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   رحد اقبال

  منظومه پ＋تو ژباړهدغه اردو كلياتو  د

د ن７ۍ په ب５الب５لو . يواله موضوع دهدا وخت يو ن７اقبال پ５ژندنه
 په ب５ال ب５لو ژبو پوهان او ＇７５ونكي كي م５شت د ب５الب５لو قامونوبرخو

تراوسه . كويكي د اقبال په فكر او فن باندي ورځ په ورځ نوي ＇７５ني 
  . پوري د اقبال په باب د چاپ شوو كتابونو شم５ره زرونو ته رسي８ي

و دپاره د دۀ شاعري اوله منبع د اقبال په فكر او فن باندي د خبر４د
＄كه نو د ن７ۍ په ب５لو ب５لو ژبو كي د اقبال د شعري ！ول／و ژباړي په . ده

  . ＄ان／７ې خو البته په ＄ينو ＄ايونو كي په بشپ７ه تو－ه شوې دي

په ＄ينو ژبو كي ي３ د يوې او نيمي خو په ＄ينو ژبو كي ي３ د 
  . زياترو ！ول／و منظومي ژباړي شوي دي

بهير كي پ＋تو هم هغه يوه ژبه ده چي د اقبال د د دغه ژبو په 
. درست اردو او فارسي كالم بشپ７ه منظومي ژباړي په كي شوي دي

ى په ＄ينو ＄ايونو كي خو په پ＋تو كي د اقبال د يوې يوې شعري  حتٰ
  . ٠！ول／ي تر يوې هم زياتي منظومي ژباړي شوي دي

د . ودهد دې وجه ＊ايي دا ده چي اقبال له پ＋تنو سره مينه درل
 غوره كردار، لوړو اخالقو، عمل، سخت جان９ او سخت پ＋تنو د

په خپل كالم كي اقبال د .  ډ４ر －ران وواقبالكوش９ له كبله پ＋تانﾢ پر 
 كي＄يني ＄ايونوپه . پ＋تنو د دغه 請فتونو ＄ائ پر ＄ائ يادونه ك７ې ده

البته په ＄ينو ＄ايونو كي . خو ي３ د پ＋تنو ستاينه ب５خي په ډا－ه ك７ې ده
 د پ＋تنو خوئ و خا請يت او ملي مشاهيرو ته ي３ ١ا په ＄ان／７ې تو－هبي

نﾢ يوازي دا بلك３ د اقبال پر فكر باندي . په درنه ستر－ه كتلي دي
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افغانيت ډ４ره درنه او توده اغ５زه او اثر ＊ندلى دى چي له كبله ي３ د 
هم دغه سبب ؤ . ＄ينو ن７يوالو پر اقبال باندي ب５خي د افغان －مان ك５دۀ

و د خپل دغه غمخور او لوئ شخصيت د دۀ په ژوند كي ال چي پ＋تن
د اقبال په ژوند كي ال د اقبال د كالم منظومي پ＋تو  .پ５ژندنه وك７ه

   ٢ژباړي پيل شوې

د يوې . د اقبال د ！ولو منظومو آثارو پ＋تو منظومي ژباړي و شوې
تر ＇و و خپل . يوې شعري ！ول／ي ي３ ب５لو ب５لو شاعرانو ژباړي وك７ې

  . ال شخصيت ته د خپلي ب３ كچي ميني ＇ر－ندونه وك７يدغه ن７يو

دلته د اقبال د اردو كلياتو په ل７ كي د هغﾢ پر پ＋تو ژباړو او 
  .پ＋تنو ژباړونكو يو ＄غلنده نظر اچوو

  د اقبال اردو كليات
  .ارمغانِ حجاز: ۴ضربِ كليم : ٣ بالِ جبريل: ٢ بان，ِ درا: ١    

  

  بان， درا
    

اسرارِ "ه مخه د اقبال د فارسي درې آثار  كه ＇ه هم تر بان， درا ل
 چاپ م١٩٣٢" پيامِ مشرق" او م١٩١٨رموزِ ب５خودي  "م١٩١۵" خودي

خو بان， درا د اقبال د اردو لوم７ۍ شعري ！ول／ه ده چي . شوي وو
درې برخي لري لوم７ۍ برخه .  كي چاپ شوې وهم١٩٢۴لوم７ى وار په 

د اقبال د دغه .  پوري ي３ ويلي ديم١٩٠۵ي３ هغه اشعار دي چي تر 
او " مير"او " داغ" دشاعرانو لكه داردو ژبيدور پر غزلو او كالم باندي 

 شاعرانو لكه ايمرسن كاډپر، الن， فيلو او ！يني يورسره ورسره د غرب
د دغه دور په كالم كي ي３ منظر كشي ب５خي زياته ده . سن اثر پروت دى

＂ون ＇７５ني او ＄يني نظمونه ي３ د ماشومانو دپاره ليكلي دي چي د ل
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په ＄ينو نظمونو كي ي３ د راتلونكي عالي . جستجو رن， پر غالب دى
  .فلسفيانه افكارو ＇رك ليدل كي８ي

 پوري د اقبال م١٩٠٨ ＇خه تر م١٩٠۵د بان， درا دويمه برخه د 
په دغه وخت كي عالمه د اروپا تهذيب ب５خي له نژدې . شوې شاعري ده

＄كه نو .  زړۀ پوري مطالعه كوي پهني او د اسالمي ا請ولونو او تاريخوي
په دې نتيجه رسي８ي چي وطنيت او قوميت د بني آدم دپاره په －＂ه نه 
تمامي８ي ＄كه ي３ نو د اسالمي ا請ولو تبليغ د خپلي شاعرۍ موضوع 

  . له دغه پس د اقبال پر شعر د پيغام جلوه زياته ＇ر－ندي８ي. جوړه ك７ه

 دده  پوريم١٩٠٨ ＇خه تر م١٩٠۵د بان， درا دريمه برخه د 
خو د .  اړه لري دغه برخه په پرتليزه تو－ه كوچن９ دهدك７ي شاعرۍ سره

اقبال د دغه وختو په شاعري كي سوز و －داز، فلسفيانه غور او فكر او 
په فكر . په اردو ي３ د فارسي غلبه زياته شوې ده. آفاقي رن， بر４＋ي

ق د خدايي خودي، ب５خودي او عش. كي ي３ د انقالب بدلون راغلى دى
د ن７ۍ د مسلمانانو سره د زړۀ له كومي د ميني اظهار كوي . خبري كوي

تر شاعرۍ . او له ان／ر４زانو سره ي３ د د＊من９ جذبات و شعر ته ننوزي
و قام ته د اميد له يقين سره سره د .٣زيات د پيامبرۍ تر ！اكه را رسي８ي
  .اسالم د اطاعت بلنه هم وركوي

پ＋تو نامتو شاعر، اديب، د بان， درا د پ＋تو منظومه ژباړه د 
دغه . مؤرخ او محقق ＊اغلي سيد راحت اهللا راحت زاخيلي ك７ې ده

 كي د اقبال اك６５م９ كراچي له خوا م١٩۶٣ژباړه لوم７ى ＄ل په جنوري 
  ٤د پ＋تو اك６５م９ پ５＋ور يونيورس＂９ په وساطت چاپ شوه

راحت زاخيلي 請احب كه ＇ه هم د خپل فن و شخصيت په حواله په 
 خو د بان， درا په و كي په خپله هم د لوئ نامﾢ ＇＋تن ؤپ＋تو ادبياتو

  .دغه ژباړه سره راحت 請احب نور هم د شهرت و لوړ مقام ته ورس５دى
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راحت 請احب د ！ولو نه اولنى س７ى ؤ چي ＇ه وخت شكوه او "
دا هغه وخت . جوابِ شكوه شايع شوه نو دۀ ي３ په پ＋تو كي ترجمه وك７ه

請 احب ＇ه . احب هم زلمى ؤوو چي اقبال هم زلمى ؤ او راحت請 راحت
چي د هندوستان د هر －وټ مسلمان شاعر ته به چي د اقبال كالم په 
اخبار يا رسالو كي ورس５د نو سمدستي به ي３ د هغ３ ترجمه په خپله 

  ٥خپله ژبه وك７ه

راحت 請احب د كوم دولتي امر يا كوم پروجيك په وړاندي د 
３ وخت په وخت ي３ بان， درا منظومه پ＋تو ژباړه نه ده ك７ې بلك

سمدالسه د اقبال د كالم په ليدلو د اقبال سره د ذهني فكري يووالي 
  .٦لكه كبله د اقبال اشعار په پ＋تو شعر را ژباړل

د بان， درا د دغه ژباړي د وخت په وخت ليكلو －واهي موالنا 
بان， درا د پ＋تو كولو دا دروند كار په راحت . "عبدالقادر ك７ې ده

دۀ د پن％وسو شپ５تو كالو راهيسي د . ندي ؤ請احب سپك شوى غو
او د ＇ه الندي باندي . بان， درا د اشعارو ترجمه وخت ب３ وخته ك７ې ده

  ٧"نه پس ي３ ترې يوه مسوده شان جوړه ك７ه او ما ته ي３ را وسپارله

كله چي موږ د راحت 請احب دغه ژباړه وايو نو ＄اى په ＄اى خو د 
ه بلك３ طبع زاد دي او راحت س７ي دا خيال شي چي دغه اشعار ژباړه ن

請احب د ترجم３ په وخت د پ＋تو محاوراتي پيرايه هم برقراره ساتل３ 
＄اى پر ＄اى ي３ په شعر كي د پ＋تو متل په استعمال سره پر دغه . ده

 .شعر د ژباړي خيال نه بلك３ د طبع زاد شعر يقين كي８ي

 غواړم چي دلته د بان， درا د پ＋تو ژباړونكي راحت اهللا راحت 
  .خيلي لن６ه پ５ژندنه راوړمزا
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 / م١٨٨۴سيد راحت اهللا راحت زاخيلي د سيد فريح اهللا زوى په 
 م١٩۶٣ مئ ٢٩په  ٨. د نوش５رې په زاخ５ل كلي كي وز４８４دئه ق١٣٠۴

. لوم７ن９ زده ك７ي ي３ له خپل پالر ＇خه تر السه ك７ې. په حق ورس５دئ
ره الس بيا ي３ طبي او عربي علوم زده ك７ل او په خطاطي كي ي３ هم پو

د خپل كوچني ورور له وفات وروسته تر درو مياشتو پوري په  ٩.درلود
دماغي ست７ې اخته شو وروسته ي３ د يوه فرن／ي پادري لين كاس＂ر سره 
مخه شوه چا چي دۀ ته عيسوي چاپي مواد ورك７ل خو د هغه سره هم 

له هغه وروسته ي３ د قرآن كريم . راحت 請احب سكون نه ك７ تر السه
 ډ４ر ＄ير سره وك７ه تر ＇و چي راحت 請احب ي３ په خوند آ－اه مطالعه په

  .شو

په پ＋تو ادبياتو كي راحت 請احب بسم اهللا د اقبال له كالم ＇خه 
له هم دې . د شكوه او جوابِ شكوه ژباړي ي３ په پ＋تو كي وك７ې. وك７ه

  ١٠.كبله و و دۀ ته معا請رو پوهانو افغانى اقبال وايه

په . را وايست" افغان"ر  كي ي３ اووه ور＄نى اخبام١٨١٠په 
 كي ي３ د ش５خ مصلح الدين سعدي شيرازي د －لستان پ＋تو م١٩٢٣

. را وايستله" ست７ې مه ش３" كي ي３ مجله م١٩٣٠ -٣١په . ژباړه وك７ه
 د م١٩۴٨په . وروسته ي３ د فرن＂ئير اي６وك５ په نامه اخباره چالوۀ

  ١١.د پ＋تو برخي مدير هم پاته شوى ؤ" شهباز"پ＋تو ور＄پا１ي 

  :راحت زاخيلي 請احب ＄يني آثار په دې ډول ديد 

  â )پ＋تو منظوم( سيف الملوك â) پ＋تو ژباړه( －لستانِ سعدي 
تاريخِ  â) منظوم پ＋تو(سوانح انور بâ  ，５) اردو ناول(ستارۀ زمين 

) پ＋تو( لغت افغاني â) منظوم پ＋تو(خزانِ افغان  â) پ＋تو(افغانستان 
â رف مير請 âنبض ﾢفارسي(  رسال (âواعدِ خوشخطي ق ) منظوم

 د پ＋تو قاعدې â تحرير كافيه â )منظوم پ＋تو( پالنامه â) فارسي
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 جن， نامﾢ انوري â) پ＋تو( تاريخِ بغداد â) پ＋تو 請رف او نحو(
 داغستان â  ناول د ماه رخâ３ د راحت افسانâ ３) منظوم پ＋تو(
â منظومه پ＋تو ژباړه(بان， درا. (  

هم " د راحت ياد"بل ＇خه د راحت 請احب د ستايني په باب د كا
  .چاپ شوى دى

 يد راحت زاخيلي د بان， درا د دغه ژباړي پر هنري ＊كال ادب
نقد ډ４ر اوږد８４ي په لن６ه تو－ه دا ويلى شم چي د اقبال د درا دغه بان， 

د راحت دي روح . په پسته، خوږه پ＋تو ژبه ب３ له راحته چا اړوالى شو
و تر اباسينه له سالن／ه تر ＊اد وي چي د اقبال د درا بان， ي３ له ام

  ١٢.خيبره او كوږكه په درست پ＋تانﾢ قام واور４دئ

د راحت 請احب عالوه د بان， درا يوه بله منظومه پ＋تو ژباړه 
  ١٣ش５ر محمد مينوش هم ك７ې ده چي تر اوسه ال نه ده چاپ شوې

جال جال هم " شكوه او جوابِ شكوه"د بان， درا ＄يني نظمونه لكه 
و كي د راحت زاخيلي ژباړه، د موالنا 請احب چاپ شوي د چي په هغ

 او موالنا عبدالمنان اپيل نويس چارسده م١٩۴۶) مردان(－ل ژباړه 
   ١٤.ژباړي شاملي دي) م١٩۴۵(

د خانوزئي عبدالغني شهاب هم د اقبال د شكوې او جوابِ 
  ١٥.شكوې منظومي ژباړي ك７ي دي چي تراوسه ال نه دي چاپ شوي

 بالِ جبريل

 كلياتو دويمه ！ول／ه بالِ جبريل ده چي لوم７ى ＄ل د د اقبال د اردو
بان， درا د چاپ يوولس كاله پس د اقبال په ژوند كي ال په جنوري 

بالِ جبريل د اقبال د لوړو ادبي شاهكارو  . راووتهه كي له چاپم١٩٣۵
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په دغه كتاب كي د ضربِ كليم غوندي روحاني تسكين . ＇خه يو دى
. ار ي３ د لوستونكو ذهنونه منور كويلوړ شاعرانه افك. موندل كي８ي

د دۀ د . دا ！ول／ه په حقيقت كي د عالمه د نظرياتو بشپ７توب دى
  .معتقداتو او خياالتو معراج او د دۀ د غوره مسلك غوره ان％ور دى

بان， درا د ارتقايي پ７اوونو لوم７ى پ７اؤ ؤ په كوم كي چي هغه د 
بريل كي د يوۀ خو په بالِ ج. يوه ل＂وونكي په ＇５ر ب３ قراره دى

دلته اقبال د يوه خود آ－اه . موندونكي په ＇５ر خورا پُر سكون ＊كاري
دى د منزل مقصود دپاره دوې نسخ３ د . او خدا آ－اه په ＇５ر ＊كاري

په بالِ جبريل كي د . خودۍ احساس او د سخت كوش９ وړانديز كوي
نه بنده او خداى د ناز او نياز －يله او شكوه او مناجات ب５ل ب５ل منظرو

  ١٦.تر ستر－و كي８ي

د بالِ جبريل لوم７ۍ باقاعده پ＋تو منظومه ژباړه عبداهللا جان 
 كي د كراچ９ ＇خه چاپ م١٩۵٩اسير ك７ې ده چي د پلوش３ په نامه په 

  . ډ４ره خوندوره ژباړه ي３ ك７ې ده. شوې ده

په دغه ژباړه كي عبداهللا جان اسير د اقبال د مشهوري ا請طالح 
－２ي چي "پ＋تو"يا اسير په خپله خودي －و. كوي" پ＋تو"خودي ژباړه 

  . ＄اى په ＄اى ي３ د معنويت په لحاظ ډ４ر خوند په ك７ى دى

ولي چي موږ په دغه كلياتو كي د بالِ جبريل د منظومي پ＋تو 
عبدالحليم اثر افغاني ژباړه ده خو په هغه ړې خو دژباړي په ل７ كي راو

جان اسير له كي چي كوم كمبوتات راغلي وو د هغو تشه مو د عبداهللا 
＄كه نو دلته د اقبال د منظوم پ＋تو ژباړونكو . ژباړي ＇خه پوره ك７ې ده

  .په بهير كي د عب６اهللا جان اسير و ژوند او آثارو ته لن６ه كتنه كوو
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 كي م١٩١٠ جوالئي ١٣عبداهللا جان اسير د 請واب９ په زيده كي په 
باد  كي د خير آم١٩٣٣. په نهم 請نف كي ي３ شاعري پيل ك７ه. وز４８４دئ

  .په ＊وون％ي كي ＊وونكى و！اكل شو

په .  كي ي３ په آل ان６يا راډيو كي مالزمت پيل ك７م١٩۴۶په 
د كو！ي ＇خه ي３ د محكمه .  كي په كراچي كي نيوز ري６ر ؤم١٩۶٠

بيا ي３ په . جاري ك７ه" اولس"اطالعات له خوا مشهوره پ＋تو مياشتيزه 
 ١٣په . عد شو كي تقام١٩۶۵په . را وايسته" جمهور اسالم"پ５＋ور كي 

  . ١٧ كي په حق ورس５دئم١٩٧٨نومبر 

  :د عبداهللا جان اسير ＄يني آثار په دې ډول دي

â  ډرامه(درسِ عبرت (â د پسرلي －ل )شعري ！ول／ه( â د زړۀ 
د اقبال د بال جبريل منظومه پ＋تو ( پلوشâ ３) شعري ！ول／ه(قطرې 
， ـي ！ امير علâ) ژباړه( محمد عربي â) مرثي３( ذكرِ حبيب â) ژباړه

  ) سوانح عمري(

د بالِ جبريل دويمه پ＋تو منظومه ژباړه هم شوې ده چي د هغه پر 
  :！اي＂ل خو نوم د عبدالحليم اثر ليك دى ولي د موالنا عبدالقادر په قول

په دې ترجمه كي －２و اديبانو، شاعرانو او فاضالنو همكاري او "
به تر حده د مل／رتيا ك７ې ده او ت７ون ي３ په دوئ كي د يو كس سره كول 

د دې ميدان سوارۀ قاضي عبدالحليم اثر، . بل په حقه بلوسه كول وي
دا وروستي . نواز طائر، مشتاق احمد مشتاق او مراد شينوارى دى

درې فاضالن د اك６５م９ سره تعلق لرونكي وو او فاضل عبدالحليم اثر 
  ١٨.په كي د بهر نه ؤ

اكادمي كراچي  كي د اقبال م١٩۶٧دغه ژباړه لوم７ى ＄ل په نومبر 
په دغه ژباړه . له خوا د پ５＋ور د پ＋تو اك５دم９ په وساطت چاپ شوه
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كي اتلس ＇لوري％ي د ژباړي ＇خه پاته شوي دي چي موږ د عبد اهللا 
  .جان اسير په ژباړلو ＇لوري％و پوره ك７ي دي

د عبدالحليم اثر افغاني لن６ه پ５ژند－لوي د دۀ د ژوند او اثارو په 
  :اړه راوړو

 كي د مردان په م١٩١٠ليم اثر افغاني په جون قاضي عبدالح"
په خ＂ه . اسلم آباد فيروز پور كي د قاضي سيد كريم كره ز４８４دلى ؤ

په رساله سرحد او خال請ه اخبارات نومي اخبارونو كي ي３ . ساالر زى ؤ
جارى " انصاف"وروسته ي３ د مردان ＇خه اووه ور＄ن９ مجله . كار كاوۀ

بل９ كي د مالكن６ ايجنس９ له خوا د قبيلييز پاكستان په اسم. ك７ه
  ١٩"ممبر منتخب شوى ؤ

نوموړي يو شم５ر درانﾢ علمي او ادبي تصنيفات او تاليفات ادبي 
زياتي مقال３ ي３ په سيمه ايزو مجلو كي . ن７ۍ ته ياد－ار پرې اي＋ي دي

چاپ شوې دي او له عالمه اقبال سره ي３ خصو請ي ت７ون درلود ＄كه 
 احمد مشتاق او مراد شينواري په خو ي３ د محمد نواز طائر، مشتاق

＄كه نو موږ دى . ملتيا د عالمه د بالِ جبريل منظومه پ＋تو ژباړه وك７ه
نوموړى په اتم . د پ＋تو اقبال پ５ژندونكو شاعرانو په قطار كي دروو

  .  په حق ورس５دئ روح دي ي３ ＊اد ويم١٩٨٧دسمبر 

 âي  پشتâيا روحاني رابطه  روحاني ت７ون â :د اثر افغاني آثار
 د تاريخي â ادار â بلوڅ âمري  â －ندهارا âپ＋تونخوا â پ＋تون

افريدي  â   اركزۍâ دردي â تاريخ سامه â خ＂ك âنومونو پسِ منظر 
â مومند â وزيري â تذكره پ＂ه خزانه زما په نظر كي â عبدالرحمان 

 د پ＋تو âوحدة الوجود  â افغان مؤرخين â تاريخچﾢ يوسفزئ âبابا 
 â مشوا１ي â محمد －５سو دراز â موسوي سادات âژبي عوامي ادب 

نوې تاريخي مطالعه د علمِ ا請ولِ تاريخ په ر１ا  â افغان âساالر غازي 
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 د پ＋ين ستانه دار â درې نومونه â ش５خ متي â د پ＋تو تاريخ âكي 
â  ترين ساداتâ ساداتِ افاغنه â په سرحد او قبايل كي د اسالم ر１ا 
â  پ＋تو تفسيرونهâِافغانستان اجمالي تذكره  د اولياء â منطق افكار 

  ٢٠.او نور  روهي ادبâزما خطونه  â) شعري ！ول／ه(

د عبدالحليم اثر 請احب په ژباړه كي زياتره هم هغه د اقبال د ا請ل 
زياتره رديفونه او فاقي３ ك م هم . متن قافي３ په كار اچول شوي دي

