الس ن�ي  �پ

وه �وزار د ګټ نه ه �ي نه كړي ،بپ يي  را روانه دا ځپ

وه �وزار  ه �ي نه كړي ،دوړنهبپ ند سيي ه دا د سيي  و�پ

ېې �له ه الس ك�ښ ې هم بپ
ٰ

ر ؤ ،�و� �ى دا شمش�ي و  �لك ن�ي

ېې  ه هر �ار ك�ښ �ه بپ ره مخك�ښ  ،هغه ځځ �ي ر ؤله تدبب  ېې ت�ې

اب ته ييىې دربي ه دې �وره  رې �اره ،بپ ووړه خ�ي نه �ي  سيي

حره ورته كړې له بب ان ته وكړه الره ،دوړې �پ ېې �ځ ك�ښ  بپ

ر د س �ب ېې �وم قوت ؤ؟ ،�ىي ن �وورد خيي ر ك�ښ �ب ر خيي  ش�ې

له رحشا��ېي  ېي و ستابي ركت ؤ ،�پ  د دې �وري بب

ورل�ونهآد  دو دي ،سمان دا �پ ا د ليي  �و د هر �پ

وـګ راتـت و او ور�ځ ا د ،ګ د ش�پ دو دي د هر �پ وهيې  �پ

و ېې   اې د ش�پ ند ك�ښ ه بب و بپ وانه ،ور�ځ ند�ي اده! بب  شه در بي

ل زړه ننداره وكړه ا ده ،د خيپ له دنيي ېې بب ك�ښ ېي بپ  �پ

�ىې �اورې ته د تخم وله تروږ��  ،خيپ  ور وا�پ
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له ،او د وخت د �وري مخ تا ه وه �ټڼ وه كرسښ  �ي

و و او ور�ځ ه ډانګ د ش�پ ا بپ يي دې �له ،بب  !كچ ته و دربې

 وه دا �لهدا�ېي لنډه  ،زمانه دي ناپ �وله

ه �اړه و تار بپ و، ور�ځ ان ته تا ل�ه زنار كړو ،د ش�پ  �ځ

اطل فروشه ټ بب ازار كړو ،ل�ه بپ  �ود دي دا �و�ې بب

يى �ورې �اورې � ييىې �و ر وې، اوس  ا وې، ته اكس�ي ميي  ته �يې

�ى راز د �ق وې د ږبې ورې �اورې ،زبې اطل �وې س�پ  �و بب

ييىې  ا �ه مسلمان  تيي ه رسښ ان آ �وا دا زنار كړه ،بپ  له �ځ

وې �وندي انه د ډ�ي  ته دا �ونډه د اځرار كړه ،روسښ

ېي  �ىې �پ ييىې له زما ر نه  ه را��ىې  ،خ�ب ه اصل �څ  دا بپ

�ىي هم اودا �ه تا �ب �ىې  ،ځځ ژند �ې ار شم نه ده بپ  �ځ

ېې ! اې د ك�ښ ه قيي و بپ و، ش�پ ږې ،د ور�ځ وري كړبې و �پ ه تر �څ  بب

66F"�ىي مع ا�"

ېې و�وره * ږې ،ك�ښ وه�ې  د وخت رمز �ه �پ

دا دي ،وخت روان دى له رفتاره يي ه بپ ه هر �څ  ييىې هر �څ

و راز دىژو �ېې �ي ر رازونه د وخت ال دي ،ندون هم ځځ  ډبې

ه ګردش نه دى ل دى ،وخت د لمر بپ ه بب قت د ده �څ  �ق�ي

ېي  و�ځ ر�ې ام بپ ه مخه ر ،لمر �و هر ماسښ  ان تل دىووخت بپ

                                                 
 )الحديث(لى مع هللا وقت اليسعني فيه ملك مقرب وال نبى مرسل الخ   *

ما لره د خداى سره يو وخت دى چي نه پكښې مقربې فرښتې او نه بل نبي مرسل : ژباړه 
 .الخ. پكښې ځايٻداى شي
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ش او غم هم ېې عيي ه وخت ك�ښ  �ا�وره ده او اخ�ر هم ،دى بپ