＄ايونه خو ＄يني . هغه د اقبال د اردو اشعارو ＇خه اخستل شوي دي
هغه د اقبال تراكيب بشپ７ را اخستل شوي دي او حال دا چي د اسير 

بالِ جبريل پ＋تو منظومه ژباړه د . 請احب معامله د دې ＇خه عالوه ده
عبداهللا جان اسير، عبدالحليم اثر عالوه جناب ش５ر محمد مينوش هم 

  ٢١.ك７ې ده خو تر اوسه نه ده چاپ شوې

 ضربِ كليم

اتو كي ضربِ كليم در４يم شعري اثر دى چي پر د اقبال په اردو كلي
ب５ال ب５لو دقيقو موضوعاتو باندي د حضرت عالمه خورا درانﾢ عالمانه 

و دغه موضوعاتو ته ي３ خورا ＊كل３ شعري . او فلسفيانه افكار لري
  . ب２ه وراغوست３ ده چي په ＊كلي هنري پسول پسولل３ ده

د اقبال د . ري دهد ضربِ كليم شاعري د اقبال دپاخﾢ عمر شاع
په دغه كتاب كي په هنري لحاظ .  مخه چاپ شوهوفات دوه كاله له

په فلسفيانه انداز د . شعريت يا تغزل ل８ دى خو فلسفه په كي زياته ده
 ناوړه خياالتو او ناوړه منطقي رزمونو ،حاضر وخت چلن، ناوړه ＊وونو

ونه په دومره غوره ！كو غندنه ك７ې ده چي په ＄ينو ＄ايونو كي ي３ نظم
  .دومره اوچت دي چي د الهام تر ！اكه رسي８ي
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د افرن， او دانش افرن， سره سره ي３ پر عرب او عجم او ايران و 
هندوستان باندي هم ژوره كره كتنه ك７ې ده او د مسلم امة د ب５ال ب５لو 

لن６ه دا چي ضربِ كليم پر غرب او شرق ب３ . برخو جاج ي３ اخستى دى
ه اردو شاعري كي ＇ه چي په واړه ال－ه تبصره ده د كوم سارى چي پ

  ٢٢آسيايي ادبياتو كي په ل＂ولو هم نه ترالسه كي８ي

د ضربِ كليم دوې پ＋تو منظومي ژباړي شوي دي چي تفصيل 
لوم７ۍ ژباړه ي３ د سيد محمد تقويم الحق  .ي３ په دې ډول دى

كاكاخ５ل ده چي اقبال اك６５مي د پ＋تو اك６５م９ پ５＋ور په وساطت په 
دويمه ژباړه ي３ د اقبال يوه بل مين پ＋تانﾢ . ده كي چاپ ك７ې م١٩۶٧

شاعري ش５ر محمد مينوش ك７ې ده چي د يونيورس＂９ بك ايجنس９ له 
كله چي موږ د دغو دواړو ژباړو پر هنري ＇ن６و پام را . خوا چاپ شوې ده

اړوو نو وينو چي ＄يني ＄ايونه خو په دواړو ژباړو كي د اقبال آهن， هم 
 لكه د اقبال ا請ل متن چي دى هم هغه په هغه انداز ژباړل شوى دى

  .رديف او هم قافيه دي

د ضرب كليم د پ＋تو منظومو ژباړونكي ش５ر محمد مينوش لن６ه 
  :پ５ژند－لوي او آثار په دې ډول دي

 ١٧ د فروري په  مينوش د 請واب９ تحصيل په ترالندىش５ر محمد
 لوم７ۍ زده ك７ي.  كي د ظهور اهللا په كور كي وز４８４دئم١٩٠٣مه ن５＂ه 

ي３ په كلي كي تر سره ك７ې او د پنجاپ پوهنتون ＇خه ي３ ايس وي تر 
  ٢٣.ديني كتابونه ي３ پر موالنا عبدالحكيم باندي وويل. السه ك７ه

مينوش 請احب په خ＂ه مندڼ ؤ او د شاعرۍ پيل ي３ د لوست د 
د مردان په افغان مجله . لوم７ى تخلص ي３ بسمل ؤ. زمان３ ＇خه ك７ى ؤ

. د پ＋تو په تك７ه شاعرانو كي شم５رل كيدۀكي ي３ نظمونه خپر４دل او 
مينوش 請احب په محكمه تعليم كي مدرس ؤ او وروسته له هغه ＄ايه 
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د اقبال د افكارو ＇خه ډ４ر متاثر ؤ د همدغه ذوق او شوق له  .ري＂ائر شو
كبله ي３ د اقبال زياترو كتابونو منظومي ژباړي ك７ې دي چي په هغه 

  . شوي دياو ضربِ كليم چاپ " پيامِ مشرق"كي 

د پورته ياد شوو دوو كتابونو په چپه د هم５ش خليل د قوله چي 
. ژباړي هم ك７ې وې" زبورِ عجم"او " بان，ِ درا"مينوش 請احب د 

مينوش د دغو ژباړو په وخت كي خپله هم د اقبال د شعر ＇خه په خپل 
  .شعر كي اثر قبول ك７ى ؤ

. ８ينومي" تصوراتِ مينوش"د مينوش 請احب خپله شعري ！ول／ه 
د اقبال د پوررته ذكر شوو چاپي ژباړو او دوو ناچاپه ژباړو په چپه 

ژباړي هم په " جاو４د نام３"او " بالِ جبريل"مينوش 請احب د اقبال د 
له دې عالوه مينوش  .پ＋تو ژبه ك７ې وې چي تر اوسه نه دي چاپ شوې

مينوش . 請احب د غالب د ديوان هم منظومه پ＋تو ژباړه ك７ې وه
  ٢٤. كي په حق ورس５دئم١٩٧٧ر په اتمه ن５＂ه 請احب د اكتوب

 ارمغانِ حجاز

د حضرت عالمه هغه شعري اثر دى چي ژور ديني " ارمغانِ حجاز"
د عالمه د پ５غمبر اسالم شاهِ دو . او مذهبي افكار په كي بيان شوي دي

.  د غرقي ميني خوندوري ب５ل／ي په ك＋３ ديملسو هيلع هللا ىلصجهان آنحضرت 
خو د دۀ له مر－ه ＇و .  كى مرتب ك７دغه كتاب عالمه د خپل ژوند په پاى

لوم７ۍ برخه ي３ .  كي له چاپه راووتم١٩٣٨مياشتي وروسته په نومبر 
د دغه دواړو ژبو د كلياتو په پاى كي . فارسي او دويمه برخه ي３ اردو ده

  .د ارمغان حجاز خپله خپله برخه راغل３ ده

د يوې لوړي پاي３ مفكر او شاعر چي كله د خپل پاخﾢ عمر د علم 
او فكر د وسعتونو او د تجرباتو او مشاهداتو د كثرت ＇خه رات５ر شي 
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هلته . بيا د خپل فكر د پوخوالي او تخيل د پروازو انتها ته را ورسي８ي
په نتيجه كي ي３ شاعر . ي３ قوتِ حافظه او ذهني قواوي مخ پر ＄وړ شي

زياتره د اوږدو اوږدو نظمونو ＇خه راو－ر＄ي او ＇لوري％و او قطعو 
  ٢٥اقبال هم له دغه كيفيت سره مخ شوى دى. －مارل شيباندي و

 خو لكه ＇ن／ه چي د كتاب له نامه ＇خه ＇ر－نده ده چي د حجاز د 
 د روض３ د ديدار ملسو هيلع هللا ىلصد حبيب. ميني اند４＋و ډ４ر مغلوبه ك７ى دى
و   عشق خو ي３ په رګملسو هيلع هللا ىلصد رسول. شوق شاعر ！ول عمر ك７ولى دى

رد ！ول د په دغه عمر كي ي３ فلسفه او خ. ر４ش３ كي نغ＋تى دى
  . د عشق تابع شوي ديملسو هيلع هللا ىلصرسول

ارمغانِ حجاز د هغه اند４＋نو او ارمانونو ډك دى چي اقبال د 
 د عشق او اطاعت د ملسو هيلع هللا ىلص شاعري خال請ه لب لباب او د رسول اهللا

  .＇ر－ندوني ＊كارندوى دى

د ارمغانِ حجاز د دواړو برخو اردو او فارسي منظومه پ＋تو ژباړه 
شينواري ك７ې چي لوم７ى ＄ل په نومبر د پ＋تو غزل بابا امير حمزه خان 

 كي د پ＋تو اك６５م９ پ５＋ور په وساطت اقبال اك６５م９ كراچي م١٩۶۴
حمزه 請احب د فارسي د منظومي ژباړي په وخت د كمال تر . چاپ ك７ه

په دغه ژباړو كي حمزه بابا په فكري لحاظ د اقبال د . ！اكه رس５دلى دى
 تر السه ك７ۀ او د حمزه بين االسالميت د ا請طالح ＇خه د بين االفغانيت

وږه ده چي زياتره د س７ي د پيرايه دومره خوندوره، روانه، سليسه او خ
 حجاز د پ＋تو ژباړل شوو شعرونو باند د طبع زاد شعرونو －مان ارمغان
دلته د امير حمزه شينواري لن６ . ته ډ４ر اوږد بحث دى دا ＄ان. كي８ي

  :ژوند ليك او آثارو ته كتنه كوو

 كي د مير باز خان م١٩٠٧ير حمزه شينواى په دسمبر ابو المراد ام
لوم７ۍ زده ك７ي ي３ د . په كور كي د خيبر د لواړ－ي په كلي كي وز４８４دۀ
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 ５كلي په مدرسو كي ترسره ك７ې وروسته د پ５＋ور په اسالميه كالج
د نهم ！ول／ي ＇خه بريالى شو چي په لسم . هائ سكول كي داخل شو

 ل７ۍ وشل５ده خو په زده ك７ه د مرګ！ول／ي كي ي３ د زده ك７ي مربوطه 
  .تر ور＄ي اخته پاته شو

 م١٩٣١په . په ب５ال ب５لو دولتي او غير دولتي كارونو اخته پاته شو
كي د پالر د وفات پس په طريقت اخته شو او د عبدالستار باچا مريد 

د دغه عبدالستار باچا په امر ي３ اردو شاعري ته شا شوه او پ＋تو . شو
  ٢٦ ك７هشاعري ته ي３ مخه

د بدلو او " ليلٰى و مجنون" كي د پ＋تو د لوم７ي فلم م١٩۴١په 
 كي م١٩٣٧دغه راز لوم７ى اثر په . مكالمو دپاره بمب９ ته وغو＊تل شو

 كي م١٩٩۴ فروري ١٨په  .راوواتﾢ" تجليات محمديه پر تصوف باندي"
  .روح دي ي３ ＊اد وي. په پ５＋ور كي په حق ورس５د

م ١٩٩١(＄لهكي مي دوه زما خوش قسمتي ده چي په ژوند 
  . په خدمت كي د حاضرۍ ن５كمرغي وموندهحمزه بابا د )م كي١٩٩٢او

د امير حمزه شينواري نوم د پ＋تو ادبياتو په معا請ر بهير كي ډ４ر 
د حمزه ＇خه د پ＋تو د نوي شاعري دور . لوړ او ＄الند حيثيت لري

 حمزه وو چي. بالعموم او د پ＋تو جديد غزل دور بالخصوص پيل كي８ي
پ＋تو شاعري ي３ د پخواني او كالسيك غالب ＇خه راويسته او د نوي 

هم دغه سوب ؤ چي پ＋تنو و خپل ستر ز４رمه . رمز سره ي３ اشنا ك７ه
  .خوار ته د پ＋تو غزل د بابا خطاب ورعطا ك７

امير حمزه شينوارى د پ＋تو يو خورا لوړ وتلى او منلى عالم، 
３ ليكلي دي او د يو －０ شم５ر كتابونه ي. فاضل او اديب و شاعر ؤ
＄كه خو د دۀ په ژوند كي د دۀ پر فن او . جامع شخصيت ＇＋تن ؤ
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شخصيت باندي د تحقيق دپاره يوۀ ＇７５ونكي ته د پي ايچ ډي كولو 
د . وياړ وسپار شو او د دۀ په ژوند كي هغه ته پي ايچ ډي ورك７ل شوه
لوم امير حمزه شينواري په چاپ شوو كتابونو كي دغه كتابونه ما ته مع

  :دي

â ارمغان حجازâ انسان او خداى â تسخير كائنات â  جاو４د
د خيبر وږمâ  ３د خوشحال خ＂ك يو شعر  âد حجاز په لور  âنامه 
â ژور فكرونهâ ژوند â غزوني â  نوى پ＋تونâ ３نوې ＇پ â يون 
â پروينيâ كليات âاردو( جبر او اختيار (â انا )اردو (â سپ５）لي 

  ٢٧.پ＋تو ژباړه د نهجة البالغه âويناوي 

＄كه . د حمزه شينواري پر كالم باندي د اقبال ډ４ر اثرات پراته دي
جاو４د "او " ارمغانِ حجاز"چي يو خو دۀ د اقبال د مشهورو كتابونو 

منظومي پ＋تو ژباړي ك７ې وې ＄كه نو د حمزه پر كالم باندي د " نامه
بل حمزه په خپله هم د . اقبال اثرات لو４دل يو فطري خبره وه

＄كه نو حمزه په پ＋تو . م／يريت او آفاقيت د فلسف３ قائل ؤعال
شاعري كي د اقبالياتو موضوعات لكه خودي، همت، اميد، مرګ او 
ژوند، انسان كامل، وحدت ملت، د ژوند حقيقت، انسانيت قوميت او 
مذهب او پر غربي تهذيب باندي نيوكي وغ５ره ي３ ډ４ر په دقت سره 

  .شامل ك７ه

رو پر بنياد باندي حمزه د پ＋تو ادب په د حمزه د همدغه افكا
په ＄ينو ＄ايونو كي خو ي３ . اقبال شناسانو كي يو وتلى او منلى نوم لري
د دې عالوه ي３ اقبال ته . شعر د اقبال ＇خه ماخوذ واقع شوى دى
د اقبال د عالم／ير بين . منظومي پيرزويني هم وړاندي ك７ې دي
د هري قبل３ د جدا جدا  ياسالمي ورورول９ نظريه او د مرد كوهستان

 دغه نه كولرسمونو د بتانو په ضد هم هغه په دوئ كي وحدت غو＊ت



  

 20 

فكري تومنه وه چي حمزه ته د عالم／ير بين االفغانيت رن， ورك７ او 
  ٢٨.دغه د پراخي پ＋تونوالي نظريه د حمزه برخه شوه

دا خو شو د اقبال د اردو كلياتو د ب５ال ب５لو ！ول／و د پ＋تو 
  .و د هغو ژباړونكيمنظومي ژباړي ا

ي د روزې د مياشتي په وروست９ عشره ك د پ＋ين په ＊ارم١٩٩٨
كي مي اقبال په خوب ليدۀ چي د پخواني اسالمي طرزِ تعمير په يو 
لرغوني سراى كي د اسالمي مشاهيرو د يوې لوي３ غون６ي پر مهال په 

پر مخ ي３ سپين نازك د . استقباليه كي پر يوه ك مخ پر قبله پروت وي
مي زړۀ زۀ احتراماً تر شا ورته ودر８４م خو ب５رته . لمل ！وكر پروت ويم

. مخ ته ورته راشم او السالم عليكم ورحمة اهللا ورته ووايم. راغون６ ك７م
دى له مخه دغه سپين ！وكر ليري ك７ي او و عليكم السالم راته ووايي 
او راته وموسي８ي په شا و خوا چاپ５ر كي اوازه شي چي اقبال د رفيقي 

اقبال په ما ږغ وك７ چي ته ما در پورته ك７ه زۀ يو ＇ه . سره خبري وك７ې
ډ４ره درنه جوسه لكه د ډ４ر وخت رن％ور اول خو ما همت . شيان در＊يم

نه شو كوالى خو چي دۀ په خپله هم د راپورته ك５دو ه）ه وك７ه زۀ ي３ تر 
تر كي９２ وږه ي３ زما د اكا زوئ 請الح الدين . ＊９ وږه ورالندي شوم

راپورته . ي د معلمي مقدسه دهنده په غاړه لري هغه ورالندي شوخان چ
قبله اووه غ غ محرابي مو ك７ له ك＂ه په دغه سراى كي مخ په 

  : د لوم７ي ششك و مخ ته چي راغلو او اقبال راته －ويا شوششكونه وه

هياتو وه چي په دغه وخت كي زما و سر ته پرته د －７ۍ  موضوع د الٰ
كه هر ＇و مي بيا ستر－ي . و او زۀ را وي（ شومد پ５شلمي زن， ووهل ش

يو سپ５）لي شخصيت . پ＂ي ك７ې خو هغه روح پرور علمي مجلس نه ؤ
همدغه هيلي . ي３ دا تعبير راك７ چي اقبال له تا ＇خه د ＇ه كار هيله لري

د همدغه . زۀ ناقرار ساتلى يم او د اقبال په ＇７５نو بوخت پاته شوى يم
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د اقبال د كلياتو د پ＋تو منظومو ژباړو ＇７５نو په ل７ۍ كي يوه هم دغه 
  . پر يوۀ ＄ائ را برابرول او له نوي سره په نوي ليكدود را اړول شامل ؤ

 شكريه وكالخواهانود دغه كار دپاره زۀ د اقبال اك６５م９ د ه）اند
. ادا كوم چي د دغه كار د برابرولو او چاپولو ضمينه ي３ راته برابره ك７ه

يازي شكريه ادا كوم چي په ډ４ره مينه او او د －ران حافظ رحمت خان ن
  . اخالص ي３ د كمپوز ست７ې په ＄ان و－الل３

د پرورد－ار شكر ادا كوم چي له ما ＇خه ي３ د تاريخ په يوه داسي 
پ７او كي د اقبال د اردو كلياتو د دغه منظومي پ＋تو ژباړي د ترتيب 
د . كار واخيست چي پ＋تانﾢ ورته تر بل هر وخت زيات ضرورت لري

ان３ په جبر كي را－ير د ن７يوالو ＄واكونو تر ＇اپ７５و الندي ！وكر ！وكر زم
پ＋تون ملت د ＊ه سباوون په هيله ستاسي و درانﾢ حضور ته خپل دغه 

خداى دي وك７ي چي زما دغه زيار د ملت . نيم／７ى زيار وړاندي كوم
  .په درد وخوري

  ډاك＂ر عبدالرؤف رفيقي

  ډاك＂ر رفيقي ＇７５نيز مركز 

  كاسي واټ كو！ه

  ء٢٠١٠م اكتوبر ٦

  abdulraufrafiqui@yahoo.com: اي ميل

  3337817768/٠٠٩٢ :اړيكه

  

mailto:abdulraufrafiqui@yahoo.com


  

 22 

  

كتابيات او حوال３

 
ء ٢٠٠٧اكستان، د اقبال ژوند، اقبال اك６５مي پ) ژباړه(عبدالرؤف، رفيقي، ډاك＂ر،   0

 .٦٧مخ 
لكه د محراب －ل افغان كﾡ افكار، په جاو４دنامه كي د افالكو د سير پر وخت د   1

ب５الب５لو پ＋تنو علمي، جهادي او ملي رجالو او مفاخرو سره مالقاتونه، هم دا ډول په 
مثنوي مسافر كي د افغانستان د سيل پر وخت د پ＋تنو د خاوري او خل／و په باب د 

 .فكاردۀ درانﾢ ا
عبدالرؤف رفيقي، ډاك＂ر، اقبال او پ＋تو شاعري، اقبال اكادمي پاكستان الهور،   2

 .٢٨٥ء مخ ٢٠٠٤
ن، كالمِ اقبال كي پشتو تراجم، تحقيقي مقاله برائﾡ پي ايچ ډي، اردو،   3 زيت الرحمٰ

 .٩٧ء مخ ٢٠٠٢شعبه اردو پشاور يونيورس＂ي، 
 .٢٦٤اقبال او پ＋تو شاعري، مخ   4
، راحت، زاخيلي، بان， درا، پ＋تو ژباړه، اقبال اك６５مي پاكستان، راحت اهللا  5

 .ء، مخ ح١٩٦٤
 .٢٦٧اقبال او پ＋تو شاعري، مخ   6
 .بان， درا، پ＋تو ژباړه، مخ ي  7
عبداهللا بختانى، خدمت／ار، پ＋تانﾢ شعراء، پن％م ！وك، د افغانستان د علومو   8

 .١٢٥١هـ ش، مخ ١٣٧١اكاډم９ كابل، 
ه ش، ١٣٥٦ل، فرهن， ادبياتِ پ＋تو، جلد اول، مطبع دولتي كابل، زلمى هيوادم  9

 .١٨٥مخ 
 .٤ء، مخ ١٩٧٨هم５ش خليل، پ＋تانﾢ ليكوال، جلد اول، پبلك آرټ پريس، پ５＋ور،   10
 .٩٦كالمِ اقبال كﾡ پشتو تراجم، ص   11
 .٢٧٣اقبال او پ＋تو شاعري، مخ   12
 .٤٥٠ء، مخ ١٩٩٩هم５ش خليل، د قلم خاوندان، پ＋تو اك６５م９ پ５＋ور،   13
 .١٢٦كالمِ اقبال كﾡ پ＋تو تراجم، مخ   14



 

 23 

 
 .٢٧١اقبال او پ＋تو شاعري، مخ   15
 ٤٣كالم اقبال كﾡ پ＋تو تراجم، ص   16
 .٤٢كالم اقبال كا پشتو تراجم، ص   17
 .٨ء مخ ١٩٧٧اقبال اكادمي پ＋تو اك６５مي پ５＋ور، ) پ＋تو ژباړه(بالِ جبريل،   18
 .٢٠٩ پ＋تانﾢ ليكوال، لوم７ى جلد، مخ  19
 .٥٠٢د قلم خاوندان، مخ   20
 .٤٥٠ايضاً مخ   21
نقد حيات اقبال، مقاله د ضرب كليم اور احمديت د ) مرتب(تحسين، فراقي، ډاك＂ر،   22

 ٢٠٦ – ٢٠٥پروفيسر يونو سليم چشتي، بزم اقبال الهور، بزم اقبال الهور، مخونه 
 .٢١٢مخ ) لوم７ى ！وك(پ＋تانﾢ ليكوال   23
 .٤٥٠خ د قلم خاوندان، م  24
 ١٨٨كالم اقبال كﾡ پشتو تراجم، ص   25
 ١٣پ＋تانﾢ ليكوال، لوم７ى ！وك مخ   26
ه ش، مخ ١٣٥٦حبيب اهللا رفيع، پ＋تو كتاب＋ود، وزارت اطالعات كلتور كابل،   27

٩١. 
  .٣٦١اقبال او پ＋تو شاعري، مخ   28
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 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٥ 

  بان，ِ درا

  منظومه ژباړه 
  

  راحت زاخيلي





٢٧ 

  فهرست

  مخ     سرليك  شم５ر  

 ٣٦ هماله  برخه اوله .١

 ٥٥ ل－ ينه／رن .٢

 ٥٧ زمانه والي ماشوم د .٣

 ٥٧ غالب مرزا .٤

 ٥٩ ＃وري غره د .٥

 ٦١ ى－جوال او مچ يو .٦

 ٦٣ ى／７بلون او غر .٧

 ٦٥ ９چيل او غوا .٨

 ٦٨ دعا ماشوم د .٩

 ٦٩ همدردي .١٠

 ٧٠ خوب مور د .١١

 ٧١ فرياد مارغه د .١٢

 ٧٣ تپوس نه و７م د .١٣

 ٧٦ ，پتن او شمع .١٤

 ٧٧ هړز او عقل .١٥

 ٧٨ غږ درد د .١٦



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٨  

 ٧٩ لمر .١٧

 ٨٠ شمع .١٨

 ٨٣ ارمان يو .١٩

 ٨٥ لمر سحر د .٢٠

 ٨٧ درد ميني د .٢١

 ٨٨ ل－ اوى７م .٢٢

 ٨٩ شنخته قبر د سيد سر د .٢٣

 ٩١ مياشت ېنو .٢٤

 ٩١ قدرت بزمِ او انسان .٢٥

 ٩٣ پيغام سحر د .٢٦

 ٩٥ ګمر او عشق .٢٧

 ٩٧ رندي او زاهدي .٢٨

 ١٠٠ شاعر .٢٩

 ١٠١ هړز .٣٠

 ١٠٢ ３پ＇ درياب د .٣١

 ١٠٣ !جهانه ېا دى رخصت .٣٢

 ١٠٥ ماشوم .٣٣

 ١٠٦ تصوير دړد د .٣٤

 ١١٢ اړژ لتانه５ب د .٣٥

 ١١٤ ９مږسپو .٣٦

 ١١٥ رض بالل .٣٧



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٩ 

 ١١٧ زشت－سر آدم د .٣٨

 ١١٩ ترانه هند د .٣٩

كى اور .٤٠  ١٢٠ اورَ

 ١٢٢ ه－ستر 請با د .٤١

 ١٢٤ سندره قومي بچو هندوستاني د .٤٢

 ١٢٥ درمسال نوى .٤٣

 ١٢٦ داغ .٤٤

 ١٢٨ ＃وري .٤٥

 ١٢٩ اوركى او مرغى يو .٤٦

 ١٣١ ماشوم او شمع .٤٧

 ١٣٢ هړغا په راوي د .٤٨

 ١٣٣ سوال مسافر د .٤٩

 ١٣٥ غزلونه .٥٠

 ١٥٢ برخه دويمه .٥١

 ١٥٥ محبت .٥٢

 ١٥٦ حقيقت حسن د .٥٣

 ١٥٧ پيغام .٥٤

 ١٥٨ تهه تير رام سوامي .٥٥

 ١٥٨ نوم په لوستونكو د كالج ／７علي د .٥٦

 ١٥٩ ه－ستر 請با د .٥٧

 ١٦٠ عشق او حسن .٥٨



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٣٠  

 ١٦٢ ليدو په پيشو د ＋３ك ８５غ په .٥٩

 ١٦٣ ！９غو .٦٠

 ١٦٤ ９مږسپو او ستورى .٦١

 ١٦٥ و請ال .٦٢

 ١٦٦ سليمٰى .٦٣

 ١٦٧ عاشق ېدر هر .٦٤

 ١٦٩ ه）ه ／７ېنيم .٦٥

 ١٧٠ فرياد غم د .٦٦

 ١٧١ ش５ع نننى .٦٧

 ١٧٢ بنيادم .٦٨

 ١٧٣ پلوشه حسن د .٦٩

 ١٧٤ ام＊ما يو .٧٠

 ١٧٥ تنهايي .٧١

 ١٧٥ پيغام عشق د .٧٢

 ١٧٦ هجران .٧٣

 ١٧٧ نوم په عبدالقادر د .٧٤

 ١٧٨ 請قليه .٧٥

 ١٨٠ غزلونه .٧٦

 ١٩٠ برخه يمه４در .٧٧

 ١٩٣ ملكونه اسالمي .٧٨

 ١٩٥ ستورى .٧٩



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣١ 

 ١٩٦ ستوري دوه .٨٠

 ١٩٧ ورستان－ شاهي .٨١

 ٢٠٢ غون５ت سحر د .٨٢

 ٢٠٣ تضمين شعر په شاملو انيسي د .٨٣

 ٢٠٤ فلسفه غم د .٨٤

 ٢٠٧ دو５ك سوغات په ل－ د .٨٥

 ٢٠٨ ترانه ملي .٨٦

 ٢٠٩ وطنيت .٨٧

 ٢١١ الر پر ３مدين د حاجي يو .٨٨

 ٢١٢ قطعه .٨٩

 ٢١٢ شكوه .٩٠

 ٢٢١ ９مږسپو .٩١

 ٢٢٢ شاعر او شپه .٩٢

 ٢٢٤ انجم بزم .٩٣

 ٢٢٥ ل５س اسمان د .٩٤

 ٢٢٧ نصيحت .٩٥

 ٢٢٨ رام .٩٦

 ٢٢٩ ر！مو .٩٧

 ٢٣٠ انسان .٩٨

 ٢٣٠ خطاب ته وانانو＄ اسالم د .٩٩
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  ديباچه
  )له ش５خ عبدالقادر بيرس＂ر اي ال سابق مديرِ مخزن(

 
＇وك خبر ؤ چي له غالب مرحوم پس به هندوستان ك＋３ داسي 

اعرۍ په كالبوت ك＋３ يو نوى ＇وك پيدا كي８ي، چي هغه به د اردو ش
روح وپوكي، او د هغه په بركت به د غالب ب３ مثله تخيل او د عجيبه 
انداز وينا را ژوندۍ شي او دا به د اردو ادب د برت， او عام ك５دو 
باعث وي، د اردو خوش نصيبي ته －ورو چي په دې زمانه ك＋３ ي３ د 

 ！ول اقبال په شان شاعر نصيب شو، چي د هغه د كالم رعب د
هندوستان د اردوداني دنيا په زړونو ك＋３ پر４وتى ؤ، او نوم ي３ تر 

  .روم، ايران او تر فرن／ستانه پوري رس５دلى دى
غالب او اقبال ك＋３ ډ４ري خبري شريكي دي، او كه چيري ما د 
تناسخ مسئله منلى نو دا به مي ضرور وې چي د مرزا اسداهللا غالب چي 

مينه وه، هغ３ د هغه روح په بله د اردو، فارسي، شاعرۍ سره كومه 
دنيا ك＋３ هم په قرار پرې نه ＊ود او په دې ي３ مجبور ك７، چي هغه بيا 
د چا په كالبوت ك＋３ ＄ان ＇ر－ند ك７ي، او د شاعرۍ د چمن خصمانه 
وك７ي، او د پنجاب په يو －وټ ك＋３ چي سيالكوټ نومي８ي، دوباره 

  .پيدا شو، او محمد اقبال نوم ي３ پرې ك５＋ود
دو وخت ؤ دغه چي د ش５خ محمد اقبال سپين ږيري پالر او د د قبل５

هغه خوږې مور د ده نوم ك＋５＋ودو، چي د هغوى اي＋ودلى نوم په 
خپلو پوره معنو ك＋請 ３حيح ثابت شو، او د هغوى اقبال مند زوى 
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هندوستان ك＋３ د علم حا請لولو نه اوز－ار شو او ان／لستان ته 
ياب９ سره وخت ت５ر ك７و او ورس５د، هلته ي３ په ك５مبرج ك＋３ په كام

جرمني ته والړ، او د علمي دنيا د اوچتو پوړو نه ت５ر４دو نه پس ب５رته 
  .راغى

ش５خ محمد اقبال د يورپ د استو－ن３ په زمانه ك＋３ د فارسي ډ４ر 
كتابونه ولوستل او د دغ３ كتابونو د لوست３ يوه خال請ه ي３ د يو 

يران د فلسف３ محققانه كتاب په شكل ك＋３ چاپ ك７ه، چي هغ３ ته د ا
يو لن６ تاريخ ويل په كار دى، جرمنيانو چي دا كتاب ولوست نو ش５خ 

اوچت علمي سند ورك７و، د ) عالمه(محمد اقبال له ي３ د ډاك＂ر 
فرن／يانو حكومت سره داسي الري －ودرې نه وې، چي د دوى د لمر 
ختي％و ژبو او علومو نيغ په نيغه معلومات لرلي واى، او چي ډ４ره 

ا خبره معلومه شوه، چي د ډاك＂ر 請احب شاعري عالم／ير موده پس د
خطاب " سر"شهرت بيا موندى دى، نو د قدردان９ په طور ي３ ورله د 

ورك７و، او اوس هغه د ډاك＂ر سر محمد اقبال په نامه مشهور دى، ولي 
د هغه نوم چي يو خدايي خوند لري، هم نوم دى او هم تخلص دى، او د 

  .هور او مقبول دىډاك＂رۍ او سري نه زيات مش
سيالكوټ ك＋３ يو كالج دى، چي دغلته د پخوا نه عالمانو 
ياد－ار او د هغوى په پل تلوني سپين ږيرى مولوي سيد مير حسن 

＇و ور＄ي كي８ي دوى له د . 請احب د لمر ختي％و علومو درس لولوي
خطاب ورك７ى شوى دى، د هغه د " شمس العلماء"حكومت له طرفه د 

، چي ＇وك ترې نه فارسي يا عربي زده كوي، تعليم خصو請يت دا دى
نو د هغه په طبعيت ك＋３ د هغ３ ژبي سم ذوق پيدا ك７ي، اقبال هم د 
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خپل عمر په اولنو ور＄و ك＋３ د مولوي سيد مير حسن غوندي استاد 
بيا موند په طبع ك＋３ ي３ د ادب د علم سره فطري سمون خو ؤ او 

نو ال و＄ل５د، ال سكول فارسي او عربي ي３ د مولوي 請احب نه زده ك７ه، 
ك＋３ ي３ سبق وې، چي موزون كالم به ي３ د خول３ نه وته، پنجاب 
ك＋３ د اردو رواج دومره ؤ چي هر ＊ار ك＋３ د ژب３ او د شاعرۍ غوبل 
ل８ ډ４ر موجود ؤ، سيالكوټ ك＋３ به هم د ش５خ محمد اقبال د طالب 
له علمي په زمانه ك＋３ يوه وړه غوندي مشاعره ك５ده، اقبال ورته كله ك

غزل ليكل شروع ك７ل، په دغه ور＄و ك＋３ د اردو په شاعرانو ك＋３ د 
ډيلي نواب مرزا خان 請احب داغ ډ４ر لوى شهرت لرلو، او د دكن د 
نظام په استاذۍ ي３ شهرت ال زيات شوى ؤ، كوم خلـ， چي ورله تالى 
نه شو، هغوى بﾢ د ليك لوست په واسطه د لري نه نسبت پيدا ك７و، په 

ورله غزلونه استول، او د ا請الح نه پس بﾢ هغه ب５رته ډاك ك＋３ به ي３ 
ورته ل８５ل، پخوا چي د ډاك داسي نظام نه ؤ، دومره شا－ردان به چا 
شاعر ＇ن／ه موندل، اوس د دې اسان９ په وجه حال دا ؤ چي په سوونو 
شا－ردانو به ترې نه غائبانه شا－ردي كوله، او د دې كار دپاره به ي３ 

  .ساتلهجدا يوه عمله او محكمه 
ش５خ محمد اقبال هم ورته خط وليكه او ＇و غزلونه ي３ ورته د 
ا請الح دپاره ول８５ل، په دا شان د اقبال د اردو ژبي د زده ك７ې دپاره هم 
د داسي استاذ سره تعلق پيدا شو، چي هغه په خپل وخت ك＋３ د ژبي د 
خوبو په حقله د غزل په فن ك＋３ يكي يو －２لى شو، ب５شكه چي اول اول 

 ده په غزلونو ك＋３ هغه خبري نه وې، په كومو چي اقبال بيا ＇و د
وروسته مشهور شو، ولي جناب داغ اوپ５ژنده چي د پنجاب د ضلع３ دا 
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طالب علم ＇ه ديخوا آ خوا غزل －و نه دى، سمدستي ي３ اووې چي په 
كالم ك＋３ د ا請الح ＄اى ډ４ر كم دى، او د استاذۍ او شا－ردۍ سلسله 

پاته نه شوه، ولي ياد ي３ دواړو غاړو ته پات３ ي３ تر ډ４رې مودې قايمه 
شو، د داغ نوم په اردو شاعرۍ ك＋３ هغه نوم لري، چي د اقبال په زړه 
ك＋３ ي３ د دې لن６ غوندي او غائبانه تعلق هم قدر شته، اقبال د داغ 

د مقبول عام درجه حا請له ك７ه، چي داغ مرحوم  په ژوندانه ك＋３
هغو خل／و ك＋３ دى، د چا د كالم ورباندي فخر كوو، چي اقبال هم په 

ا請الح چي ده ك７ې وه، زما په خپله په دكن ك＋３ له ده سره ليده كاته 
شوي وو، او د ده د خول３ مي په فخر سره پخپله داسي خبري اور４دل３ 

  .وې
پوري سبق و، ) يعني دولسم جماعت(سيالكوټ كالج ك＋３ تر ايف اې 

ش５خ محمد اقبال تـ， الهور د سند حا請لولو دپاره د ) ＇ورلسم(د بي، اې، 
ته الزم شو، د فلسف３ د علم لوستو ي３ شوق ؤ، او د الهور په استاذانو ك＋３ 
ده يو ب３ كچه مهربان استاذ بيا موند، چي هغه له فلسف３ سره د ده خاص 

  .مناسبت ته وكتل، نو په ډ４ر فكر ي３ ورته سبق ＊يل را واخستل
 بللى شي، او په پروفيسر آرنل請 ６احب چي اوس په سر！امس آرن６

ان／لستان ك＋３ استو－ن دى، د غير معمولي قابليت خاوند دى، د 
ليك قوت ي３ ډ４ر ＊ه دى، او د علمي ل＂ون او كنجكاوي د نوې الرو 
چارو سره ډ４ر ＊ه واقف دى، دا نيت ي３ وك７و چي خپل دې شا－رد له 
هم خپل علمي ذوق او عمل ك＋３ برخه ورك７ي، او هغه په دې اراده 

د علي ) آرنل６(４ره حده كامياب هم شو، د دې نه آ－اهو هم دې ك＋３ تر ډ
－７ه كالج د پروفيسرۍ په زمانه ك＋３ د خپل دوست موالنا شبلي 
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مرحوم د علمي ذوق په پخولو ك＋３ كامياب شوى ؤ، اوس دلته ورته د 
ملغلرو يو بله دانه ＊كاره شوه، او د ده په زړه ك＋３ ي３ د ＄لولو تلوسه 

دوستي او مينه چي د استاذ او شا－رد تر من％ه د پيدا شوه، او كومه 
ړومب９ ور＄ي نه پيدا شوې وه، هغ３ اخير شا－رد په استاذ پس３ 
 .ان／لستان ته بوته، دغلته دا تعلق ال مضبوط شو، او تر ننه قايم دى

آرنل６ خوشحاله دى، چي زما خواري پر ＄اى شوه، او زما شا－رد په 
 باعث شو، او اقبال دا مني چي علمي دنيا ك＋３ زما د شهرت د زيات５دو

د كوم ذوق اره چي سيد مير حسن اي＋ى وه، او په من％وميانه زمانه 
ك＋３ د داغ سره ناليدل３ پ５ژند－لو زياته ك７ې وه، د هغ３ آخري پ７اوونه د 

  .آرنل６ په مينه ناكه رهبرۍ سره ووهل３ شول
د علمي پ７اوونو په وهلو ك＋３ اقبال ＊ه ＊ه الر＊ودونكي بيا 

و په لويو لويو عالمانو پ５（ شو، په دوى ك＋３ د ك５مبرج موندل ا
يونيورس＂９ ډاك＂ر ميك ！／رټ، براؤن، نكلسن او سارلي دياد لرلو 
قابل دى، پروفيسر نكلسن خو زموږ د منني خاص حق دار دى، ＄كه 

ترجمه په ان／ريزي ژبه ك＋３ " اسرارِ خودي"چي ده د اقبال د فارسي نظم 
ي３ پرې وليكل３، او د يورپ او امريك３ ي３ وك７ه، او ديباچه او حاشي３ 

د اقبال سره پ５ژند－لوي را وسته، او دغه رن／ه د هندوستان د عملي 
دنيا ＇ومره ياد خلـ， چي وو، لكه موالنا شبلي مرحوم، موالنا حالي 
مرحوم، اكبر موحوم، د ！ولو اقبال سره ليده كاته هم وو او ليك لوست 

په كالم او د اقبال اثر به د هغوى په هم وو، او د هغوى اثرات د اقبال 
طبيعتونو باندي يو تر بله پر４وتو، موالنا شبلي خو په －２و خطونو ك＋３ 
او ＊اغلي اكبر نه يوازي په خطونو ك＋３ ولي په بيتونو ك＋３ هم د 
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اقبال د كمال مننه ك７ې ده او اقبال په خپل نظم ك＋３ د دې باكمالو 
  .＄اى په ＄اى 請فت ك７ى دى

 ور＄ي چي ترې نه وباس３، نو د اقبال اردو كالم د د ړومبي مشق
شلم請 ３دۍ د اولنو ور＄و نه ل８ كو！ي وړاندي شروع كي８ي، داسي مي 

ء نه دوه درې كاله آ－اهو ما په اول ＄ل دى د ١٩٠١يادي８ي چي غالباً د 
الهور په يوه مشاعره ك＋３ ليدلى وو، خپلو يو ＇و سبقيانو دى دغ３ 

زل ي３ هم ورباندي په ډ４ر منت سنت غون６ې ته راك＋لى ؤ، او يو غ
اورولى ؤ، تر دغه وخته د الهور خلـ， د اقبال د نوم نه خبر نه وو، 
وړوكى غوندي غزل ؤ،ساده غوندي ！كي وو، ميدان ي３ هم －ران نه ؤ، 
ولي په كالم ك＋３ ي３ شوخي په تيزي موجوده وه، د خل／و ډ４ر خوښ 

وه درې ＄له غزل３ شو، له دغي نه پس ي３ بيا په دغه مشاعره ك＋３ د
وويل３ او خلـ， خبر شو، چي يو هو＊يار زلمى شاعر ميدان ته را وتى 
دى، ولي دا نوم ړومبو ور＄و ك＋３ د الهور د كالجونو تر هلكانو او تر 
＄ن３ نورو داسي كسانو پوري رس５دلى ؤ چا چي د تعليمي كاروبار سره 

＋３ به تعلق لرلو، په دې ك＋３ يو ادبي مجلس قائم شو، چي په هغ３ ك
بيا خلـ， شامل５دل، او د نظم او د نثر د مضمونونو طلب ورك＋３ 
وشو، ش５خ محمد اقبال ي３ په يوه جلسه ك＋３ خپل هغه نظم واورولو 
په كوم ك＋３ چي ده د همال３ غر ته خطاب ك７ى دى، په دې ك＋３ 
خياالت ان／ريزي وو او بندشونه فارسي وو، او ＊ايسته والى پك＋３ دا 

وند رنـ， پك＋３ هم موجود ؤ، د زمان３ د مذاق ؤ چي د وطن پرست９ خ
او د وخت د ضرورت سره د سمون لرلو له كبله ډ４ر خوښ ك７اى شو، او 
د －２و اړخونو له خوا دا فرمائش وشو چي دا دي خور ك７اى شي، ولي 
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ش５خ 請احب دا نظم په دې بهانه ＄ان سره يوړو چي په دې ال د دويم نظر 
پ نه ك７اى شو، په دې خبره ل８ه ت５رولو حاجت شته، او دغه وخت چا

رسال３ " مخزن"موده ت５ره شوې وه، چي ما د اردو ادب د ترق９ دپاره 
ايستو اراده وك７ه، په دې موده ك＋３ زما د ش５خ محمد اقبال سره ليدل 
كتل شوي وو، او ما د ده نه لوظ اخستى ؤ، چي د دې رسال３ د نظم 

ي، ړومب９ رساله حص３ دپاره به دى ما له د نوي رنـ， نظمونه راكو
شايعه ك５دونك３ وه، چي زه ده له الړم او يو نظم مي تر اوغو＊تو، ده 

چي د همال３ هغه نظم : ال خو تيار نظم نشته، ما ورته اووې: "اووې
راك７ه او بلي مياشتي له بيا چرته بل ＇ه وليكه، دې د دغ３ نظم په 

چي راكولو ك＋３ لكو！ى ！ك２ى شان شو، ＄كه چي د ده هم دغه خيال ؤ 
－ني په دې ك＋３ ＇ه خامي ده، ولي ما ليدلى ؤ چي هغه نظم د خل／و 
ډ４ر خوښ شوى ؤ، نو ＄كه مي ترې نه په زور واخستو، او د مخزن د 

ء ك＋３ ١٩٠١ړومب９ شم５رې په ړومب９ －２ه ك＋３ كومه چي اپر４ل 
وت３ وه، شائع ك７و، داسي به ووايو چي اقبال د اردو شاعري ميدان ته د 

ء پوري د ده د ان／لستان تر تلو دا ١٩٠٥ او تر دغه ＄اى نه اووتو،
سلسله جاري وه، په دې موده ك＋３ به ده عموماً د مخزن د هري －２ي 
دپاره يو نيم نظم ليكه، او چي ＇ومره خلـ／و ته د ده د شاعرۍ حال 
معلوم５دو ＄اى په ＄اى د مختلفو رسالو او اخبارونو نه فرمائشونه 

ستونه شروع ك７ل، چي د هغوى په راتلل، او انجمنونو او غون６و خوا
  .كليزو جلسو ك＋３ اور４دونكي په خپل كالم اونمان％ي

ش５خ 請احب دا وخت د طالب علمي نه اوز－ار شوى ؤ، او په 
－ورنمي كالج ك＋３ پروفيسر شوى ؤ او شپه او ورځ به ي３ علمي 
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請حبتونو او مشغوال－انو ك＋３ ت５روله، طبعيت ي３ په زور ك＋３ ؤ، 
به ي３ ؤ، په يوه " آمد"３ چي كله زړه وشو نو زبردست شعر ويلو ته به ي