�ى ېي �وند و راز دى �پ وږ�� او لمر هم ،وخت �ي ا س�پ  تر رڼڼ

وهه  د م�ان �وندي را �ور كړو ،تا زمان هم! اې نا�پ

ېې  �ۍ ك�ښ و له نا�پ ه خيپ اح �ور كړو ،تا بپ رون �ور او صيب  بپ

و �ښ ر�ې ل �لستان بپ ته الړې ،تا �و خيپ سښ ه تيې وى بپ  ل�ه �ب

وړ كړو ل الس دي زندان �ب ه خيپ ېې والړې ،بپ ك�ښ وان بپ ند�ي  بب

�ى ،نه ز�وږ د وخت اول شته د ر دى ده ليي  نه اخ�ي

ېې  اغ ك�ښ ه بب �ى ،د ا�سان د زړه بپ د و�يې
ي

له � خيپ س بپ  �ب

ژند�ووخ �ې ا وه بپ ېي �پ ېې را ژوندى �ېي  ،ت �پ ه ژوندو ك�ښ  بپ

لندى �ېي  ،سحر �له دا�ېي روڼ وي ېي �ځ  ل�ه دى �پ

�ىې دى دا له زما يي دا ده ،ژوند بپ يي  زمانه له ژوند بپ

ئ◌" ك مه وابي �ىې ته سيپ 67F"زما

نا ده ،(1) �ىې وبي  د ر�ول د �و

ره وه خ�ب �ىې مر�لره ،درته كړم �ي د يې سښ ر�ې  بب

د ېي عيب ه وي او ځر )2(�پ ه وي )3(�څ  !ړه سمندرهراته �وږ ك ،�څ

و ځساب كړي و، ور�ځ د د ش�پ ز شماري ،عيب �ي
ه ځڅ ث، �وند سښ  عيب

روا وي يبىې بپ ز شماري ،د ځر زړه ترې  �ي
ۂ نه ځڅ  زمانه �څ

ه تارونه و ور�ځ د د ش�پ و عيب فن كړي تنسته �ب  ده �

                                                 
 )حديث. (زمانې ته سپك مه وايه ځكه چي زه زمانه يم: ژباړه. ال تسبو الدهر فاني انا دهر   (1)

 .غالم بنده چي د زمان او مكان په قيد كښې اوسي" عبد"  )2( 
 .چي د زمان او مكان له قيده آزاد اوسي  )3( 
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فن وا��ىي  ا د�ه � يي يبىې رو�ه تن كړي ،او بب ل  ر خيپ ټ بپ  بپ