يوه ناسته ك＋３ به ب３ شماره شعرونه جوړ شول، ＇وك دوست، اشنا يا 
د سبق مل／رى چي بﾢ ور＇خه نزدې ؤ كاغذ، پنسل به ي３ را واخستو او 
ورسره ورسره به ي３ ليكل، او دى به په خپل چرت ك＋３ ل／يا ؤ، ما په 

دې نه ؤ ليدلى چي كاغذ قلم ي３ اخستى دغه زمانه ك＋３ دى چري په 
وي، او شعرونه جوړوي، د موزونو الفاظو بﾢ يو سيند ؤ چي به５دو به، 
يا يوه چينه وه، چي را خو！ك５ده به، د رقت يو خاص حال به ؤ، چي په 
ده به راغى، خپل بيتونه به ي３ په وزن سره په خوندناك آواز لوستل، 

و نور به ي３ هم د ＄ان سره زن／ول، پخپله به ي３ هم ورسره ！ال９ وهل３ ا
يو عجبه خصو請يت ي３ دا دى، چي حافظه ي３ داسي وه، چي هر 
＇ومره شعرونه به ي３ دغسي له خول３ نه ووتل، كه هغه يو مسلسل نظم 
واى نو هم ！ول به ي３ بل وخت په بله ورځ په هغ３ ترتيب په ذهن ك＋３ 

و په دا محفوظ وو، په كوم ترتيب چي به ي３ اول ＄ل ويلي وو، ا
مين％ومانه ك＋３ به ده پخپله ليكل هم نه، د ډ４رو شاعرانو سره ما د 
ناست３ موقع بيا موندې ده، او ډ４ر مي ليدلي هم دي، او اور４دلي مي 
هم دي، چي ＇ه وخت به ي３ شعرونه ويل ول３ دا رنـ， مي بل په هيچا 
ك＋３ نه دى ليدلى، د اقبال يو بل خصو請يت دا دى چي طبع３ د دې 

 سره سره د چا په وينا شعرونه نشي ويلى، ان چي په خپله ي３ موزونيت
زړه نظم اوغواړي نو چي ＇ومره شعروه ي３ خو＊ه وي نو اووائي، دا چي 
په هره موقعه او هر وخت د چا په وينا ＇ه اوليكي، دا ناممكنه غوندي 
ده، او ＄كه نو چي د هغه نوم الړ او د فرمائشونو پرې ناتار شو، نو د 
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ائشونو د پوره كولو به ي３ مجبوراً انكار اوك７و، او دغسي به اكثرو فرم
غون６و او ！ولنو ته هم جوابي ك５دۀ، فقط د الهور انجمن حمايت اسالم 
ته په ＄ينو وجوهاتو دا موقع حا請له وه، چي د دې په كليزو جلسو 
ك＋３ ＇و كاله پرله پس３ اقبال خپل هغه نظم واوروو چي كوم به ي３ 

  .كلى ؤ، او د دې فكر به ي３ د وړاندي نه كاوهخاص دغ３ جلس３ له لي
اول اول چي بﾢ كوم نظمونه په عامو جلسو ك＋３ لوستلى شول، 
تحت اللفظي به لوستلى ك５دل، او په دې انداز ك＋３ ي３ هم يو خاص 
خوند ؤ، ولي ＄ن３ دوستانو يو ＄ل په يو عامه جلسه ك＋３ ش５خ محمد 

ش آوازۍ اولولي، آواز ي３ اقبال ته په بيا بيا اووې چي خپل نظم په خو
قدرتاً اوچت دى، او ＊كلى دى، د وزن يا خوش آوازۍ انداز نه هم ＊ه 
واقف دى، داسي حال جوړ شو، چي چپه چپيا شوه، او خلـ， ورسره په 
زن／５دو شول د دې دوه نتيج３ را اوخت３، يوه خو دا چي اوس د هغه 

， به په دپاره تحت اللفظي لوستل －ران شول، چرې چي لولي نو خلـ
بيا بيا وايي چي په وزن دې اولول３ او دويمه دا چي اول خو 請رف 
خاص خاص كسان د هغه د كالم قدردان وو او پوه５داى شو پرې، ولي 
د دې كشش په وجه عوام هم ورته راك＋ى شو، د الهور د حمايتِ اسالم 
په جلسه ك＋３ چي د اقبال نظم لوستى شي، نو لس لس زره خلـ， ورته 

ت جمع وي، او تر ＇و چي نظم لوستى شي ！ول دم په خود ناست په يو وخ
وي، چي ＇وك پرې پوهي８ي هغه هم ډوب او چي ＇وك نه پوهي８ي هغه 

  .هم ډوب وي
ء پوري د اقبال د شاعرۍ يو بل دور شروع ١٩٠٨ء نه تر ١٩٠٥د 

شو، دا هغه زمانه ده، چي هغه په يورپ ك＋３ ت５ره ك７ه، ب５شكه چي 
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 ده وخت كم بيا موندو او كوم نظمونه ي３ چي د دغلته د شاعرۍ دپاره
هغه ＄اى د قيام په ور＄و ك＋３ ليكلي دي، د هغ３ شم５ره ډ４ره كمه ده، 
ولي په هغو ك＋３ د هغ３ ＄اى د مشاهدو يو خاص رنـ， ＊كاري، په 
دغه زمانه ك＋３ د هغه په خياالتو ك＋３ دوې لويي تبديلي راغل３، په 

 چي زه هم دغلته استو－ن وم، دې دريو كالو ك＋３ دوه كاله داسي وو،
ورځ راته ش５خ  او اكثر به مو د ليدو كتو موقع３ بيا موندل３، يوه

محمد اقبال اووې چي ما كلك نيت ك７ى دى، چي شاعري پر８４دم، قسم 
خورم چي شعر به نه وايم، او كوم وخت چي مي په شاعرۍ ك＋３ ل／ي، 

 چي ستا هغه به ＇ه بل ＇ه فايده من كار ك＋３ ل／وم، ما ورته اووې
شاعري ＇ه داسي د پر４＋５دو قابله شاعري نه ده، ستا په كالم ك＋３ 
هغه تاثير دى، چي د هغ３ په بركت ممكنه ده، چي زموږ د دې پر４وتي 
قوم او د دې كم نصيبه ملك د رن％ونو عالج وشي، ＄كه نو د داسي 
فايده مند او خدا داد طاقت ضائع كول به ＊ه نه وي، ش５خ 請احب ＇ه 

نله او كله به ي３ نه منل، فيصله دا وشوه، چي آخري فيصله به ل８ه ل８ه وم
د آرنل請 ６احب په خو＊ه پر８４دو، كه چرې هغه زما په 請الح شو، نو 
ش５خ 請احب به د شعر پر８４دو اراده بدلوي او كه هغه د ش５خ 請احب 

زما خيال دى، چي دا د علمي . سره مل شو نو بيا به پر８４دي شاعري
رنل請 ６احب راى زما سره شوه او فيصله دا دنيا خوش قسمتي وه چي آ

وشوه، چي د اقبال دپاره شاعري پر４＋ودل جائز نه دي، او چي كوم 
وخت دى اوس په دې شغل قربانوي، دا د ده دپاره هم فائده منده خبره 
ده، او د ده د ملك او قوم دپاره هم، كوم تغير چي زموږ د دې شاعر په 

 طريقه ختم ك７ى شو، ولي بل طبعيت ك＋３ راغلى ؤ، هغه خو په دې
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تغير د يو وړوكي آغاز نه تر لويه انجامه پوري اورس５د، يعني د اقبال 
شاعرۍ د اردو ژبي په ＄اى فارسي ژبه د خپل خيال د ＇ر－ندولو ذريعه 

  .او－رزوله
د شعر ويلو رغبت به د اقبال په طبعيت ك＋３ په  په فارسي ك＋３

ي د تصوف د حاالتو په ＇و وجهو پيدا شوى وي، او زما خيال دى چ
حقله چي هغه كوم كتاب ليكلى دى، د هغ３ دپاره د نورو كتابونو د 
مطالع３ به هم ضرور په دې تغير ك＋３ الس وي، عالوه د دغ３ نه د هغه 
مطالعه چي د علم فلسف３ په حقله ＇ومره ژوره ك５ده او د دقيق خياالتو 

ي په مقابله اظهار به ي３ زړه غو＊تو نو هغه بﾢ دا ليدل چي د فارس
ك＋３ د اردو سرمايه ډ４ره كمه ده، او په فارسي ك＋３ ډ４ر فقرې او 
جمل３ داسي په قالب ك＋３ جوړي شوې وې، چي د هغ３ په مطابق اردو 
ك＋３ فقرې جوړول آسانه خبره نه ده، ＄كه نو د هغه طبع فارسي ته را 
واوړ４ده، ول３ په ظاهره چي د كومي وړې غوندي واقع３ نه د هغه د 

وينا شروع شوه، هغه دا ده چي يو ＄ل هغه يو دوست كره م５لمه فارسي 
ؤ دغلته د هغه نه د فارسي شعرونو اور４دو فرمائش اوشو، او پو＊تنه 

چي : "ترې اوشوه چي ته هم فارسي ك＋３ شعر واي３ كه نه؟ هغه اووې
بغير د يو نيم شعر نه ما چري فارسي ك＋３ د ليكلو كوشش نه دى 

ؤ او هغ３ فرمائش داسي تحريك د هغه په ك７ى، ولي ＇ه داسي ساعت 
زړه ك＋３ پيدا ك７و، چي د م５لمستيا نه ب５رته راغى او په ك ك＋３ 
پر４وت نو باقي وخت ي３ شايد ه６و فارسئ شعر اوويلو سحر د پاس５دو 
سره چي ما سره يو ＄اى شو، نو په فارسي ك＋３ دوه تاره غزلونه تيار 

و ويلو ورته د خپلي فارسي و وو او په ياد ي３ ما ته واورول، په دې غزل
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ياد قوت هغه حال معلوم شو، د كوم ازم５＋ت چي ي３ اول نه ؤ ك７ى، 
بيا چي د واليت نه ب５رته راغى، نو كله كله به ي３ اردو نظمونه هم ويل، 
م／ر د طبعيت رخ ي３ فارسي اړخ ته او－رز４دو، دا د هغه د شاعرۍ 

 اوسه روان دى، ء نه پس شروع شو، او تر١٩٠٨در４يم دور دى، چي د 
ك＋３ اردو نظمونه هم ډ４ر شول او ＊ه ＊ه وو، او غرب په دې مودو 

ي３ خور شو، ولي ا請ل كار چي كوم طرف ته هغه مخه ك７ه، هغه د 
ؤ، دا خيال تر ډ４رې مودې د هغه " اسرارِ خودي"هغه فارسي مثنوي 

په مازغو ك＋３ ؤ او ورو ورور ي３ د مازغو نه كاغذ ته را كوز４دل 
 او آخر د يو مستقل كتاب په شكل ك＋３ ＊كاره شو، شروع شو،

  .چي د اقبال نوم پرې د هندوستان نه بهر هم مشهور شو
په فارسي ك＋３ د اقبال د قلمه تر دا وخت درې كتابونه راوتي دي، 

يو د بل دپاسه دي، د " پيامِ مشرق"او " رموزِ ب５خودي" "اسرارِ خودي"
ساده ده او هر ＇وك پرې پوهي８ي، اولني كتاب نه د دويم كتاب ژبه زياته 

او دريم د دويم نه زيات آسان دى، چي د چا د اقبال اردو كالم زړه ته 
نزدې دى، د فارسي نظمونو په ليدو به هغوى مايوسه شوي وي، ولي 
هغوى دي ياد لري چي فارسي هغه كار اوك７و كوم چي د اردو نه نه شو 

 قريب د فارس９ رواج ك５داى، په ！ولو اسالمي ملكونو ك＋３ چي قريب
دى د اقبال كالم په دې واسطه ور اورس５د او په دې ك＋３ داسي خياالت 
وو چي هم داسي وسيعه خورونه ي３ ضروري وه او هم په دې وسيله د 
يورپ او امريك３ خلـ／و ته زموږ د داسي قلندر مصنف حال ور معلوم 

 ك＋３ زموږ مصنف د يورپ د يو ډ４ر لوى شاعر" پيامِ مشرق"شو، 
＄واب ليكلى دى، او ډ４ر حكيمانه خياالت ي３ " سالمِ مغرب"－وئ＂３ د 
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پك＋３ په ډ４ر ＊ايسته او ＊ﾢ طريقه بيان ك７ي دي، د ده په اشعارو ك＋３ 
＄ن３ كشن９ غ＂３ غو！３ پرانست３ شوي دي، چي هغه پخوا په داسي 
آسانه طريقه نه وې بيان شوې، تر ډ４رې مودې بعضو رسالو او اخبارونو 

په نوم ياد شوى دى، او د " ترجمانِ حقيقت"حمد اقبال د ك＋３ د ډاك＂ر م
د ) لقب(دې كتابونو د خاص شعرونو نه دا ثابته ده چي هغه په دې نوم 

ياديدو مستحق دى، او هر هغه چا چي دا نوم اول اول په ده اي＋ى دى، 
  .＇ه زيات３ ي３ نه دى ك７ى

 په دريم د فارسي وينا يو اثر د اقبال په اردو كالم دا شوى دى، چي
دور ك＋３ كوم شعرونه ده په اردو ك＋３ ليكلي دي، په هغو اكثرو 
ك＋３ د فارسي تركيبونه او بندشونه د پخوا نه هم زيات دى او بعض３ 

تضمين ي３ پرې (＄ايونو ك＋３ ي３ د فارس９ شعرونه خپل ك７ي هم دي 
－ويا دا معلومي８ي چي د قلم نيلى چي د فارسي په ميدان ) ك７ى دى

ك７ى دى، د هغ３ وا－３ ＇ه قدرې په －رانه سره د ) يون(ك＋３ كوم تراټ 
ء نه تر ننه ١٩٠١ د اقبال كوم اردو كالم چي د .اردو اړخ ته را تاوي８ي

راسي په رسالو او اخبارونو ك＋３ شائع ك５دو او په غون６و ك＋３ 
لوستى ك５دو د هغ３ د مجموع３ اشاعت د ډ４رو خل／و زړونو 

  .غو＊تو
نونو تقاضا كوله چي د اردو كالم د ډاك＂ر 請احب دوستانو به په كر

مجموعه دي شائع شي، ولي په ＄ين３ －２و وجوهاتو د اردو دا مجموعه 
تر ننه شائع نه ك７اى شوه، او د خداى پاك شكر دى، چي د اردو كالم 
سره د مينه لرونكو دا زوړ ارمان نن اورژ４د، او د اقبال د اردو نظمونو 

مخونه لري، ) ٣٣٦(د４رش دا مجموعه شائع كي８ي، دا درې سوه شپ８ 
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ء ١٩٠٥او په دريو برخو ك＋３ و４شلى شوى دى، په اوله حصه ك＋３ د 
ء پوري ١٩٠٨ء نه تر ١٩٠٥پوري نظمونه دي، دويمه حصه ك＋３ د 

ء نه تر ننه پوري دي، دا په دعوې ١٩٠٨دي او دريمه حصه ك＋３ د 
سره ويالى شو، چي تر ننه په اردو ژبه ك＋３ داسي كتاب نشته چي په 

ى ورك＋３ هغ ه ك＋３ داسي پر４مانه خياالت وي او داسي مطلب او معنٰ
يو ＄اى وي، او داسي به ولي نه وي چي د يوې 請دۍ د ＇لورمي برخ３ 
د مطالع３ او تجرب３ او مشاهدې حس دى او د سيل او سياحت نتيجه 
ده، په بعض３ نظمونو ك＋３ يو يو شعر او يوه يوه مصرعه داسي ده چي 

ن ليكلى شي، دا وړوكى شان مضمون چي س７ى پرې يو مستقل مضمو
د ديباچ３ په طور اوليكلى شو په دې ك＋３ د مختلف نظمونو تنقيد يا 
د مختلفو وختونو د نظمونو د باهمي مقابل３ ＄اى نشته، ＄كه نو كه 
خداى وك７ي، نو دغ３ له به زه ＇ه بله موقع ل＂وم سردست زه اهلِ ذوقو 

ات د هغوى په وړاندي د ته اومباركي وركوم، چي د اقبال اردو كلي
رسالو، －لدستو او خورو ورو مخونو نه را ووتل او د يوې زړه خو＊３ 
مجموع３ په شكل ك＋３ ＊كاره شول، او اميد دى چي كوم خلـ， تر 
مودو راسي د دې كالم د يو ＄اى كولو ل５واله ؤ هغوى به دې مجموع３ 

  .ته د ميني په نظر او－وري او د زړه نه به د دې قدر كوي
خر ك＋３ د فاضل مصنف په خدمت ك＋３ د اردو شاعرۍ له په آ

اړخه دا خواست كوم چي هغه دي د خپل زړه او مازغو نه اردو له 
هغه برخه ورك７ي د كومي چي حقداره ده او متازه ي３ ده، هغه پخپله 
د غالب په ستاين３ ك＋３ چي يو ＇و بنده ليكلي دي هغ３ ك＋３ ي３ د 

  :اردو د حالت سمه نقشه را ك＋ل３ ده
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  هﾡ اردو ابهى منت پذير شانه ئﾡگيسو

  هﾡشمع يه سودائى دل سوزى پروانه 
  

موږ د هغه دا شعر لولو او ورته وايو چي كوم احساس د هغه نه دا 
شعر راويستى دى، د هغ３ نه دي كار واخلي، او تر ＇ه مودې دي اوس 
د اردو سر سن７ه سمولو ته مخه ك７ي او موږ له دي دا موقع راك７ي، چي 

 اردو دا مجموعه، چي د مودو پس چاپ شوې ده، د يو بل موږ د
  .كليات پ５ش خ５مه و－２و

  مشتاق احمد مشتاق: ژباړه



٥١ 

  

  

  لوم７ۍ برخه 

  

 )م پوري١٩٠۵تر (.......
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  هماله

  چي ي３ كال د هندوستان! اې همال３
  ستا تندى ＊كليى؟ را！ي شي دا اوچت اسمان
  نشته د زوړوالي، در ك＋３ هي＆ ن＋ه ن＋ان

  ستا ＄وان９ ته دي حيران، ＄ي اسمانونه－ر
  يو جلوه په طور، ＊كاره شوې و موٰسى ته
  ته ي３ سر تر نوكه، تجلي ستر－ي بينا ته
  ＊كارې په ظاهر نظر كي، ته يو كوهستان
  ته مو ＇وكيدار، ته ي３ د４وال د هندوستان
  ته لكه د４وان ي３، ړومبى بيت د دې اسمان
  انرا كاږې وخلوت ته، د انسان د زړه ارم

  د مشرۍ ك７ه در پر سر، واورو چي پ／７ۍ
  ＄كه ته خندا ك７ې، په ！وپ９ پوري د لمر
  تيرې زمان３ خو ستا، د عمر دي يو آن
  كندو ك＋３ م５شته دي، د وري％و تور تمبوان
  ＊كاري دي سرونه، ثريا سره －ويان
  ته خو ي３ پر م％كه، ولي خور ي３ پر اسمان
  ب５خ ك＋３ دي چين３ جوړ، آيين３ دي چي بهي８ي

  چي دي مخ پرې صفا كي８ي، د درته رومال دىبا
  －وري دي وري％ي، د باد اس باندي سورې دى
  الس ك＋３ ي３ اخستى، كروړې د تندر سرې دى
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  ي３ ميدان د لوبو، همال３ درك＋３ درې دي
  دا د قدرت جوړي، عناصرو ته پرې دي
  ＇ومره خوشحالي ك＋３، ＇ن， پر ＇ن， وري％３ زغلي

  سي زغليپر＄ي ب３ ＄ن％يره، دا هاتيان دي ه
  راغلي د صبا وږمه، زان／و ترې نه جوړي８ي
  هره غو！９ مسته، د هست９ په ！ال زن／ي８ي

  ３، ژبه دا ويي８يچوپه خوله د هرې پا１
  زما مخ ته را رسي８ي ،الس د －لچين كله

  وايي چوپه ور＄ه، دغه ！وله افسانه مي
  د قدرت خلوت خانه مي، ده لكه جون／７ه

  ＄ي واله د غر د سر نه، په سندرو چي را
  موجونه د كوثر او، د تسنيم دا شرموي 

  د قدرت ناوې ته ＊ايي، صافه آئينه
  الره ك＋３ د － نه، كله بچ كله ي３ وهي

  د زړه خوښ عراقي ساز، چ７５ه چ７５ه دغه
  ستا آواز! پ５ژني زما زړه مسافره

  چي د شپ３ چيري ليٰلى، ＇ي７ي اوږدې زلفي
  آبشارونه په خندا، زړه را كاږي ＄ان ته

  چي －ويايي پرې ده فدا، ما＊امهغه چوپ 
  په فكرونو سر تا پا، هغه ون３ ډوب３

  رن， چي د شفق ال رپي رپي په كوهسار
  ډ４ره ＊ه ＊كار８４ي، دا غازه ستا په رخسار
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  ＇ه خو، د هغه وخت داستان! وايه همال３
  م５شت چي ستا لمن ك＋３ شو، زموږه بابا －ان
  وك７ه ＇ه د هغه ساده ژوند ساده بيان

  چي، پرې ＇ه خاپ خال او ن＋اننه وو د ＊يوې 
  بيا هغه صبا ما＊ام! ＊يه تصوره

  اې －ردشه د ايام، وزغله په ستورو
 

u   
  

  رن／ينه －ل

  چيرې نه دى ＇ه مشكل، تا ته جوړ پ５（ شوى
  جوړ ！＂ر لرې ب５دل! اې رن／ينه －له

  او رونق ي３ د محفل، －６ په محفل نه ي３
  په دنيا نه دى حاصل، دا فراغت ما ته

  

  سوز وساز يم د آرزو، ن ك＋３زه په دې چم
  ته احساس هم د آرزو، نه لرې په ژوند ك＋３

  

  خو زما نه دى عادت، ستا شو كول ＊اخ نه
  ب３ ظاهر بينو د صورت، نه دى دغه كار



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٥٦  

   چي دغه الس نه دى ظالم په هي＆ حالت-آه
  چي －لچين نه لرم خصلت، ＇ن／ه دي ك７م پوه

  

  د حكمت د ماشوړو سره، ＇ه مى كار روز－ار دى
  ستر－و دى له نندارو سره، كار مي د بلبل په

  

  سره د سلو ژبو چوپ ي３، دا درته منظور؟
  راز دى هغه ＇ه؟ چي دي سينه ك＋３ دى مستور

  ي３ －ل د باغ د طور، ته خو هم زما غوندي
  لرې ته هم ترې مهجور، زه هم يم چمن نه

  

  زه د بوى غوندي پر４شان يم، ته ي３ خاطرجمع
  ر خوا ته روان يمه، ژوبل د ل＂ون په توره

  

  دغه پر４شاني، زما سامان د جمعيت نه وي
  دا سوى ＄ي／ر، ډيوه كو！ه ك＋３ د حكمت نه وي

  پن／ه زما د دې قوت نه وي، دغه ناتواني
  دغه آيين مي د حيرت نه وي، رشك د جاِم جم
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  دى جهان ته چي ر１ا ＊يي، دا ل＂ون د شمعي
  په قدم قدم ادا ＊يي، دا د علم اس ته

  

u   

  وم والي زمانهد ماش

  دغه م％كه اسمان ما ته، نوى يو وطن وو
  ارته غ８５ه جهان ما ته، بس د خپل３ مور وه

  هر يو حركت يوه مزه وه په ＄ان ما ته
  دا خپل زبان ما ته، غوندي حرف وو ب３ مطلبه

  آه هغه ژړا، په ＇ه خبره ماشومتيا ك＋３
  د ＄ن％يرونو په شرن／ا ك＋３، آه هغه مزه

  پوږم９ ته په پارونوزما س، هغه كتل! هاى
  په مين＃ ت， ي３ په －امونو، هغه د وري％و

  د سفر په تپوسونو، د دې د غر او سم３
  په دروغو جوابونو، هغه حيرانتيا مي

  او خول３ وينا غو＊تله، ستر－ي په ديدن ＊خ３
  راته بس لمسه كول، زړه د تپوسونو

 

u   
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  مرزا غالب

  معلومه ك７له ستا له بركته دا انسان
  الوتى تر كوم مكان،  شيمارغه د تخيل

  تن او ته ي３ روح روان، محفل د شاعرۍ وو
  او هم محفل نه وې پنهان، ＊ايست وې د محفل

  ＊ايست غواړي ديدنونه، ستا ستر－ي هم د هغه
  هر＇ه شى ك＋３ پ دننه، چي سوز د زند－９ دي
  ستا په رباب سرمايه دار، مجلس دى د هست９

  ارد توى سكوت دى د كوهس، چي ＇ن／ه په نغمو
  د قدرت هم دى بهار، ستا د تخيل نه

  را＄ومبي８ي عالم زار، ستا د فكر كر نه
  

  په شوخ９ ك＋３ د تحرير، ژوند دي پوشيده دى
  دي شون６ي د تصوير، －واښ د －ويايي ك＋３ ي３

  ستا د شون６و په اعجاز، خبري ك７ي فخرونه
  ستا په دې اوچت پرواز، حيرانه ثريا ده

  ا په اندازصدقه ست، د خوږ نه خوږ مضمون شه
  خاندي د ډيلي غو！９ په －لو د ش５راز

  تا جوړ ك７ى خپل مقام دى، آه ويجاړ ډيلي ك＋３
  همنوا ناست په آرام دى، ستا" ويمر"باغ ك＋３ د 
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  سيالي نه شي ك５دې، ستا د شاعرۍ سره
  د تخيل نه شي مل／رې، كامل فكر چي ＇و

  چي چيري وو يو وطن ＊كل３، آه په هغه هند
  نكته بينو ته ＊ودل３، آه چي نندارې دي

  منت باري دي شان３ ته، زلف３ د ُاردو ال
  دلسوزۍ د پروان３ ته، شمع سودايي ده

  ته د علم او هنر، زان／و وې! اې ډيلي
  پ پ ستا دا بام و در، سر تر نوكه ژاړي
  دى اوده سپوږم９ او لمر، ستا ذره ذره ك＋３

  لكهونه دي －وهر، هسي په دې خاورو ك＋３
  !هستي شته دې نامداره، تهداسي در ك＋３ هم چر
  ملغلره شته آبداره، ＊خه چرته پ＂ه

 

u   
  د غره وري＃

  اسمانونه ＊كلوم، زه يمه اوچته
  يمه －لونه وروم، زه د غره وري＃

  كله باغونه خو＊وم، كله په صحرا
  بحر وبر آبادوم، －ر＄مه هر خوا ته

  

  چي مي غواړي چي اوده شم، زړه هم سخوبي ك＋３
  ه په ك＋３ خوره شمبچو１، شي د غرشينك３ مي
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  ملغلري دوړول دي، قدرت را ته ＊يلي
  د رحمت حدي ويل دي، او＊ى ته د ناوې

  د خف／ان لري كول دي، زړه نه د دهقان مي
  د باغچو رونق كول دي، مجلس ك＋３ د ＄وانانو

  

  د هستي په مخ خور８４م، زلفي شمه －ورې
  سم８５م هوار８４م، ږمن％ي د ت５ز باد باندي

  

  ي غ７وسكي چپ تيري８يم، چرته چي بان６ي نه
  له ورايه نه زاري８ي، ستر－ي د اميد راته

  د ول３ ته ور رس８５ي، س５ل په س５ل چي غاړي
  والى دي په غوږ كي８ي، اوبو ته مي له ＇ا＇كو نه

  

  د شنو كچه فصلونو، ＄اى د اميدونو يم
  لويه ك７ې يم لمرونو، يم پيدا له بحره

  

  كي＋ه شور مي قلزم، د غرونو په چپو ك＋３
  د مست９ په ترنم، مي واړه مست ك７لمارغان 

  او ومي و４ل چي ُقم، په سر د شينكو ودر４دم
  ما مذاق د تبسم، غنچ３ د －ل ته ورك７ه
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  چي جون／７ه د دهقان ده، دا د غره لمن ك＋３
  نمونه د شبستان ده، －وره زما فيض ته

  

u   

  

  يو مچ او جوال－ى

  ماخوذ
  )د ماشومانو دپاره(

  ويل داجوال－ي او، يو مچ ته يوه ور＄ي
  په دې الره باندي ستا، چي ت， راتـ， دي تل وي
  د جون／７ې مي قسمت، ل５كن چيري وي（ نه شو
  ك＋３ نه ＊ود قدم تا، په ه５ره چيري هم دلته

  نو خبره دا ＇ه نه ده، پردو سره كه پر８４دې
  په ډډه ډډه تلل دي ناروا، خو خپلو نه

  نو عزت به زما وشي، كه كور ته زما راش３
  راتلو لره دى ستا، وړىاو دغه مخامخ پ

  ويل ي３ جوال－ي ته، خبره چي مچ واور４ده
  وركوه ورته دوكا، چي －وره ＇وك كم عقل

  جال ك＋３ چيري نه －５ر８４م، زه مچ يم ستا په دغه
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  كوز شوي نه دي بيا، ختلي په پوړو چي دي
  واه د ！， －ومان دي وشه، ويل ي３ جوال－ي چي

  په دنيا ك＋３ لكه ستا، ناپوهه به بل نه وي
  چي خاطر وك７م خو ستا، زړ－ي مي دغه غو＊تو
  په ك＋３ هي＆ نه وه زما، خبره د فايدې خو
  خداى خبر ته به ي３ ست７ى، راغلى ي３ له كومه

   نو ＇ه ده بده دا، دمه كه ما كره وك７ې
  دې كور كي ډ４ر ＇يزونه دي، و تا ته د ＊وولو

  كو！／９ غوندي زما، باهر نه هسي ＊كاري
  دي غوړ４دل３په دروازو ، نرۍ نرۍ پ７دې

  په سرو شنو آئينو صفا، ＊ايسته دي د４والونه
  

  دى حاضر بچو１ى زما، آرام د م５لمنو ته
  نصيب نه دي د هرچا، دا داسي سامانونه

  خو ستا كور ته مي راتلل، چي ＊ه ده: "مچي وويل
  طمع قطع ك７ه له ما، هيچري به ونه شي

  مي دي خپل خداى وساتي، له دې نرمو بچو１و
  وي（ شوى نه دى بيا، ده شوى دىچي ＇وك پرې او

  جوال ويل ي３ زړه ك＋３، خبره چي دا واور４ده
  په ＇ه مچ دى دانا، چي اوس به رانيسمه
  باندي سل كارونه كي８ي، خو راشه خوش آمدو
  دى بنده په دې دنيا، هر＇وك د خوشامدو

  وو４ل جوال－ي په پسته ژبه، ډ４ر فكر نه پس



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٦٣ 

  مرتبه ده زما اهللا، درك７ې درته لويه
  درباندي فريفته شي،  يو ＄ل دي ＇وك ووينيچي

  دى دا ＊كلى صورت ستا، حيران يم ＇ه پى مخى
  درته تاج دى د مزې، پر سر باندي خداى اي＋ى
  لكه پ７ق وهي ه５را، او ستر－ي دي پ７قي８ي

  دا حسن، دا جامه، دغه خوبي، دا صفايي
  دي قيامت راولي ال، سندرې الوتو ك＋３

  نو شو نرمدا خوش آمده ، چي واور４دله مچ
  يقين راغى د اشنا، و４ل اوس مي په تا باندي
  خبره ده ناكاره، انكار كول بلن３ نه

  مناسب نه دي د هيچا، هم زړه خفه كول
  سره والوت جوال－ي ته، دى سم له دې خبري
  او وې نيولو په هوا، هغه پر ك７ه ور！وپ
  چي مچ ي３ په الس راغى، ＇و ور＄ي راسي وږى وو

   س７ه ي３ ك７ه پرې خوانو وې خوړلى داسي چي
  

u   



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٦٤  

  غر او بلون／７ى

  )د ايمرسن نه ماخوذ، د ماشومانو دپاره( 

  بلون／７ي ته يو ＄ل －ويا شولو غر
  حيا كه لري ك７ه ورك دي بشر
  پو！سكى شى ي３ او دومره غرور
  عقل دي دغه، دا پوهه شعور
  قدرت د رب دى نه ＇ه هم ＇يز شو
  نن ب３ شعوره هم باتميز شو

   ＇ه قدرت دىزما په مخك＋３ ستا
  م％كه جهان ！ول و ماته پست دى
  زه چي لرم ＇ه، ته لرې چرته؟
  غر اوچت چرته، ته چينجى چرته،
  بلون／７ي وو４ل خوله دي سنبال ك７ه
  كچه －فتار ك７ې ل８ كو！ي خيال ك７ه
  هي＆ فكر نشته كه نه يم ستا شان
  ته خو هم نه ي３ كوچنى زما شان
  هر پيداي＋ت ك＋３ د خداى قدرت دى

   ＇وك، دا ي３ حكمت دىوړوكى لوى
  ته كه پيدا ي３ په دنيا لوى ك７ې
  زما ختوته ي３ اونى وړى ك７ى



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٦٥ 

  پل اخستل دي په وس كي نه دي
  تشه لوي ي３ نور در كي ＇ه دي؟
  هنر ＊كاره ك７ه، چي لوى ي３ ما ته
  دا سپاري ده، ك７ه ي３ را ماته
  نشته ب３ كاره ＇ه زمانه ك＋３
  ＇ه شى نه بددى دې كارخانه ك＋３

 

u   

  چيل９غوا او 
  )ماخوذ، د ماشومانو دپاره(

  د ＇اروو د ＇ر４دو يو لوى ＄ن／ل ؤو
  چي په ك＋３ يو لوى بهار د شين كبل ؤو
  ＇ه صفت د ش５رازۍ ي３ ك７م بيان
  سپين، صفا، را１ه، تويونه وو روان
  او پيپل په ك＋３ والړ ؤ سايه دار
  د انارو په ك＋３ وو، بو！ى ب３ شمار
  الوتل په ك＋３ هر خواته يخ بادونه

  ارغانو په ك＋３ ＊ه، ＊ه سرودونه د م
  يو چيل９ په دغه رك ك＋３ ＇ر４دله
  د خوړ غاړې ته په سر اوس５دله



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٦٦  

  يو خوا بل خواي３ كتل چي اودر４دله
  يوه غوا ي３ په خپل خوا ك＋３ اوليدله
  ！ي اول ي３ ورته سر خپل په سالم ك７
  بيا ي３ ډ４ر په درناوي ورته كالم ك７
  بي بي وايه د مزاج دي ＇ن／ه حال دى؟

   بي وويل خيريت دى نور ＇ه حال دى؟بي
  ＊ه يا بد دي خو تيري８ي دا ساعت
  زما ژوند دى ما دپاره مصيبت
  دا زړ－ى كباب، كباب دى ＇ه اووايم
  زما خپل قسمت خراب دى ＇ه اووايم
  وينم －ورمه چي ＇ه دى د خداى شان
  دغه شان دى چي زه ژاړمه بدان
  نه چلي８ي زور هيچرته د غريب

  لي د نصيبرا پ５（ شوي دي ليك
  بنيادم سره دي ＇وك ＊７／５ه نه ك７ي
  －وزاره دي خداى د چا ده سره نه ك７ي

  

  كه پ９ ل８ وك７م غري８ي تن／وي مي
  كه مانده شم وركوي مي خر＇وي مي
  ＇ه ووايم په ＇ه چل مي ك７ې را－５ره
  ك７ي دامونه د فريب له ما چاپ５ره
  هم د ده بچي زما په سر لويي８ي
  هم زما په شودو پيو دوى غ＂ي８ي



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٦٧ 

  د ن５كيو دي زما دا بدلونه
  اې اهللا زما دي تاته فريادونه
  چي چيل９ واور４ده دغه ماجرا
  نوې وو４ل چي بي بي ＊ه نه ده －يال
  ＊ه خو چرې ل／ي نه ر＊تيا خبره
  ول３ ك７م زه خداى د پاره دا خبره
  دغه ＄اى د ＇ر او دا يخه هوا
  دغه شنه وا＊ه او دا يخه سايا
  خوشحال９ داسي زموږ په نصيب چرته
  چرته دا او يو ب３ زبانه غريب چرته
  دا مزې د بنيآدم تر سره دي
  ！ول خوندونه د آدم تر سره دي
  هم د ده په دم زموږ ده آبادي؟
  نو بيا قيد دى موږ ته ＊ه كه آزادي؟
  سل خطرې دي له ＄ن／ل او بيابان نه
  خداى دي وساتي هر ＇وك هغ３ －زران نه
  په موږ باندي دى انبار د ده احسان

  ي８ي －يله موږ ته په هي＆ شاننه ＊اي
  كه ته پوه ش３ د آرام په قدر چرې
  بنيآدم نه به ِ－يله ونه ك７ې چرې
  دې خبره باندي غوا وشرم５دله
  بنيآدم نه په －يلو پ＋５مانه شوله

 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٦٨  

  ن５ك او بد ي３ ＊ه په زړه ك＋３ وتلل
  پس له فكره ي３ بيا داسي وويل

  

  يو وړوكى غوندي شى چيل９ ＊كاري８ي
  ه ك＋３ ور＊خي８يخو خبره دي په زړ

 

u  

  د ماشوم دعا

  )دماشومانو دپاره: ماخوذ(

  تمنا مي په خوله راغله شوه دعا
  ك７ې د شمع３ په شان خدايه ژوند زما
  په هست９ مي دا تياره دنيا ر１ا ك７ې
  په ولقو مي خوره هر لور ته بر４＋نا ك７ې
  او زما په بركت ＊ايسته وطن ك７ې
  لكه ＇ن／ه چي په －لو جوړ چمن ك７ې

  !ه شان ژوندون راك７ې ته ربهد پتن， پ
  !شم د علم په مشال مين زه ربه
  كار زما د غريبانو حمايت وي
  د دړدمنو او كمزورو محبت وي



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٦٩ 

  زما خدايه له بدۍ ما په امان ك７ې
  كومه الر چي سمه وي ما پرې روان ك７ې

 

u  

  همدردي

  )د ماشومانو دپارهماخوذ له وليم كوپرنه،(
  هپر يو ＊اخ د ون３ ناسته وه بلبل
  ＇ه خفه او غل３ غل３ ＊كار４دله
  و４ل چي شپه مي پر سر راغله ＇ه به كي８ي
  ＄اى په ＄اى مي په خوراك ورځ ت５ره ك７له
  اوس به ＇ن／ه و رسم تر خپل３ جال３
  پر هر شي باندي تياره راخوره شوله
  هلته يو اوراوركى و چرته غلى
  د بلبل３ دا زارۍ ي３ واو４دله

  يمو４ل ي３ －ر كه زه يو نه ＇ه غوندي شى 
  ول３ ستا خدمت ته مال مي وت７له
  كه تياره د شپ３ خوره شوه نو ＇ه غم دى
  زه به ستا مخ ك＋３ ډيوه ك７م خپله بله
  خداى راك７ې په قدرت ما ته ر１ا ده
  تا ته الره به ＊يم پرې زه په خپله



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٧٠  

  هم هغه خلـ， دي ＊ه په دې جهان ك＋３
  چي د نورو شي په كار په درد خف／ان ك＋３

  

u  

  د مور خوب

  )د ماشومانو دپاره: (ماخوذ

  يوه شپه اوده وم خوب مي ليده
  په دې خوب مي زړه نور هم وتره５ده
  ما ويل چي ＄مه، يم چرته روانه
  ده تياره الر ل５دى نه شي له يو خوانه

  

  ！ول و４＋ته مي ډ４ر له و４رې رپ５دل
  راته －ران وو د قدم اوچتول
  ل８ مي زړه ！ين， ك７ او الړمه، په مخ ك＋３

  كانو راغى مخ ك＋３يو قطار د هَلو
  تك３ شن３ غوندي جام３ ي３ وې اغوست３
  ډ４وې ！ولو وې السونو ك＋３ نيول３
  وړاندي وروسته پ＂ه خوله ولو روان
  خداى خبر چي چرته تلل په داسي شان



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٧١ 

  په دې فكر ك＋３ روان ومه ب５دله
  چي خپل ＄وى مي په نظر شو په دې ډله
  وروسته وروسته غلى غلى دى روان وؤ

   م７ه وه په خف／ان وؤچي ډيوه ي３ د الس
  ما ويل ورته زما د ستر－و توره
  زه دي پر４＋ووم ته چرته راغل３ －وره
  ستا ب５لتون ك＋３ زه هر وخت يم ناقالره
  تل د او＊كو هار پ５يمه ستا دپاره
  تا زموږ او نه ك７ه يو پو！ى پروا
  رانه والړې تا خو ＊ه وك７ه وفا؟
  چي بچي وليد زما دا اضطراب

   ك７ جوابمخ ي３ واړاوه او راي３
  دا زما جدايي تل تا ژړوي
  خو په دې ك＋３ هي＆ فايده زما نه وي
  يو ساعت ورپس３ چپ وو ＇ه ي３ نه و４ل
  بيا ډيوه ي３ را ＊كاره ك７ه دا ي３ وويل
  ته به واي３ چي په دې ډيوه ＇ه وشو؟
  دا ستا او＊كو ده م７ه ك７ې دغه وشو

  

u  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٧٢  

  

  د مارغه فرياد

  )د ماشومانو دپاره(
  زما راياد４دلآه هغه د ت５رو ور＄و 

  هغه باغ، هغه سپرلى، هغه د ！ولو چيغيدل
  چي جاله ك＋３ زما به، وه چرته هغه آزادي شته
  او په خپل اختيار راتلل، الوتل په خپله خو＊ه
  چي كوم وخت راته راياد شي، يو －وزار په زړ－ي اوخورم

  د غو！يو خند４دل، د شبنم په او＊كو پوري
  خونهاو نازك نازك م، هغه ＊ه ＊ه صورتونه
  مي د كور اباد４دل، د هغه له بركته
  اوس زما په دې قفس ك＋３، آوازون３ نه رارسي

  زماپه وس ك＋３ديچي خالصى مي،چيري واي ارمان-آه
  چي په كور پس３ نولي８م،  زه ＇ومره بدنصيب يم-آه

  او زه قيد يمه ك８４７م، ！ول مل／ري مي وطن ك＋３
  شوې －لونه او خندي８ي، سپرلى راغلى غو！９ ！ولي

  خپل قسمت باندي ژړي８م، ه دې تياره كو！ه ك＋３زه پ
  زه اوس چاته واورومه! د دې قيد مصيبت خدايه

  زه له غمه م７ نه شمه، و４ره ده چي دې پنجره ك＋３
  حال مي هغه راسي دا دى، چي چمن نه يم راوتى

  غم مي زړه خوري زړه مي غم خوري، په خپل كار هر يو ل／يا دى



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٧٣ 

  اق په دې سندرهد فر، خوشحال مه شئ او ر４دونكو
  په فرياد او واويال دي، دا د خوږو زړونو دړد دى

  

  د پنجرې نه مي آزاد ك７ه! د قفس ＇＋تنه راشه
  دعا واخله زړه مي ＊اد ك７ه، زه قيدي يم ب３ زبانه

 

u  

  د م７و نه تپوس

  نقاب مخ نه د ما＊ام، لمر پر４وت او اوچت شو
  په اوږو زلف３ د ما＊ام، خورې دي د هست９

  

  تيارې د چا د غم دي؟، غوستن جوړدا تك تور ا
  د هغه تللى لمر ماتم دى، محفل ك＋３ د قدرت

  كوي په شون６و د －فتار، اسمان دى چي جادو
  د سحر－ر، يمه بيدار، نظر ك＋３ دى د شپ３
  شو غوپه موج د هوا، درياب د خاموش９ ك＋３
  د جرس نرۍ صدا، را＄ي چرته له ليري
   نهتاؤ ك＋３ ت＋تي له دنيا، زړه دى چي د ميني
  د دې ＄اى شور او غوغا نه، بو ي３ تلم زه ليري

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٧٤  

  د بدنصيبو د منظر، زه شومه تماش／ير
  د خاورو پر بستر، اوده چي دي قبرونو ك＋３

  

  چي ل８ ＇ه خو زه ك＋５نم! ودري８ه د زړه تاوه
  دوه ＇ا＇كي او＊ك３ خو زه توى ك７م، د دې كلي په حال

  په ميو چرته ك＋３ اوس８５ئ؟، اې مستو د غفلت
  ووايئ چرته چي اوس８５ئ، د هغه ＄اىل８ حال 

  هلته هم خلـ， حيران دي، چكر د نن صبا ك＋３
  جوړ هلته هم ميدان دى، او جن， د عناصرو ته

  

  د غم قال ك＋３ را محصور دى، بنده هلته ك＋３ هم
  هم انسان داسي مجبور دى، او هغه واليت ك＋３