وخته ه �ب ېې �وبي ل زور �ېي  ،تن د خ�ي ه خيپ هر تر بپ  ځر �ب

ومره�ه ده هر  نهزما رې �ور �ېي  ،�څ ييىې ونغاړي بپ  دى 

ېې  څ و شام ك�ښ �ىي د صيب ه �ور ته ،بپ �ې كسښ د مار�ه دى �سښ  عيب

ر دى له ا�وته ر دى له لذته ،نه خ�ب ييىې خ�ب  نه 

ييىې  ېي ساه  نه �پ زه �وده سره ده ،او د ځر سيي  �ونده ت�ې

و مر�ونه و ش�پ ره ده ،دا د ور�ځ نحب ږې �و بپ وه�ې  �ه �پ

�ى �وندل �واړي د �وند  �طرت دا�ېي د هغه وي ،عيب

ېې و ود ك�ښ ه و�ب ييىې بپ څڅ هم �وي �وي نه وي ،اردات   هيي

وده اى والړ نا�ب و �ځ ه �ي ر ساه وي ،بپ ې بپ �ي يې ې بپ �ښ ييىې ا�ي  سست 

امه وه ژړا وي ،د سحر او د ماسښ س د ده �ي  �ب

ق كړي اره -�وي �وي ،ځر هردم �وى تخل�ي  �وي �پ

زي  تل تر تل د ده له تاره ،�وې �وې نغ�ېې خ�ي

ېي وړاندي ه شانه �وري �ځ س دا�ېي د ده ده ،بپ ه �ب  خټي

ه ټڼ ېې �يې ر�ار د كر�ښ ېې الره نه ده ،د بپ  د ځر مخك�ښ

ېې  و ك�ښ �ښ ه �پ د بپ ر دى ،زمانه د عيب �ي
نحځ �ېې ځځ روت د اوسيپ  بپ

ر دى ييىې له �قدبي ت  ر دى ،ش�ابي ه �ونه وبي  تل د ده بپ

ږي ،تل د ځر د �وړ همت او  د �ضا م�ورې ��ي

اري دون�ىې �پ زي ،هم�ىي �يې  د هغه تر السه خ�ي
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ه رات�ون�ى ر دي �څ ېي ت�ې ه �پ ييىې د ،�څ ېې  ود ك�ښ ه �و�ب  ى تمامبپ

ه ت�وار �وندي د ځر ، بپ ېې  كړي اوږدې �ودې آرام ك�ښ

ره ،ده له ږ�ه هم له زوږه ا�ه دا خ�ب  دا�ېي بپ

انه �ېي  وڼڼ ا �ونداى دا مر�لره ،د درك مر�ب يي  بب

�اره نه �و ل �و سښ ه ،وه �ېي وبې  د معنا هغه رخسار سښ

له وكړه ه؟ ،معنا ما ته �يي ېې �ېي �ار �څ ه �ورو ك�ښ ېي بپ  �پ

 وستل �ومړه �وهلمري وا� ،�ه ژوندى معنا د �ورو

�ىې دا�ېي بي�ېې  ييىې الړه سړه �وه ،ستا سا�ا ه  ېي لميب  �پ

رې �اره خ�ب ېې او سښ �ي �ىې وي ،بپ ر ېې بپ ه زړو�و ك�ښ  �و بپ

وـت ېې وي ،ګ د وخت او راز د ور�ځ ك�ښ ټ هم دغ�ېي بپ  بپ

ه �وږو داى نه �ېي بپ  �ه نغ�ېې د وخت د ساز شته ،اوربې

�ىې ته ور�وز شه ېې ننه د وخت راز شه ،د زړه �و ك�ښ  بپ

رې ور ېې هغه هم وې ځپ و زور ؤ ،�ځ ېي ز�وږ د م�ي  �پ

ېې  ېې ييىې شرنګ �ور ؤ ،د وخت �وره �و بپه الس ك�ښ ه �بهان ك�ښ  بپ

ېې  و ك�ښ �ي ه بپ ند�و ،�وږ د زړو�و بپ ن تخم وشيي  د دبي

ر�ند كړو �و ترې واړو�و ،د �ق مخ �و را ځڅ  �وږ بپ

ه ا وه سخره �وڼي را�سته �ه واورې ،دا دنيي  �وك �و بپ

اندي وكړې دې �و بب ېي سحب خت راو�يسښ �و د دې �اورې ،�پ  بب

ېې س  �وند �و ييىې واخست له �وټ �وته ،ره شراب د �ق بپه خم ك�ښ
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�ىې �و �ىي شراب �ا �وا ه ،بپ �ون كړې �وڼي ه شيب ه -بپ  �وڼي

ېې  �ۍ ك�ښ ه �وزه  ېي ستا بپ  ه شراب دا نن ديړډك زا ،اې �پ

�ىي �ول كړي ه وبي سښ يي ېي سښ  ستا شراب دا�ېي تاوژن دي ،�پ

ه ان من�وبب ر �ځ ر ��ب  اډو �وري هم نه الندي ،له ډبې

�ىي  ه ،د طع�ېې غ�ېي را و وري �و �اندي بپ  �ش الس �پ

ام ز�وږ هم رې �ب رې ځپ ه دې شان د �ونډي �وند ؤ ،ځپ  بپ

ېې زړونه و ك�ښ �پ �و سيي ه سيي  مر�لرې ژوند �و ژوند ؤ ،بپ

68Fمنم

ېي  * ه هره �وا ده ،�وې زمانه �پ سته بپ ا�ي  سښ

ر �و ېي ت�ې دا ده ،دا ز�وږ �اروان �پ يي  له ه�و دوړو بپ

ېي �وړ دى ې �پ �ي نه ،دا د �ق بپ له وبي  �وږ وركړې خيپ

رست د نړۍ نه ،وړه �ق بپ  ز�وږ دا اځسان منيي

اده ر كړه ،نړۍ �وږه كړه آبب �ي رمن �و د ت�يب ېي م�ې  �پ

رته له �اوره �و هر ځپ ه ،خيپ س �عيب �ېې  �ب ر كړه ځځ  تعم�ي

69Fد اقرا

 م و �وږ ته ېې  ،تعليي �ىي �و�ښ  راكړو �داى د خيپ

ه ال�و ر�ېې  ،رزق ده ز�وږ بپ ا ته بب ر�ېې  -كړو دنيي  بب

ه ګر�ه ،�ه له الس �و تاج او تخت الړ  ل�ه خس مه �ټڼ

و �و واوره يبىې  ه �ي �ه س�ر�ه ،�وا بب ه سيپ  �وره مه بپ

                                                 
ه ګوتې وهلې وې دا خبره منلې ده، چي عربو مسلمانانو د سائنس په علمونو كښې دومر   *

 .چي په يورپ كښې د علمونو نننۍ ترقي د هغوى له اثره ده
 . ولوله د خپل رب په نامه چا چي پيدا كړ: ژباړه) سورة علق. (اقراء باسم ربك الذى خلق   

 .نازل شوي دي ρدا د اولنۍ وحي لفظونه دي چي په رسول كريم
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ه �وږه ېې بب ه س�ر�و ك�ښ و ،ستا بپ انمن او �وار و زار �ي ر زبي  ډبې