  د پتن， سو＄５دل شته ＇ه؟، اې هلته هم په شمع
  قيص３ د －ل او بلبل شته ＇ه؟، هغه باغ ك＋３ هم!اې

  زړه سين３ نه بهر كي８ي، په يو مصرعه چي دلته
  هلته هم زړه ويلي كي８ي، د شعر له －رم９ نه

 

  دلته روح لره آزار، خوي＋９ او خپلول９ دي
  داسي هم شته چرته خار، خو هغه －لستان ك＋３
  خوشحالي نو سل غمونه، كه دلته يك يوه وي

  ５（ داسي فكرونهچرته پ، اې هغه ملك ك＋３ نه وي



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٧٥ 

  هلته تندر هم شته؟ زميندار هم او راشه هم؟! اې
  د شوكمارو اند４＋نه هم، جوپ３ او قافل３ شته

  جال３ ته كن７كي هم مارغان؟، اې هلته ！ولوي
  شته د پاره د مكان؟، او غم د خ＂و لو！و

  خپل اصليت نه ب５／انه دى؟، هلته هم انسان! اې
   دى؟دستورونو د４وانه، ب５لتون ك＋３ د قامونو

  د بلبل نه شي اور４دلى؟، هلته هم فرياد! اې
  په چا زړه ته شي دړد４دلى؟، د دې جهان په شان

  د آرام هسي منزل دى؟، باغ دى د جنت كه
  مخ د حسن د ازل دى؟، يا نوم د ب３ پلوو
  سوزولو يو تركيب دى؟، دوږخ د －ناهونو

  پ مطلب ادب تاديب دى؟، د اور په دې لمبو ك＋３
  هغه ملك ك＋３ دى پرواز؟، وږ －ر＄ودلته خو م! اې

  وايو د دې ال ＇ه دى راز؟، دا موږ چي ورته مرګ
  دلته دا ساز او سامان دى؟، سبب د پر４شان９ خو
  دغه شان علم د انسان دى؟، نو هلته هم محدود

  په ديدن مومي آرام؟، ب５لتون وهلى زړه هم
  لن تران３، د طور كالم؟، كه هغلته هم دې
  مي ＇ه آرام په ل＂ونونو؟مو، روح هلته ك＋３ هم
  دى هسي م７ په تپوسونو؟، او هلته هم انسان

  تورو ت５رو نه ډك معمور دى؟،  هغه وطن هم-آه
  د ميني سر تر نوكه نور دى؟، او يا په پلوشو
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  په دې جهان چي دى پنهان، ＊كاره ك７ئ هغه راز
  ＊خ په زړه ك＋３ د انسان، دلته ازغى دى چي مرګ

 

u  
  شمع او پتن，

  ولي دومره محبت ك７ي؟! ره شمع３پتن， تاس
  قربان５دو ته ولي نيت ك７ي؟، نا قرار دى او په تا
  غريب ك７و لكه س５ماب، ستا نازونو ادا－انو

  تا خو نه دي ور＊ودلي ؟ ＇ه د عشق دغه آداب
  －５ر چاپ５ر ستا د جلوو نه، طوافونه كوي چورلي
  ستا د ستر－و د لمبو نه، سو＄５دلي راته ＊كاري

  جوړې شته آرام د ＄ان،  ده تهك＋３ په عذاب د مرګ
  جوړي عمر جاودان، ستا شغلو ك＋３ ورته ＊كاري

  په غم خانه ك＋３ چيرې نه واى، ستا ر１ا كه د جهان
  به شين شوى چيرې نه واى، د عاشق د اميد بو！ى
  د ده مون＃ دى هم ي３ نياز دى، ستا دربار ك＋３ پر４وتل ي３

  ي３ لذت د سوز وساز دى، دى وړوكى غوندي زړه ك＋３
  د هغه حسن قديم دى، وش د عشق ي３ په زړه ك＋３ج

  دى پو！سكى شان كليم دى، ته وړوكى غوندى طوري３
  !د الوتونكي پتن， －وره، شوق د تماش３
  د دې پو！سكي پتن， －وره، تلوس３ ته د ر１ا
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  عقل او زړه

  يوه ورځ عقل و زړه ته داسي وو４ل
  د ب３ الرو ب３ دركو رهنما يم

  ان ك＋３يم په م％كه ول３ －ر＄م په اسم
  －وره ＇ومره؟ او تركومه زه رسا يم
  په دنيا ك＋３ كار زما الره ＊ودل دي
  لكه خضر پ５（ په سخته د هرچا يم
  د هست９ د كتاب يم تفسير كوونكى
  د اظهار ＄اى زه د شان د كبريا يم

  

  ته يو ＇ا＇كى ي３ د ويني، ل５كن زه خو
  ز４رونكى ＄ان ته لعل ب３ بها يم

  تيا ديزړه چي واور４دل ويل ي３ ！ول ر＊
  ول３ ما ته －وره زه هم په ر＊تيا يم
  ته به تش د هست９ راز باندي خبر ي３
  ول３ زه يم چي باطن له هم بينا يم
  واسطه ستا ظاهري مخلوق سره ده
  او زه يمه چي باطن سره اشنا يم
  تا ك＋３ علم دى په ما ك＋３ معرفت دى
  ل＂وې ته خداى او زه خدا نما يم
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  د هر علم انتها ب３ آرامي ده
  ３ دې مرض دپاره زه دوا يمول

  په محفل د صداقت ك＋３ ته ي３ شمع
  په مجلس د حسن زه ＊ايست ر１ا يم
  د زمان مكان په مزي ته پابند ي３
  زه مارغه يم د سدره وني اشنا يم
  －وره ته، ＇ومره اوچت زما مقام دى
  د جلوو تجلو ډك عرش د موال دى

  

u  

  د درد ږغ

  نشته په هي＆ شان３ زما، سوزمه آرام
  !ك＋３ ك７ه اې سينده د －ن／ا،  مي －رزندىډوب

  ډ４ر نفاق را＄ومبوي، م％كه د وطن مي
  وصل ＇ه ته وايي ؟ قرب فراق را－６وي

  د يو رن／９ نااشنايي، غضب دى، شو پر ＄اى
  درمن دانو ك＋３ جدايي، غضب دى، شوه د يو

 

  د ورورول９ نه وي پر －لو، راغل３ چي هوا
  نغم３ نه ك７ي د بلبلو، مزه هغه چمن ك＋３
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  ند پس３ د قرب حقيقي هم５ش م７ ك８５مخو
  خپل ساحل ته ترې تره８５م، سيند چي شي ورغاړه

  يوه دانه ده د راش３، شاعر معجزبيان
  ＇ه هستي ده د دان３، راشه چي نه وي بيا نو

  ＊ايست و＊يي ＄ان ＇ه ته ؟ چي ＇وك پر مايل نه وي
  ＇ه مطلب چي محفل نه وي، د شمع３ سوز４دو نه
  ولي بدل８５ي نهپه خاموش９ ، شوق د －ويايي

  دا جوهر ولي ختمي８ي نه، دې زما آئين３ نه
  زموږه ژبه پرانستله، داسي وخت وينا

  چمن يخه ايره شوله، اور د جن， چي وسو
 

u  

  لمر

  )د －ايترې ژباړه(

  د ژوندو د دې جهان، هم ته روح ي３! اې لمره
  تا د كون او د مكان، راغون６ه ش５رازه ك７ه
   ك５دو ي３د وجود ＊كاره، سبب ته د عدم او

  ك５دو او ن５شت ك５دو ي３، سبب ته د چمن د شته
  د عناصرو ده په تا، قايمه تماشه

  د ژوندون ده تقاضا، هم ستانه په هر ＇يز ك＋３
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  دى ميندلى خپل ثبات، هر شي ستا له جلوو نه
  سر تر نوكه دى حيات، ستا سوز دى او كه ساز دى

  ！وله نور او نور دى،  لمر چي په هغه زمانه-آه
  روح روان دى، او شعور دى، قل او كه زړهدى ع

  پلوش３ دي د شعور، موږ ته راك７ه! اې لمره
  ورك７ه عقل ته مو نور، د خپلي تجل３ نه

  جوړونكى د سامان ي３، محفل د موجودات له
  اوس５دونكو ته يزدان ي３، د ك＋ته او د پورته
  ظاهر شوى هر جاندار ك＋３، كمال دي د هست９ دى
  طارونو د كوهسار ك＋３په ق، ＊كاره دي ده هستي

  دپاره ته پرورد－ار ي３، د هر شي د ژوندون
  د هغو هم ته تاجدار ي３، د نور نه چي پيدا دي
  او نه ستا ＇ه انتها، نه ستا ＇ه ابتدا شته

  ده آزاده ستا ر１ا، ړومبى وروستى له قيده
 

u  

 شمع

  شمع３ زه هم يم خوږمن، محفل د دنيا－９ ك＋３
  په لمنفرياد غو！ه ، دانه د سپ５لني يم

  درك７ى حرارت د سوي زړه دى ميني تاته
  ي３ لمن ډكه ك７ه ماته، د سرو او＊كو له －لو
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  د عيش ك＋３ يا كه په زيارت ي３، بلي８ې په مجلس
  د غم او＊كو سره غاړه غ７ۍ په هر حالت ي３

  په شان ستا نظر دى يو، د راز د عاشقانو
  چي بيل بيل ته په بيل رو، زما نظر ته －وره
  ستا ر１ا ده په يو شان،  ك＋３كعبه او بتخانه

  په ب５لتون زه يم پر４شان، د دير او د حرم
  ما ته شان د آه، ＊كاري８ي ستا په تور لو－ي ك＋３

  غلى ستا په جلو－اه، يو زړه به چرته پ وي
  چي ي３ هجران د تجلو ك＋３، سو＄３ ته په دې

  ر１ا ستا پلوشو ك＋３، ب３ درده دغه سوى －２ي
  ز نه ي３ خبرباندي هر－، ته سو＄３ خو خپل سوي

  بينا ي３ او په سوز د زړه دي نشته دى نظر
  زه په شان３ د س５ماب يم، په جوش د اضطراب ك＋３
  په دغي اضطراب يم، خبر د ＄لبالند زړ－ي

 

  د ناز پر ما د ب３ نياز، دا وو چرته نظر
  چي زما د خپل －داز، احساس ي３ راته راك７
  چي زه يم پر ناقرار، هم دغه ا－اهي ده

  ك＋３ جهان يو د ان／ار، ب）ريدى پ په دې 
  د كوز وپاس دى هم په دې، او دا ب５لتون كول

  ك＋３ مستي ده هم په دې، بوى －ل ك＋３ او شرابو
  باغ دى كه بلبل كه －ل ك＋３ بوى د آ－اه９ نه دى

  د آ－اه９ نه دى: اصل كشمكش د زه او ته 
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  اخستونكى شو د ميني، ازل ك＋３ ＊ايست زړه
  و د مينيور＊ودونكى ش، آواز د كن تاوونه

  د كن －وره بهارونه، حكم وو －لشن ك＋３
  وينه زر －６وډ خوبونه، ستر－ه يوه واخله
  د حجاب د دې وجود مي، ما نه تپوس مه ك７ه

  سحر وو د نمود مي، ما＊ام د جدايي زما
  چي د قيد سره ناشنا وم، الړې هغه ور３＄

  زه دپاسه يو بر４＋نا وم، د طور په ونه باندي
   پنجرې ته چمن وايمچي، قيدي يمه اوس داسي

  دې غم خان３ ته وطن وايم، د دې مسافرۍ
  راته خف／ان مي ب３ سبب شه، وطن را ياد４دل

  نظر د شوق مي كله كله ذوق مي د طلب شه
  د خيال ي３ －وره انتها، اې شمع３ د فر４ب
  ورته ك７ه انجام ي３ دا، سجده چي ماليكو
  خو ثريا نه هم اوچت يم، مضمون يم د فراق

  د كون مكان د طبعيت يم، ظمنغمه زه د نا
  نو وي３ غو＊ت زما نمود، چي جوړ ي３ ك７مه زه

  د د４وان د هست و بود، په سر ي３ وليكلم
  ك７له دې خاوره ك＋３ اخو＊ه، استو－نه ملغلري

  ولي قيصه ي３ ده اوچته، بندش ي３ كه دى سست
  همدا واړه قصور دى، د ستر－و د غلط نظر

  ر دىد شوق جلوو نه په ظهو، عالم خو د شعور
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  د زمان مكان كمند دى، او دغه سلسله ي３
  د تماش３ ورك７ى خوند دى، هم طوق ته د ＊ايست
  خو يم ت５روتى رو －ودر ك＋３، منزل ته مي شوق شته

  په فريبونو د نظر ك＋３، يم را－ير! اې شمع３
  هم په ＄ان ك７ى د دام، په خپله هم ＊كاري يم

  په خپله هم مرغ９ د بام، هم بام يم د حرم
  چي زه يم ناز او كه زه نياز يم، نه شوه دامعلومه 

  سر تر نوكه چي －داز يم، زه حسن يم كه عشق يم
  اشنا بيا چرته زوړ راز، شون６و سره نه شي! هن

  او رسن نه شي بيا آغاز، قيصه چرته د دار
 

u  

  يو ارمان

  !مي زړه موړ دى خپله ربه، د دنيا له محفلونو
   ختلىچي زړه موړ وي دم، ＇ه مزه د انجمن وي

  زړه مي دې ل＂ون ك＋３ －ر＄ي،  نه يم په ت５＋ته شور او ږوږ
  چي تر تقرير قربان５دلى، چرته وي داسي سكوت

  دا ارمان مي دى په زړه ك＋３، خاموش９ پس３ م７ ك８５م
  مي جون／７ه جوړه ك７لى، چي د غره چرته لمن ك＋３

  فكر هي＆ راسره نه واى، اوس５دى ايك３ يوا＄ي
   نه واى ايستلىله زړ－ي، د دنيا د غم ازغى مي
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  د مرغيو په چغار ك＋３، د سرود مزه راتللى
  راته باجه واى ږغ５دلى، د چين３ د اوبو شور
  او پيغام ي３ د چا راك７ئ، －ل غو！９ ！ق وچاودلى

  راته جهان راو＊ودلى، دې وړې غوندي پيال３
  شين كبل مي بچاو１ه واى، خپله ل５چه مي بال＋ت واى
  رمولىچي جلوت ي３ ش، دا خلوت واى زما داسي

  سره بلبل دومره بلد واى، زما شكل او صورت
  ما نه هي＆ نه تره５دلى، چي وړوكى غوندي زړه ي３

 

  شنه شنه بو！ي ＊ه والړ واى، په قطار دواړه طرف ته
  تصويرونه اخستلى، او د خوړ صفا اوبو ي３
  مزيداره ＊كار４دلى، ننداره د غرونو دومره

  ورته اوچت اوچت كتلى، د اوبو غليو هم
  په مزه د م％كي غ８５ ك＋３، ام شينكى ويده واىپه ار

  －ر＄５دلى ＄لقيدلى، او اوبه د جاړو من＃ ك＋３
  په آيينه ك＋３ ＇ن／ه －وري، لكه ＇وك پى مخى مخ چي

  په اوبو ور！ي＂５دلى، د －ل ＇ان／ه دغه شان３
  واى نوكريزې پوري ك７ې، د ما＊ام ناوې ته لمر چي

  هر －ل واى اغوستلى سرې جوړې د بنارس غوندي
  واى اميد د هغو خل／و، ا ماته ډيوه ديدا زم

  باندي ستومانه اودر４دلى، چي د شپ３ په سفر تلو
  جون／７ه ور＊كاره شواى، پ７قيدلى چي تنا نوې
  باندي ور４＃ راخوره شولى، كوم وخت چي په اسمان
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  توران９ ك７ي چغارونه، د سحر په صباوون چي
  يو ＄اى واى چيغ５دلى، زه دې سره دا ما سره

  او د جمات مي په غوږ نه واى، تخان３هي＆ احسان د ب
  د سحر زيري راوړلى، د جون／７ې سورى ما ته

  چي ＇ه وختى شبنم راغى، د －لونو اوداسه ته
  او فرياد مي دعا شولى، ما اودس ك７لى په او＊كو
  مي شوې چغ３ دومره پورته، هم په دې چوپه چوپتيا ك＋３
  د كوچ ږغ وو رس５دلى، چي د ستورو قافل３ ته

  په ژړا وو ژړولى، هر دردمند زړهدې ژړا مي 
  －وري دوى كه ي３ وي（ ك７لى، دا ب３ خوده چي پراته دي

 

u  

  د سحر لمر

  زموږ د ميخان３ د شور و ږوږ نه ته ډ４ر بر ي３
  مجلس چي د اسمان پرې دى ＊ايسته هغه ساغر ي３
  د ناوې د سحر د غوږو در ك＋３ ته －وهر ي３

  د افق هغه ز４ور ي３، نازي８ي چي تندى پرې
  داغ د توري شپ３ لري ك７ه مخ نه دنياتور 

  غلط حرف غوندي فنا، شو ستوري له اسمانه
  د اسمان شي جلوه －ر، حسن دي په بام چي

  خو وت＋تي له ستر－و نه يو دم د خوب اثر
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  ډكه لمن شي د نظر، نور نه ＄اى پر ＄اى
  بس يو ستر－ي د سر، خو تش ظاهر ليدل وك７ي

  ه＊ايي هغه تماش، د زړه ستر－ي چي غواړي
  ده په كار هغه جلوه، باطن چي پرې ر１ا شي

  دنيا ك＋３ ونه خوت ارمان، د شوق د آزادۍ
  يو ！ول عمر بنديوان، ＄ن％ير د تعلق ك＋３

  ستا نظر ته دي يو شان، لوړه او ژوره
  دي خپل ＄ان لره ارمان، زما هم داسي ستر－ي

  د بل غم ك＋３ آباد وي، كسي مي د او＊كو دي
  ما زړ－ى آزاد ويز، ب５لتون د قام قام９ نه دي
  خاص نه واى زبان، ت７لى مي د چا په رن， ك＋３

  او وطن مي كل جهان، قوم مي كل انسان واى
  راز د انتظام د قدرت زړه ك＋３ شي عيان
  لو－ى مي دي د خيال د شمع３ رسي تر آسمان

  د دنيا نه ك７ي پر４شان، چي وران３ مشورې مي
  هر شي ك＋３ راته ＄ان، ＊ايست د ميني و＊ايي

  شي خوږ د باد په پر،  د －ل چيريپا１ه كه
  او ＇ا＇ي ي３ اثر، او＊كي شي له ستر－و مي

  د سوز واى پو！ى شرر، زړه ك＋３ مي د ميني
  د حقيقت راك７ي خبر، ر１ا ي３ چي د راز

 

  د فطرت ډ４ره صفا واى، زړه مي آئينه واى
  د همدردۍ جوړه سودا واى، سر ك＋３ مي هم５ش



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٨٧ 

  د هن／امو د عالم نه ي３، ته چي خواريك（
  اعظم نه ي３! نه ده لمره، دا د كمال نخ＋ه

  ته چي دومره لوى حسن سره هم محرم نه ي３
  سره سم د آدم نه ي３، ذرې د در د خاوري

  نور دى ＊خ په تماشه، مسجود د ماليكو
  د سحر او د صبا، او ته ي３ منت باره
  زموږ دى په كو－ل ك＋３، د نور د حقيقت ارمان
   ك＋３دى دې محمل، كور د ل＂ونونو د ليال
  دى غ＂و د مشكل ك＋３، خوند د پرانستو ＇ومره
  مو په سعي ال حاصل ك＋３، خوند د سل خوندونو

  سره زړه د اشنا نه دى، دړد د تپوسونو
  ل＂ون ك７ې تا نه دى، رازونو د قدرت پس３

 

u  

  د ميني درد

  د عشق ته ي３ مرغلره يو آبداره! اې دړده
  خو پام چي نامحرمو ك＋３ ＄ان نه كاندي آشكاره

  ستا د جلوو ＄اى دى په پ７دو ك＋３ پ پنهانچي 
  لري ظاهر باندي ايمان، او دا نوى محفل
  چمن د هست وبود ك＋３، راغل３ ده هوا نوې

  ＇ه خوند اوس په نمود ك＋３، د عشق نشته دى! اې دړده



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٨٨  

  ته د ＄ان ＊كاره كولو، خيال چيري ونه ك７ې
  ته د چيغو د بلبلو، احسان چيرې وانه خل３

  نه خالي د الله جام وي، د عشق د شرابونو
د اوبو ＇ا＇كى دي پرې نام وي، شبنم دي ژاړي پ  

 

  دي وي پ چرته ستا راز، دننه په سينه ك＋３
  د هغ３ نه شي غماز، او او＊كه د ＄ي／ر دي
  د شاعر رن／ين بيان، －ويا دي ژبه نه وي
  －يله نه وي د هجران، آواز ك＋３ د شپ５ل９ دي

  ك＋５نهعالمو نه پ ، دا دور د نكته چينو دى
  نو هم هغلته پ ك＋５نه، كوم زړه ك＋３ چي اوسي８ې
  حيرانتيا درنه غافله، ده علم پيدا ك７ې

  دنيا نه كوي هي＆ كله، ل＂ون د كم نظره
  －ر＄ي دا اوچت خيالونه، پر８４ده چي ل＂ون ك＋３
  فلسفيان دي ك７ي فكرونه، －ر＄ي دي حيرت ك＋３
  نه دي داهغه چمنونه، چي ته ي３ شى سپرلى

  ＊كاري دا انجمنونه،  نهقابل دي د جلوې
  په ننداره ك＋３ د مجاز، دى دا انجمن ورك

  خلوتونو دى د راز، مقصد ستا د نظر په
  باندي مست دى او چور چور دى، هر زړه د خيال شرابو
  كليمانو بل شان طور دى، د دغ３ زمان３ د

 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٨٩ 

  م７اوى －ل

  !زه په كومه ژبه تاته به －ل وايم! م７اوې －له
  د زړ－ي د بلبل وايم؟، تمنا به تاته ＇ن／ه

  ستا زان／و وه زن／ول３، چيرې چيرې د سحر باد
  －لستان ك＋３ خند４دل３، ستا نامه －ل خندان وه
  د احسان كوه اقرار، د سحر صبا وږمو دي
  صندوق７ى وو د عطار، باغ هم ستا له بركته

  ستا په مخ لكه شبنم، وروي مي ستر－ي او＊كي
  ه غمستا په شان اخته پ، دا زما چودلى زړه دى
  پو！ينان３ شان تصوير ي３، ته زما د بربادۍ يو