�ىي  و ې  ،د زوړ �قل زړې �پ وس��ڼ ه �طا الر �ي  م بپ

ه
ٰ

ر سر دى ،�و دستار د الال  �وى عزت ز�وږ بپ

ار ها�و�و! �ځ ر سر دى ،د دواړو �ب  �فاظت ز�وږ بپ

ا �وږ روا له نن صيب ه محيب  ،يبىې بپ �ىي بپ و ېې ل�ې  ت ك�ښ

ا سره �و ه �پ ېې  ،ېكړ ژبب ت ك�ښ ه هغه بپ و تل بپ  ناست �ي

ېې ننه ه زړه ك�ښ و ،�وږ د �ق بپ ه خزانه �ي ټي راته بپ  بپ

ې او
ٰ

و د �و� وه ،وارثان �ي �انه �ي يې  د هارون نا بب

انه وږ�� دي ترې روسښ  تاؤ ز�وږ دى دا تراوسه ،لمر، س�پ

ېې  هشته ز�وږ څځ ك�ښ ه وربي  تندرونه ال تراوسه ،بپ

�ېې  ېي وبي نه آ ،دا ز�وږه ذات �پ  د �داى د ذات دهئيي

ه � ېې سښ مسلمان بپ انه د �داى د ذات ده ،ا�و ك�ښ  �سښ
 

 د�ا

ېې ! اې ود ك�ښ ه و�ب ېي بپ ييىې  ،هغه �پ ا ل�ه د ساه   د دنيي

ييىې  ييىې  ،هم ز�وږه د زړه سر  ل �وا  ه بب ته بپ سښ ه تيې  هم بپ

�ى ند ضه دى ميي  د ژوند ساز نغ�ېې د �وند ،ستا له ف�ي

وړ ېې �وم �ي ه الر ك�ښ ېي ستا بپ  كړي ځسد ورسره ژوند ،مرګ  �پ

و �ځ  ادو�ي ادې ،ل راشه د ناسښ ا سښ يي �ىې كړه بب  زړو�و �و
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ېې  �و ك�ښ ه سيي شته شه بپ ا ميې يي ادې ،بب ا آبب يي رې كړه بب  دا م�ي

�ېې و�واړه! اې رې ،ز�وږ ځځ ا د ننګ او �وم خ�ب يي  بب

ا�ه دا �ا�قان كړه ه بپ ارې نرې ،سښ ا ترې وا�له �پ يي  بب

و له من �ي ه �يي يب ړاس دى ،له �صيي ېي بب �ىي �و�ځ  ا�وبي

ت دى  ش الس دىاو ز�وږ ورته � ،ستا د ځسن نرخ اوځپ

�و لرې كړه له مخه انان كړه ،بپ يب  �وشحال �وږ غربي

الل او سلمان ع�ق �و ل ارزان كړه ،د بب و �ځ ا �ي يي  راشه بب

�ىې راكړه ه س�ر يبىې �وبب ا  يي ا د زړو�و ترارې را ،بب يي  بب

نه وكړه ه �وږه ميي ا بپ يي ارې را ،بب ا د بپ يي  ته �طرت بب

ېې  70Fدا�ېي نخ�ښ

�اره كړه * تهآد  ،راسښ ره ځپ  سمان له بب

منا�و ېي ز�وږ د دسښ ته� ،�پ  ېي سرونه ورته كسښ

و �وندي رغړو  راشه ته �و د اور غر كړه ،�وږ خس�ڼ

را� ز�وږ له اوره ر غرهر كړه ،غ�ي ه بپ  و�و�ځ

ېي وګړي ې او تار تار دي ،�له را�ېي �پ �ښ يي ربې  و�دت بپ

ېې را��ىې  ك�ښ �ىې وران �و �ار دى ،هغه را�ېي بپ  سل آړبي

ېې ل�ه س�وري ا ك�ښ ه دنيي و ،بپ  �وږ �واره دانه دانه �ي

ن �ي  و ،وهم سره �واږه م�ي �انه �ي يې له بب  هم وبب

                                                 
 )الشعرا. (م لها خاضعينان نشاء ننزل عليهم من السمآء آية فظلت اعناقه   *

را كوز كړو او ) آيات(به له آسمانه نښانې ) كفارو(كه موږ وغواړو نو په هغوى : ژباړه
 .د هغوى سټونه به ورته زوړند شي
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ڼىې  � ا ڼىې بپ � ا رازه كړهډ�ون ،دا �تاب دى بپ ه ش�ې ا بپ يي  ي بب

�و ر د در�و ميي  دود ز�وږه را تازه كړه ،هغه ت�ې

�وا �وندي �و �وند كړه اره ،د بپ ل �دمت دبپ ا د خيپ يي  بب

�و �ا�قا�و ه خيپ ا بپ يي اره ،بب ارې ته و سيپ �ىې �پ  خيپ

و منزل �وږ ته م را ،الروي �ي  د رضا او د �سليي

مان  ه قد ابي م ،مثلوت بپ راهيي مان د ابب  را υد ابي

 �اه كړهآ�ا�و ته ع�ق آ ،د مشع�ىې نه" ال"اې د 

ېي راز د االا� دى ا �پ يي ييىې  ،بب  شنا كړهآد هغه سره 

م ل�ه شمعه  دا د �ورو غم �ومه ،زه تل �وځځ

ېي ژاړم ېې �پ ه �ونډه ك�ښ مه ،دا بپ يي دل ورته سښ  ژړبې

ه ه �دابي �ىې ! �وبي  افروزې دل ته كړه دا�ېي  ،زما اوسښ

ال ليب �ىي �ځ د يې
�اوه آرام �وزې ،نديلړځځ يي

 يبىې ڼي

ېې  اغ ك�ښ ه بب ېي زې وكرم بپ  او اورونه زر�ونه كړي ،�پ

ا نه ل �وا ته د قيب دي اورونه مړه كړي ،او بب  د ربي

رون وړى ا ته ،زما زړه دى بپ �ىې دي زما صيب  س�ر

ېې ل�ه  م�ونډه ك�ښ ېي ك  ،ت�ها بي ا ته �څ  واړومه �پ

ېي  ا وكړو دا �ومان �پ ارانه ده ،هر �پ ييىې بي  راسره 

و ؤ نه �ت�   د رازو�و خزانه ده ،وزړه �ېي �ي

ه ا�ه �دابي ېې ! بپ ا ك�ښ ه دنيي م ،بپ يبىې اشنا بي وازي   ناست �ي
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م اره �ليي م ،�شته υما دبپ نا بي  �ه زه ونه د سيي

متم زه ظالم او س  له ،�ار بي ه خيپ ان وكړه بپ ه �ځ  ما بپ

ه د اور ده ېې وساتله ،ت�ه سره لميب ه �وا ك�ښ  ما بپ

ه لمنه ېي بپ ه �پ وري ،دا لميب  د �وش اور �اندي ور �پ

ه سا ېي د �قل �څ ول كړ ،مان دى�پ
ي

رې �ورې ېهغه �  ابې

ون�وب هم �ىې  ،دا د �قل ل�ې يي ېې دي ورسښ  دى لنېب

�ىې ژوند نه �ىې م دى ل  ،هر د �لم �ا و ېې دي �و�ځ  ېب

ست ېي تاؤ د دې نه واخيي ييىې �و �قامآ�و  ،لمر �پ  سمان 

ورل�ونه �وري مدام ،هم د دې نه تندرونه  �پ

�ىې �وندي نم د س�ر ه ژړا ،د شيب يبىې �ور �وم  بپ  ژړا 

ټ اور �وم ،زه�و هله امانتګر   دا�ېي ننه د بپ

�ىې  يي ل ما شم�ېې ته سښ دله ،�پ يې
ېي �وځځ �اره �پ  دا سښ

ه ټي ا له س�ر�و بپ ده �ېي  ،د دنيي يې
لهزا�وځځ  ره خيپ

ته �ېي  سښ ر له هر و�ې ېې را وخت�ىې  ،�و اخ�ي  سرې لمېب

يىې �ېي د فكر � �ىې  ،سرې سكرو د يې
حڅ  له رګ   رګ   و ځڅ

ڼىي �پ زما  � 71Fو

يىې  ېسر * � �ېې  ،سكرو �ىې وبي �ىې كړې  و
ي

�ىې �  دا

�ه �ېې  ،�وې د ده سندرې ځځ وون�ىې اور وربي  �و�ځ

ېې  ه دا�ېي زمانه ك�ښ م بپ ېې  ،بي نه ك�ښ ه سيي ييىې �شته بپ ېي زړه   �پ

                                                 
 بلبل   *
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ال �وم ده �ون ژاړي ليي ېې  ،محب اوه ك�ښ ه كحب څڅ بپ  �شته هيي