  نو ته ي３ جوړ تعبير ي３، د ژوند خوب چي ما ليدلى وو
   د نچو زه حكايت ك７م، د شپ５ل９ په شان د خپل ب０

  له ب５لتونه شكايت ك７م! واوره －له! واوره －له
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  د سر سيد د قبر شنخته

  د روح را－ير د ساه په تار دى، چي دي مارغه! اې
  د روح پنجره ك＋３ ال ايسار دى،  چي دي طوطي!اې

  د سندر غاړو آزادۍ ته، －وره د چمن
 اوس ي３ －وره ابادۍ ته، دغه ＊ار چي وران وو

 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٩٠  

  ومه دا هغه محفل دى، زه ي３ چي تل په فكر
  د استقالل د كر حاصل دى، دا د حوصل３

  دى مين په تقرير －وره، كا１ى مي د قبر
  حرير －ورهد خازې مي ت، ل８ د زړه په ستر－و

  ستا كه مدعا دنيا ك＋３ وي تعليم د دين
  قوم ته د دنيا پر４＋ولو اونه ＊اي３ آيين

  په ډلو جوړولو، خوله چيري ونه سپ７ې
  －ورې د قام د ورانولو، پ دى په ك＋３ شر

  پيدا ستا له تحرير نه، رن， د اتحاد دي وي
  زړه خوږ ستا له تقرير نه، －ورې چي د چا نه شي
  تيري قيص３ مه سپ７ه، ينوو محفلونو ك＋３ د
  －وره داسي قيص３ مه سپ７ه، رن， چي نه را وباس３
  نو مي واوره دا صدا، ته كه مدبر ي３

  په سياست ك＋３ زړه ورتيا، ده لويه همسا
  و４ره نه ＊ايي８ي تا ته، ويلو د مطلب ك＋３

  ك７ه فكر پرواه شا ته، نيت كه چيري ن５ك لرې
  د ريا او يرې پاك، زړه خو د مومن وي

  د حاكم مخك＋３ ب５باك،  دنيا ويشوري３ د
  وي قلم معجز رقم، الس ك＋３ كه دي چيرته
  په مثال د جام جم، آئينه دي د زړ－ي وي

  ژبه شا－رد ي３ د رحمان، پاكه دي ساته
  ب３ آبرو نه شي هي＆ شان، －وره چي صدا دي



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٩١ 

  د شعرونو په اعجاز، ويده را وي＋وه ته
  په شعلو دي د آواز، سوزوه د باطل درمند
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   مياشتنوې

  شوه غرقه روِد نيل ك＋３، ماته شوه ك＋ت９ د نمر
  د اوبو －ر＄ي سيند د نيل ك＋３، يوه ！ك７ه پر سر

  ＇ا＇ي سرې ويني د شفق، تال ك＋３ د اسمان
  او واهه لمر ته د آفق نشتر د قدرت رګ

  پ＂ه ك７ه اسمان وال９ د ناوې د ما＊ام؟
  يو ك د سيم خام؟، يا د نيل اوبو ك＋３ دى

  ب３ منته د درا، روانه قافله ده
  اور４دى نه شي صدا، غوږونه د انسان دي

  حالت د كم５دو زيات５دو ستر－و ته ＊اي３ ته
  كوم مملكت پلو ته ＄３ ته، دى چرته ستا وطن

  اې ستوريه د اسمان، ما هم له ＄ان سره بوزه
  په ازغو د ډ４ر ارمان، زه يمه ناقالره
  په دې دنيا ك＋３ ډ４ر تره８５م، طالب يمه د نور
  زه لكه طفل تر پ＂８５م، ا هستيمكتب دى د

 

u  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٩٢  

 

  انسان او بزمِ قدرت

  چي لمر وليدلو ما، سحر په ＄ل５دو ك＋３
  تپوس وك７لو ما، مجلس د كايناتو نه

  په بركت ده ر１ا ستا، د لمر د پلوشو
  د سيندونو اوبه ستا، سپين زر دي ويلي شوى
  تاته لمر در اچولي، د نور دغه كالي دي

  ３ خلقول３دې شمع، محفل ستا دى هم دغه
  د جنت دي تصويرونه، دا －ل او دا －لزار ستا

   دي تفسيرونهوالشمس والضحٰىدا ！ول دي د 
  د －لو شن３ دي دلبري، جام３ د ونو سرې

  سبزپري ＇وك الل پري، محفل ك＋３ ستا دي ＇وك
  د زرو دى جالر، ستا د اسماني خ５م３
  چي ＊كاري８ي په نظر، دا سرې غوندي وري％ي
  د شفق د سرخ９ رن，، ＊ايسته ＇ن／ه ＊كاري８ي

  د ما＊ام خم ك＋３ －لرن，، شراب دي اچولي
  او لوى لرې ته شان، لويه مرتبه ده ستا
  ستا هر يو شى دى پنهان، پرده ك＋３ د نورونو

  او د شوكت يوه سندره، سحر دى ستا د شان
 ن＋ان３ هم د لمر له نوره، دي ورك３ د تياره

 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٩٣ 

  د نور په دې دنيا ك＋３، زه خو هم آباد يمه
  ３ د تقدير ستورى مي وسو دې ر１ا ك＋３؟بيا ول

  په تيارو ك＋３ －رفتار يم، نور نه يمه ليري
  سياه بخت او سياه كار يم، ول３ روسياه يم

  وم چي راغى يو آواز، زه په دې وينا ك＋３
  خو راغى رسا ساز، اسمان نه وو كه م％ك３ نه

  دى دغه زما ذات، ت７لى ستا له نور سره
   د موجوداتد پاره د －لزار، باغوان ي３ ته

  ته او زه يم ستا تصوير، د حسن انجمن ي３
  ته او زه يم ستا تفسير، د ميني يو كتاب ي３
  ك７و سم په خپل همت، زما دا وران كارونه دي

  كوم پ５＂ى چي اوچت نه ك７ې شه ما تا ك７ه اوچت
  د لمر ده هستي زما، محتاجه پلوشو ته

  او ب３ له ＇ه منت احسان د لمر ده ر１ا ستا
  مي ويجاړه －لستان،  واى نو وو بهكه لمر نه

  په نامه زما زندان، منزل به د عشرت واى
  ＊ه ＊كاره راز نه پوهي８ي، افسوس چي په ＇ر－ند او

  په ＊ويدا ن７ۍ ك＋３ ＊ويي８ي، ته طمع تمنا ته
  چي ستا دي ستر－ي په مجاز، افسوس دې په غفلت

  خو ته ي３ －رم په نياز، ＊ايي８ي چي ناز وك７ې
  قيقت اوس３ خبرداركه ته په خپل ح! اې

  نه به روسيا ي３ نه به بيا ي３ سياه كار
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  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٩٤  

  د سحر پيغام

  )د الن， فيلو نه اخستى(

  "افشان"له تندي د شپ３ د ناوې ب７قا الړه د 
  د سحر صبا خندان، د ژوندون باد وك７ه ز４رى

  

  چي ي３ ورغى په جال３، خوش آواز بلبل ي３ وي（ ك７ه
  نوخوزوله د دهقا، د پ＂ي خوا ك＋３ اوږه ي３

  

  ك７ه جادو د توري شپ３،  په سورت كوز ي３والنورد 
  د شمع شبستان، تروږم９ ك＋３ ناج راكوز ك７لو

  

  چف منتر د بيدارۍ ك７، په اودو د بت خانو ي３
  لمر راوخاتى ＄الن، بامب７انو ته ي３ وويل

  

  نو －ويا شه مؤذن ته ، چي په بام د حرم راغى
  اند راتلو د لمر تاب، اند４＋نه دي زړه ك＋３ نه شته

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٩٥ 

  ي３ آواز په زوره وك７ه، د －لشن د د４وال سر نه
  وك７ه بان， په －لستان، －ل غو！９ راول７ز８４ه

  

  راوني８ئ! په صحرا ك＋３ ي３ ږغ وك７، قافلو ＄ئ
  كل ذرې د بيابان، لكه اور اوركى چي بر４＋ي

  

  بيا ي３ مخ ك７و مقبرې ته، د ژوند په كلي ت５ر شو
  ته د شهر خموشان، دا ي３ وويل ويده شوو

  

  زه به بيا دلته را＄مه، راته په آرام اوسئال پ
  بيا به تاسو پا＇ومه، دا جهان به ！ول ويده ك７م
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  عشق او مرګ
  )د ！ينيسن نه اخستى شوى(

  ＊ه لحظه وه چي دنيا پيدا ك５دله
  د ژوندون غو！９ ړومبى ＄ل خند４دله
  چيرته لمر ته تاج د زرو ورك５داى شو
  چيرته مياشتي ته ر１ا بخشش ك５دله



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٩٦  

  تور ما＊ام ته اغوستى شوقميصونه 
  د ＄لقا خبره ستورو زده كوله
  چيرته پا１ي ！وك５دې ＊اخ د هست９ ك＋３
  چيرته وه غو！９ د ژوند سپ７دې ك５دله
  فر＊تو ژړا شبنم ته ور＊ودله
  او د －ل ړومبى ＄ل خندا كوله
  د شاعر زړه لره درد بخشش ك５دلو
  ال خودي په ب５خودۍ نه پوه５دله
  اول ＄ل تورې وري％ي داسي راغل３
  لكه حوره چي كو＇９ ي３ پرانستله
  م％كي دا دعوه كوله چي اسمان يم
  او مكان ال ويل دا چي ال مكان يم

  

  لن６ه دا دومره ＊ايسته وه نظاره
  نندارچي وو سر تر نوكه ننداره
  ماليكو الوتل خپل ازمايل
  په تندوى ي３ د ازل نور وو ＊كاره

  عشق د هغ３ نوم وو، فر＊ته وه يوه
   سهارهرهبري ي３ وه د ！ولو

  فر＊ته وه كه پتلى د ب５تاب９ وه
  فر＊ته وه كه په ＄ان لكه پاره
  د جنت سيل لره تلله وه روانه
  چي قضا ورته شوه الر ك＋３ دو＇اره



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٩٧ 

  ＇ه دي كار دى؟، وو４ل دې چي ＇ه دي نوم دى
  بده ل／ي ستا د شكل ننداره
  د قضا فرشت３ ورك７ه دا جواب
  زه اجل يم كار مي هر چاته ＊كاره

  شلوم ك７م ي３ ر４＋ان／３د هست９ ！وكي 
  م７ه كومه د ژوندون زه شراره
  زما ستر－ي دي جادو د وركولو
  د فنا پيغام د دوى ده اشاره
  خو يوه هست９ دنيا ك＋３ داسي شته دى
  چي ي３ مخ دى لكه اور زه يم پاره
  يو ب）رى دى په زړه ك＋３ د انسان
  چي د خداى د مطلق نور دى ستاره

 

  ا＇يترخ３ او＊كي شي له ستر－و نه را ＇
  خو تريخوالى ي３ په زړه وي －واره
  عشق چي واور４دې خبري له قضا نه
  نو په شون６و ي３ خندا شوله ＊كاره
  دا خندا ده د قضا دپاره تندر
  د تيارې كله وي نور ك＋３ －ذاره
  د قضا هستي فنا هم په قضا شوه
  قضا خود په خپله ＄ان لره قضا شوه
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  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٩٨  

  زاهدي او رندي

  و روحانييو مولوي و، قيصه درته كوم
  د طبعيت ي３ راواني، غرض نه دى ＊ودل

  په دنيا ك＋３ وو خور شوى، روح د بزر－ي ي３
  كه اعالي كه اداني، وو ！ول ي３ تابعدار

  شريعت په تصوف ك＋３، هغه به و４ل چي پ دى
  ك＋３ وي پ＂３ معاني، ＇ن／ه چي الفاظو

  د زړه كوزه وه ډكه، د زهد له شرابو ن３
  لي همدانيك＋３ وو خيا، خو خيرې ي３ په تل
  بيان د خپلو كراماتو، په خپله ب３ كاوه

  مريدان زما ＄اني، مطلب ي３ وو چي زيات شي
  وو زما په چم －اون６ ك＋３، له ډ４ري مودې راسي
  ليده كاته وو پخواني، د رند او د زاهد

  يو زما پ５ژند－لو ته، يو وار ي３ داسي وو４ل
  په شمشاد د معاني، اقبال يوه قمرې ده

  پابندي ي３ شته كه نشته ،د شرع د احكامو
  له كليِم همداني، په شعر ك＋３ اوچت دى

  چي كافر نه وايي هندو ته، اورمه زه دا
  د فلسفه داني، اثر په عقيده لري

  هم دى پروت په طبعيت ك＋３، ＇ه ل８ شان شيعه توب ي３
 ترې اور４دلى زباني، تفضيل مو د علي

 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٩٩ 

  عبادت ك＋３ دي داخل، دى وايي چي را－ونه
  پوري مطلب ي３ دى ＄اني، ذهبخندا كول م

  چيري د ډمو له مجلس نه، هي＆ شرم نه ور＄ي
  عادتونه پخواني، دي دا د شاعرانو
  او سحر ك７ي تالوت، سندرې د شپ３ اوري

  په دې رمز معاني، تر اوسه موږ پوه نه شو
  دي له خپلو مريدانو، خو دا مي اور４دلي

  په شاني ده ＄واني، ب３ داغه ي３ د سپين صبا
  مجموعه ده د اضدادو، ايه چي نه دىو! اقبال

  طبعيت خفقاني، دفتر د حكمت زړه ك＋３
  شريعت نه هم واقف، رندۍ نه هم خبر دى
  د منصور دى، دى ثاني، په الر د تصوف ك＋３

  رامعلوم د دې س７ي، اصلي حقيقت نه دى
  چيرته د بل اسالم باني، ＊كاري８ي چي بﾢ وي

  خو دا وعظ ي３ ك７ه اوږد، سر ＇ه ته خوږومه
  د ده دا نفِز بياني، تر ډ４ره پوري وو

  چيرته وشي زر خوري８ي، دې ＊ار ك＋３ چي خبره
  له يو دوست نه زباني، نو ما هم واور４دله

  چرته په الر مخي ته راغى، نا＇اپه يوه ورځ
  ك＋３ خياالت ك７ل پخواني، ظاهر ي３ په خبرو
  خو وه زما له ډيري ميني، ويل ي３ ها －يله
 وو ايمانيالره ＊ودل ، غرض د شريعت

 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٠٠  

  ＇ه －يله مي درنه نه شته، ما عرض وك７و دا چي
  او دا وه ستا مهرباني، چي حق وو د －اون６

  او رضا ！ي دى ستا په مخ ك＋３، زما سر په تسليم
  په سبب دا زما ＄واني، پيري ده د لحاظ

  حقيقت زما د ژوند، كه نوي معلوم تا ته
  په دې ستا همه داني، ب５خي ده ب３ قصوره

 

  زه هم ＊ه خبردار نه يم، قيقت خپلهپه خپل ح
  د سيند ده مي رواني، ژوره د خياالتو
  چي اقبال مي واى ليدلى، زما هم تلوسه ده

  د دا اشك فشاني، چي ومي ك７ فرقت ك＋３
  

  له حقيتقته آ－اه نه دى، اقبال هم داقبال
  آ－اه نه دى واهللا نه دى، دروغ په دې ك＋３ نه شته

 

u  

  شاعر

  كسان ي３ اندامونه دياو ، قام لكه جوثه ده
  نو هاله شوي كارونه دي، الس او پ＋３ چي خو＄ي

  د پى مخي مخ خالونه دي، نظام د حكومت ي３
  د بينا ستر－و نظرونه دي، قام ك＋３ شاعران



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٠١ 

  كه شي نو وژاړي دا ستر－ه، اندام چيرته درد مند
  چي تل ي３ خير غواړي دا ستر－ه، خوږمنه ＇ومره ده

  

u  

  زړه

  زړه ته لوبه طفالنه، هد رس９ او دار قيصه د
  د دې زړه په افسانه، ارنى لفظ عنوان دى

  !شراب ＇ن／ه وي اې خدايه، د دې خول３ تر خول３ پياال３ به
  خط د زړه په پيمانه، چي د ملك د بقا الر ده

  !او كه د عشق تندر وو خدايه، دا ور４＃ وه د رحمت
  نو شنه شوه د زړه دانه، كرونده چي د زړه وسوه

  حسن به الس ته واى درغلى، هاخزانه د ب３ ب
  د زړه واى ويرانه، كه كشت９ دي! اې فرهاده

  چي دا عرش دى كه كعبه ده، زه په دې باندي ت５رو＄م
  د دې زړه په كاشانه! چي د چا مقام دى خدايه
  او زما خپله سودا ده، د ده خپل يو ل５ونتوب دى
  زه د زړه يم د４وانه، زړه د بل چا د４وانه دى

  ته په دې راز ＇ه پوه８５ې! ې زاهدهته نادان ي３ ا
  چي خطا شي مستانه، زار شه سل سجدې د زړه نه
  جوړوي تل اكثيرونه، چي د خاورو له ډ４ريو

  د زړ－ي د پروانه، اثر داسي دى ايره ك＋３



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٠٢  

  نو هاله خو دى آزاد شي، چي د عشق په دام ك＋３ －ير شي
  هاله شين هاله آباد شي، تندر پر４وزي نو دا بو！ى

 

u  

  ب ＇پ３د دريا

  مي لري دا زړه ب５تاب، ب３ قراره، ب３ آرامه
  دا په شاني د س５ماب، عين ژوند ＄لبالندى دى
  مي په هر ＄اى دى پاياب، موج مي نوم دى دريابونه

  دا ك７ۍ ك７ۍ －رداب، ＄ن％ير شوى چيرې نه دى
  په اوبو ك＋３ مي توسن، د هوا په شاني زغلي

  چيرې نه ＊نلي لمن، په ازغو ك＋３ د ماهي مي
  د ＇وارلسم چي و وينم، وپونو شم سپوږم９په ！

  سره خپل سر جن／وم، كله جوش ك＋３ د سيند غاړي
  د منزل سره لرم، الروى يمه او مينه
  زړه ＄لبالندى ولي يم؟، ＇وك دي وپو＊تي زما

， ژوند نه ， سيند د تـن ， شوى －ر４زان يم، د دې تـن   يم تـن
  په ب５لتانه ك＋３ زه پر４＋ان يم، د ارت ژوند د سمندر

 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٠٣ 

  !رخصت دى اې جهانه

  )د ايمرسن نه اخستى شوى(

  ＄م وطن ته روان８５م! رخصت دى اې جهانه
  زه افسوس دى چي و４ر８４م، دې ورانه آبادي ك＋３

  اليق ستا د محفل نه يم، زه ډ４ر په زړه غمجن يم
  او زه هم ستا قابل نه يم، نه ته زما قابل ي３

  شبستان هم د وزير، شاهي دربار هم قيد دى
  به ＄ان خالص كاندي اسير، رو ＄ن％ير نهد سرو ز

  په هاى و هوى ك＋３ خوند لذت دى، كه ډ４ر ستا د مجلس
  دي ＊كاره اجنبيت دى، بيا هم په اشنايي ك＋３

  د غاورانو په صحبت وم، زه ډ４ره موده ستا
  ب５قراره په صورت وم، د سيند د موج په شان زه

  ما غوبلونو د عشرت ك＋３، ك７ه ډ４ره موده ت５ره
  تل تل په دې ظلمت ك＋３،  ك７ه ر１ا پس３ل＂ون مي

  نظاره د －ل په خار ك＋３، ل＂وله په مودو مي
  په الس رانغى ستا بازار ك＋３، هغه يوسف! خو آه

  په خيال د بل３ نندارې دى، اوس دا حيران نظر
 ته ارمان د كنارې دى، اوس ما طوفان وهلي

 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٠٤  

  دى چمن ته روان８５م، د بوى په شان سالم مي
  خپل وطن ته روان８５م! هرخصت دى اې جهان
  چوپه چوپتيا ك＋３ د كوهسار، ما جوړ ك７لو خپل كور

  ！ن， ！كور ك＋３ د －فتار، دا لذت وي كله! اې
  سره مل／رى يم د －ل زه، او ناست يم د نر－س

  －وان６ى يم د بلبل زه، وطن مي دا چمن دى
  د چينو ويده كوي تل، ما＊ام مي سرودونه

  ي تلتوريان９ مي وي＋و، سحر د كبل فرش نه
  د هرچا خوښ وي مجلسونه، محفل ك＋３ د ژوندون
  د تنهايي خوښ دى كونجونه، خو زړه ك＋３ د شاعر

  آبادۍ ك＋３ زه و４ر８４م، دې دا مي ل５ونتوب چي
  د غره كندو ك＋３ －ر＄８５م، زه نن د چا ل＂ون ك＋３
  سبزه زار ك＋３ －ر＄وي مي؟، دا ده مينه د چا چي

  په قرار ويده كوي مي، پر غاړه د چينو چي
  په كونجونو د عزلت يم، ５غور دى چي مين زهپ

  د بزمونو د قدرت يم، ترجمان زه! غافله
  د قمرې يمه همراز، شمشاد مي وطن دار دى

  مي غوږ اي＋ى په آواز، چمن د خاموش９ ك＋３
  د نورو اورولو ته، هر＇ه چي زه اورم نو
  د نورو دي ＊ودلو ته، هر＇ه چي زه وينم دا
  ل كور زه ناز８４مپه خپ، مين په تنهايي دى زړه
 د دارا پوري خند８４م، تخت د سكندر او

 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٠٥ 

  دا جادو لري اثر، مالستى د اوني الندي
  بيا بيا خ＋ن شي دا نظر، په ستوري د ما＊ام چي
  دى ده ك＋３ دا نمود، علم دى حيران چيرته

  راز د هست او بود، پا１ه ك＋３ د －ل ＊كار８４ي
 

u  

  ماشوم

  نو ته شوې په ژړا، ما درنه چاقو واخيست
  ما زه مهربان ستا، ته نامهربان －３２

  په ملك د غم! م５لمه ، ژاړې په بيا اې نوې
  چيرته ＇وكه د قلم، ＊خه در ك＋３ نه شي

  پس３ ته ي３ ناقراره،  ول３ د دړد ＇يز-آه
  دا دى ب３ ازاره، لوبي د كاغذ سره ك７ه
  د چون３ هغه پ５شو، ＇ه دي ك７ه؟ پن６وس او

  شو ！و！３ د سر او پ＋و؟، هغه ＄ناور چي
 

  د ارمان －رد او غبار، ستا په آينه نه وو
  سم پ７ق شو دا شرار، ستر－ي پرانستو سره
  او كتو ك＋３ د پنهان، د الس په خو＄ولو
 ستا ارمان دى ستا په شان! اې نوې پيدا شويه