ېي  ېي شمعه �و�ځ وا�ځ ېي �ي ېي �ار  ،�پ  سان دىآګران دى نه �پ

ېې �شته تنګ �ېي د �ښ و بپ  هاى ارمان دى هاى ارمان دى ،�ي

ارمه الرې و �څ ه �څ رته �شته زه بب وك �وږمن �ېي ځپ  �څ

ه را و ويبپ ه �څ �ېې بب ېې نا قرارې ،زدار �پ  زما ور�ځ

�ىې  �و ېي مخ د �ځ وږ�� س�وري ،اې �پ ېې س�پ ه اسمان ك�ښ  بپ

ل اور زما نه وا�ل ه �وري،دا خيپ و �ظر زما بپ  ه �ي

ل امانت وا�له �ېې نه ،ته دا خيپ ستنه �ېي له سيي  �پ

ېې اغزى �و ك�ښ وهر بپ ه له  ،دا �ب �ېې نهآاوس �ېي وكسښ  ئيي

و زوړ ملګرى مل كړه ا �ي ر الره ،بي  ته زما سره بپ

هان �وز دى ېي �ب نداره ،هغه ع�ق �پ  ورته اوس وركړه هيي

ېې دي ېپ و سره ځڅ �پ
�ىې  ،د ځڅ ېې �اړه و اب ك�ښ ه دربي  بپ

ېې  �ېې  ،او�ېي تل ناقرارو ك�ښ له سره �سښ  دوى وبب

ه  ،يس�ورى س�وري سره مل د �اريآبپ ر سښ ېي بب ېې �پ  سمان ك�ښ

ېې هم ه زن�ون د �وري شېپ �اري ،بپ ې دى سر سښ وږ�� ا�ي�ښ  س�پ

ېې �وا د �وري �ېې ور�ځ يي ېې د �وا  ،سيپ �ىې شېپ  سره تړ

ه � �وڼي �ښ �ىي �و�ي �ىې  ،نن د خيپ ا سره تړ  د صيب

72Fهر لنډى

ېې  * ن ك�ښ اس�ي ه ابب ېې  ،بپ ك ك�ښ ه اڼي رته بپ  ال�و ځپ

                                                 
 :لفظي ترجمه به داسي وي   *
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ېې روان وي ېپ ېې ځڅ ېپ اد ځڅ رته ورك �ېي  ،بب ېې ځپ وى ك�ښ ه �وش�ب  بپ

ېي �ورم �ىې ته �پ ا دهآ�و  ،هرې ورا ه نحڅ اده بپ  بب

�ىي ته و ېي ل�ې �ى �ځ و اى د دوى ګډا ده ،ل�ې و �ځ ه �ي  بپ

ييىې ت يبىې ش�ه هغه ذات  ييىې  ،ه  يبىې مثله  ېي  ييىې  �پ �تا   بي

ان ته تماشه كړه ييىې  ،�و تا �ځ ه تماشا  ا بپ  د دنيي

م دي �وندي والړ بي م ،زه ربې ا بي دبي يې �ى د بب و ډ  دا �ي

ه ره رانه �وڼڼ �ې ابپ م ،ده �پ ا هم ل�ه ت�ها بي يي  �و بب

ل كرمه و ملګرى ،ما ته هم له خيپ  راكړه دا�ېي �ي

ېي رازونه �ېي دننه �ېې زرى ،�پ ېې وبي ه �طرت ك�ښ  بپ

�ى وي و ېي ل�ې ه �ول �وشيي  ،دا�ېي مل �پ وړ ويهم بپ  ار وي �ب

ا د ه�و د �و �ېې �وړ وي ،د دنيي ا�و�و ځځ  له خيي

غه يي له مسته ځپ ېي دا خيپ ارمه ،�پ ارې روح ته وسيپ  ييىې بب

ېې  نه ك�ښ ه آئيي ييىې د زړه بپ ا  يي نمه ،بب له و وبي ره خيپ �ې
 ځڅ

�ىې �اورې وا�لم ېي دا خيپ وړ كړم ،�پ ود ترې �ب  د هغه و�ب

ت شم ېي هغه ته زه هم بب تګر شمه زړه �وړ كړم ،�پ  هم بب
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