 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٠٦  

  د خپل پردي له امتيازه، ژوند دي دى آزاد
  د قدرت دي جوړ له رازه، ستر－ي دي واقف３

  او په ژړا شيمرور ، چيرې په ＇ه ＇يز چي
  په ردي كاغذ پخال شي، دا يو تماشه ده

  زه هم يمه ستا په شان،  په دې عادت ك＋３-آه
  يو ساعت ك＋３ په بل شان، ستا غوندي ساعت ك＋３

  شيدا يمه ژړ８４م، زه د يو ساعت په خوند
  او بيا ژر رضا ك８５م، ژر په غصه ك８５مه
  په هر حسن ظاهري مي، ستر－ي دي خوږي８ي
  نادان９ نه ناداني مي، هكمه نه ده ستا ل
  كله －ويان كله خندان يم، ستا په شان زه هم

  ولي يو طفل يم نادان يم، ＊كارمه ＄لمى
 

u  

  د دړد تصوير

  چا ك＋３ نشته د داستان مي، ＇ه طاقت د اور４دلو
  ب３ زباني مي ده زبان مي، خاموشي مي －فت／و ده
  جاري ＇ن／ه ستا مجلس ك＋３؟، دا دستور د زبان بندي دى

  لنده خوله ك＋３ لوند زبان مي، رف حرف ته ز４ر８４يدلته ح
  ＇ه ترې －ل ك７ې ＇ه نر－س ك７ې، ك７ې ＇ه پا１ي الله ！ولي

  پا１ي پا１ي دى داستان مي، په چمن ك＋３ هر طرف ته



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٠٧ 

  او طوطيانو بلبالنو، رانه يووړلو قمريانو
  دغه طرز د فغان مي، د چمن عالمو لوټ ك７ه
  !مع３شه او و＇ا＇ه اې ش، د پتن， د ستر－و او＊كه

  له حسرت ډك دى داستان مي، سر تر نوكه يم دړدونه
 

  دې دنيا ك＋３ د استو－３؟، بيا ال ＇ه مزه ده! خدايه
  نه م４７دل د نا－هان مي، چي نه ژوند مي هم５شه دى

  دا ژړا د ！ول －لزار ده، دا يوا＄ي زما نه ده
  د هر －ل خزان په ＄ان مي، داسي －ل يم چي خزان دى

  "رس ！ن／ا لرمهد ج، مودې وشوې دلته پ＂ه"
  يوه ب３ ساه غوغا لرمه، د ت７پا د زړه په فيض

  نااشنا زه د عشرت يم، د دنيا په دغه باغ ك＋３
  زه محروم له مسرت يم، خوشحالي راباندي ژاړي

  بدقسمت９ باندي په وير ده، －ويائي زما په دې
  شرمنده د سماعت يم، چي د شون６و الندي حرف يم

   نه ده معلومهيم خو هي＆، مو！ى خاوره ＄لبالنده
  يا يو －７د د كدورت يم، سكندر يم كه آينه يم

 يو مقصد دى د قدرت، دا هر＇ه وي خو هستي مي

  سر تر پ＋و هغه ظلمت يم، حقيقت ي３ چي نور نور وي
  مو！ى خاورې د صحرا زه، خزانه يم چي ك７م پ＂ه

  يم پرته د چا دولت يم، ＇وك پرې ＇ه خبر چي چيرته
  هان د سيل احسان هي＆د ج، په نظر باندي مي نشته
  چي په ＄ان خپل واليت يم، زه هغه وړه دنيا يم



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٠٨  

  نه مستي نه پيمانه يم، نه شراب يم نه ساقي يم
  د هر ＇يز زه حقيقت يم، د هست９ دې ميخانه ك＋３
  مي آئينه د زړه ＊يي، راز د دواړو جهانونو
  ＇ه مي ستر－و ته را＄ي، وايم هغه مخامخ چي
  خشش داسي بيانك７ه ب، شاعرانو ك＋３ ي３ ما ته
  مارغان زما شو همزبان، چي د عرش د منارو

  ك＋３ زما د زړه آينه شوه، د قضا په رازدارانو
  د ل５ونتوب فتنه سامان، اثر دا هم دى زما

  ژړوي مي په دې باندي، نظاره ستا! هندوستانه
  افسانو ك＋３ د جهان، عبرت ناكه افسانه ده
  اك７ل－وا هر＇ه ي３ راته ر، چي ژړا ي３ راته راك７ه
  چي دي يمه نوحه خوان، د ازل د قلم ليك دى

 

  !په دې باغ ك＋３ اې －لچينه، د －ل پا１ي هم پرې نه ږدې
  چي په جن， دي باغوانان، دغه ستا خوش قسمتي ده
  ك＋３ اسمان ورته نيولي، تندرونه پ لستو１ي

  بلبالن د باغ دي نه ك＋５ني غافله په آشيان
  شى دىدا صدا مي داسي ، زما واوره! اې غافله

  د باغونو ！ول مارغان، وظيفه ده چي ي３ لولي
  اسمانونو ك＋３ نن كي８ي، مشورې د بربادۍ دي

  مصيبت دى راروان، د وطن فكر دي وك７ه
  او صبا دي ＇ه ك５دونكي، ل８ و－وره نن ＇ه كي８ي
  پخوانى دى دا داستان، زوتوې به ته تركومه



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٠٩ 

  د فرياد لذت پيدا ك７ه، دا د چوپ عادت تر كومه
  او صدا دي په اسمان، ه دي په م％كهوي استو－

  !واورئ اې هندوستانيانو، كه پوه نه شوئ نو به ورك شئ
  هم مو نوم هم مو داستان، شي به ورك له دې دنيا نه
  د فطرت هم دا عادت دى، د قدرت هم دغه الر ده

  محبوب آ د فطرت دى، د عمل په الر چي ＇وك ＄ي نو
   كومهدرته زه ＊كاره، نن به پ د زړه زخمونه

  ！ول محفل به رن／ومه، په سرو وينو به ژړ８４م
  د هر زړه به بلومه، په دې پ سوز هره شمع
  به دا شان ر１ا كومه، ستا د تورو شپو تيارو ك＋３
  را پيدا لكه غونچه شي، چي له دړد سره اشنا زړه
  به چمن ك＋３ خورمه، دغه خپله مو！ى خاوره

  د تسپو په تار پ５يمه، دا خورې ورې دان３ به
  دا به زه اسانومه، دغه كار كه ډ４ر مشكل دى

  چي مشغول يم سينه كنم، ته مي پر８４ده همنشينه
  دا به زه ＊كاره كومه، په ك＋３ پروت د ميني داغ دى

  ور＊يم ب３ ！ول جهان ته، چي ليدلى مي دى ستر－و
  په دې حال حيرانومه، د ائين３ غوندي په تا هم

   وينيهغه ستر－ي بينا، په پ７دو ك＋３ چي ＇ه پ دي
  د طبعيت په هر خوا ويني، تقاضا د زمان３

 

  د خوند سره نه ك７لو تا، زړه اشنا دي د رفعت
  عمر ！ول ت５ر ك７لو تا، لكه پل د پ＋３ پر م％كه



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١١٠  

  خو دا خپل نظر دي چيري، د محفل سره همراز ي３
  نه واقف نه ك７لو تا، د بهر د حيرتونو

  باندي دي زړه قربان قربان دى، د پى مخو په ادا
  دي ديدن ونه ك７لو تا، آينه ك＋３ د خپل نازدې 

  د دنيا په شيش محل ك＋３! تعصب پر８４ده نادانه 
  چي بد و－２لو تا، دغه هر يو ستا تصوير دى

  سر تر پ＋و فرياد فرياد شه، ژوندون د سوز له ظلمهد
  آواز غو！ه ك７لو تا، سپ５لني غوندي دانه ك＋３

  د تعلق رن， سره ＇ه دى؟، د زړ－ي د صفايي
  ورغوى اول７ولو تا، زو د آئين３په نكري

  په ك８و كتو دي ژاړي، م％كه ＇ه چي آسمان هم ال
  ك７ه غضب وك７لو تا، د قرآن الر دي غلطه

  د توحيد وك７ه ＇ه فايده شوه، كه په ژبه دي دعوه
  چي موٰلى جوړ ك７لو تا، د غرور او －مان بت نه
  چي دي ك７ې خوش بياني، د منبر په سر دي شوق دى

  لكه وي قصه خواني، داسينصيحت دي هم دى 
  ته ك７ه سو＄ي چي عالم، هغه حسن ＊كاره ستر－و
  ژړوي چي تل شبنم، پتن／ان چي ت７پوي او

  نندارې خو مقصود نه دي، تشي! د هوس خاونده
  خو دي چا ستر－ي د آدم، جوړي ك７ى په ＇ه خيال

  راته وايه ＇ه ي３ وليد، كه ي３ وليد ！ول عالم نو
  په جام ك＋３ جمد خپل ＄ان، حقيقت ونه ليده چي

 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١١١ 

  تعصب د دې م５وه ده، ده فرق３ جوړول ونه
  له جنت نه بابادم، دې م５وې خو دى رايستى

  پانسيده د لمر جذب３ نه، يوه پا１ه د －ل هم
  چي ي３ والوزو شبنم، تمنا دا د رفعت وه
  په فكرونو د دارو ك＋３، د الفت ژوبل نه －ر＄ي
  پيدا كوي ＄ان ته مرهم، د دې زخم خاوند خود

 

  سر تر نوكه زړه نور كي８ي، د ميني په ب）ركوتل 
  باغ د طور پر زرغوني８ي، يو ذره غوندي وي تخم

  د آرزو ژوبل ك５دل، د هر درد عالج په ت５غ وي
  د رفو آزاد４دل، د پرهر عالج احسان نه
  تر فلكه دى پرواز، په شراب د ب５خودۍ مي

  نه مي زده ك７ه بوى ك５دل، چي د رن， اولوزولو
  او＊كي ＇ن／ه ال در８４ي، ن９ كـ＋３د وطن نوحه خوا

  تل اودس ك＋３ اوس５دل، چي د ستر－و عبادت دى
  واچوي ال مارغه جاله، په كوم خيال د －ل په ＊اخ ك＋３

  د چمن استو－ه ＇ه ده ؟ چي په ك＋３ وي سپك５دل
  آزادي ده محبت ك＋３، كه پوه８５ې نو دا پوهه شه

  ك＋３ ن＋ل５دل" زما ستا په ب５لتانه"غالمي ده د 
  د ب７بوك９ پياله نسكوره، په اوبواستغنا ك７ه 

  ستا حباب رن， اوس５دل، د اوبو په غاړه ＊ايي
  هم په دغه ك＋３ دي خير دى، ب３ پروا له خپلو مه شه

  ب５／انه خويه اوس５دل، كه دنيا ك＋３ غواړې اې



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١١٢  

  روح پروره بس انسان ته، محبت دى چي شراب وي
  را＊يلي ي３ دى ب３ جام او ب３ من／ي نه مست５دل

 بس شفاء بيمار قومونو، ندل３محبت نه ده مي

-, + ا* ( ) ' &ار #"ں   . ُ.  
  هم غربت او هم وطن دى، بيابان د محبت دي

  هم ده جاله هم چمن دى، دغه شاړه هم پنجره ده
  چي منزل دى هم صحرا ده، محبت هغه منزل دى

  هم رهبر او هم رهزن دى، هم جرس او هم كاروان دى
  ولي دا داسي مرض دى ،！ول عالم ي３ مرض بولي

  ي３ پ نغ＋تى په لمن دى، چي عالج د حادثاتو
  سر تر پ＋و دي نور ك５دل، سو＄ول د زړه －ويا ك＋３

  باندي روشن دا انجمن دى، سو＄５دو د دې پتن，
  دى خو ＊كاري په هر＇يز ك＋３، حسن هم هغه يو حسن
  ب３ ستون دى هم كوهكن دى، －ويا دا ده ش５ريني هم

   قومونه ك７ل بربادتميز، د ملت او د آئين
  ＇ه مو غم هم د وطن دى، اې زما وطندارانو

  را＊يي راته سكوت، اوږدوالى د داستان مي
  راك＋３ تاب هم د سخن دى، －ني ژبه لرم خوله ك＋３

  چي كوتاه رانه نه شوله، د معنى ر４ن／ه م３ پر４ك７ه
  نو په چوپ مي وويله، دا قيصه ډ４ره اوږده وه
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 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١١٣ 

  د ب５لتانه ژړا

  )ياد ك＋３د ارنل６ په (

  اې مكانه ستا مكين، الړ استو－ن３ په مغرب ك７ه
  د مشرق دا سر زمين،  ارمان چي خوښ ي３ نه شه-آه

  باندي زما د زړه يقين، راغى نن دې صداقت
  د مهجور او اندوه／ين، ر１ا ورځ هم تياره شپه وي

  د حيرت داغ دى اخستى، چي له غ８５ي د رخصت ي３"
  " خوب راوستىك＋３ نظر دى، لكه م７ه شمع مي ستر－و
  ＄ان له － يو خو＊وم زه، آبادئ ك＋３ زه بو－ن８５م
  ＄م له ＊ار ＇خه ووزم زه، سودايي يمه سودا ك＋３
  باندي خپل زړه ت７پوم زه، په يادا＊ت د ت５رو ور＄و

  ستا طرف ته تسل９ دپاره زر در دو كوم زه
  سره د ستر－و بلدتيا ده، كه مي ستا در او د４وار
   ك＋３ زما دهقدمونو، خو پيدا ب５／ان／ي اوس
  لمر سره اشنا ك５دونك３، دا ذره د زړه زما وه
  د عالم وه را＊ودونك３، ماته شوې ائينه مي
  زما وه را！وك５دونك３، كرونده د اميدونو

  راته ＇ه ده پ５＋５دونك３،  خبر نه وم چي ＇ه نه-آه
  وري＃ لمن را＊كله الړه، زما باغ نه د رحمت

  ل８ه اوور４ده الړه، په غو！و د اميدونو
 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١١٤  

  پاس د علم په سينا! ３ چيرته اې كليمهته ي
  ته هوا وه روح افزا، ستا د ساه موجونه علم

  دى د علم په صحرا، اوس مي شوق د منزل چيرته
  هم د علم وه سودا، ستا تر دمه زموږ سر ك＋３

  كوم دى چي بيا سودا پيدا ك７ي، شور د حسن د ليال"
  "مين＃ ومان ك＋３ د صحراك７ې، د مجنون خاوره －７＄ونه

  دغه غو！ه د تقدير، وحشت الس به مي پرې ك７يد 
  د پنجاب دغه ＄ن％ير، در رس８５م به شلوم به
  ستا تصوير ته په ＄ير ＄ير، －وري دا حيراني ستر－ي
  چي عاشق يم د تقرير، تسلي مي په دې نه شي

  ب３ زبانه دى تصوير، د وينا طاقت ي３ نشته"
  "هم －ويانه دى تصوير، خو په چوپه چوپتيايي ك＋３
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  وږم９سپ

  زما ليري ستا وطن دى، د كن６ر نه په كروهونو
  په كشش باندي موجزن دى، خو درياب زما د زړه ستا

  كوم محفل ته ي３ روانه، او را＄３ له كوم محفل نه
  جوړ ي３ ست７ې له منزل نه، مخ دي ز７４ دى ت＋ت５دلى
  ته نور ي３ زه ظلمت يم، پيداي＋ت د كايناتو ك＋３
  ه هم قسمت يمتا سره ز، خو سره د توربخت９ هم



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١١٥ 

   زه سو＄م په ＄ي／ر-آه، د ديدن د ارمان سوز نه
  د منت په داغ له لمر، او ته سر تر نوكه سو３＄

  باندي دى ستا دغه رفتار، كه قايم يوه حلقه
  لكه －ردش دى د پركار، خو زما هم －ر＄５دل

  سر－ردانه زه حيران يم، د ژوندون په الره ته ي３
   زه سوزان يمك７ې ر１ا او، په محفل ك＋３ د هست９ ته
  زه په الره د منزل ك＋３، ته هم الره د منزل ي３
  زما زړه دى ستا محفل ك＋３، خاموشي مو هم يوه ده

  نو زما هم دا دستور دى، كه ستا خوى دى د سوال／رو
  نو زما هم مينه نور دى، كه ستا نور دغه ر１ا ده
  بس يوا＄ي په خپل ＄ان ك＋３، كه په خپل بزم ك＋３ ته ي３

  په دې دومره لوى جهان ك＋３، يوا＄يزه هم يم يك３ 
  دي د لمر باد د اجل، ستا دپاره پلوش３ كه

  بر４＋نا د حسن د ازل، زما حق ك＋３ ده ب７قا
  زه يم ب５ل ته ما نه ب５له، خو اي３ سپين３ سپوږم９ بيا هم
  هغه وي هرچا نه ب５له، په سينه ك＋３ چي مي دړد وي

  زه ظلمت يم سر تر پايه، كه ته سر تر پايه نور ي３"
  ！ول ＊ايست دي دى ب３ ＄ايه، خو چي ＄ان نه خبر نه ي３

  زما دى ما ته معلوم دى، كوم مقصد د پيدايش چي
  "چي تندى ترې ستا محروم دى، دا ر１ا داسي بر４＋نا ده
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  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١١٦  

  رض بالل

  شغل３ چي بر４＋５دې، ستا د مقدر ستوري
  او حجاز ت３ راوست３، حبش نه ي３ اوچت ك７ې
  آبادۍدي شوې جوړي ، هم دى نه غمكده ك＋３
  شه زر－ونه آزادۍ، قربان دي غالم９ نه
  يوه لحظه هغه درشل، خالصه درنه نه شوه
  د چا شوق ك＋３ اخيستل، خوندونه دي د ظلم

  كي８ي هغه نه وي جفا، په عشق ك＋３ چي جفا
  نه وي هي＆ نه وي مزا، مينه ك＋３ ستم چي
  اداشناس وو ستا نظر، په شان د سليمان
  تندى اوتربه ك７ې نور ، شرابو د ديدن ك＋３
   غوندي ستا همرضد كليم، سودا د نندارو وه

  چي ديدن ته ي３ وى زغم،  په دې ارمان وورضاويس
  －ويا ستا د نظر نور وو، دغه مدينه وه

  صحرا ستا دپاره طور وو، دا د كا１و ش／و
  د ديدن وو په ارمان، نظر دي په ديدن ك＋３
  چي آرام نه ك７ي يو آن، خوشحال وي په ت７پا زړه

  چي پ７ق شو د بر４＋نا،  ب５قراره روحستا په
  يِدبيضا پوري خندا، ك７ه دي سياه９
  ستا په زړه باندي ي３ وار ك７و، تاو وو د شعل３ چي
  چي پر سر ي３ ستا －زار وو، ＇ه د ميني برق وو

 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١١٧ 

  چي سر تر نوكه نياز وو، ادا دي د ديدن ＇ه وه
  هم دغه ستا نماز وو، كتل دي په يو مخ چا ته
  ستا د مينى ترانه ،اذان شه د ازل نه

  د پاره مون＃ يوه بهانه، د دغه نندارې
   يثرب مقام وو ملسو هيلع هللا ىلصد هغوى، ＊ه وو هغه وخت چي

   عام وو ملسو هيلع هللا ىلص＊ه خو هغه دور وو، چي ديدن د هغوى
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  د آدم سر－زشت

  د غربت داستان مي دادى وادي وري له ما ＇وك
  ه５ره ك７ه قيصه هغه د لوِظ اولين ما

   تهباغ مي پرې نه ووت طبعيتد جنت 
   و＇＋ه د شعور جام آتشين ماهر چي

  د عالم د حقيقت په ل＂ون سر شوم
  نو ＊كاره ك７ه اوچت خيال فلك نشين ما
  چي مزاج مي په يو حال نه حصاري８ي
  قراري چيري ونه ك７ه پر زمين ما
  كله و ايستل بتان مي له حرم نه
  او بيا كله ك７ل بتان حرم نشين ما

 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١١٨  

  كله شوق ك＋３ د خبرو الړم طور ته
  راوړه پ ازلي نور چي په آستين ما

 

  كله خپلو په صليب چي او４زان ك７م
  نو آسمان ته الړم پر４＋وو زمين ما
  كله پ د حرا غار ك＋３ په كلونو
  بيا جهان ته ورك７و جاِم آخرين ما
  رباني سرود مي واوروه په هند ك＋３
  كله خوښ د يونان ك７لو سرزمين ما
  هندوستان چي بيا زما آواز وانه ور４د
  نو آباد ك７لو جاپان او ملك د چين ما
  كله دا عالم مي جوړ ك７و له ذرو نه
  برخالف د تعليماتو نه د دين ما
  ډ４ري م％كي مي په وينو باندي سرې ك７ې
  چي شروع ك７ه جن， د عقل او د دين ما

  حقيقت باندي پوه نه شوم چي دستورو
  په دې خيال ك＋３ رو３１ شپ３ ك７ل３ غم／ين ما

  وم و４روالىد －رجو تورو ونه ش
  آخر پوه ك７ل په －ردش د دې زمين ما
  د كشش راز مي ＇ر－ند ك７لو دنيا ته
  چي په ستر－و د خرد ك７لو دوربين ما
  پلوش３ چي مي د برق را ونيول３
  نو جنت سره ك７و سيال دا سرزمين ما



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١١٩ 

  خو افسوس چي د هست９ په راز پوه نه شوم
  كه په عقل ك７ه دنيا ز４ِر ن／ين ما

  ２ي ستر－ي ب５رتهچي آخر شوې نندارچ
  نو په زړه ك＋３ هغه ومينده مكين ما
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  د هند ترانه

  ＊ه زموږه هندوستان دى، د ！ول جهان نه ＊كل３
  او دا مو －لستان دى، موږ ي３ بلبالن يو

  زړه مو خپل وطن ك＋３ دى، موږ كه هر وطن ك＋３ يو
  زړه مو او４زان دى، پوه شه چي هم دلته ك＋３

  مان سرهك７ي سيالي اس، غر د همال３ چي دى
  دغه مو پاسبان دى، دغه ＇وك５دار زموږ

  توى －ان３ ولي ډ４ري، ك７ې غ８５ه ك＋３ تل لوب３
  خالص جنت ن＋ان دى، د دې په بركت دى
  ستا هغه ورځ ده ياده؟، اې د －ن／ا سينده

  زموږه چي كاروان دى، كوز شوى ستا پر غاړه
  يو بل سره جن， جدل، نه ＊ايي مذهب چا ته
  وطن مو هندوستان دى ،موږ ！ول هندوستانيان يو

 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 
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  يونان مصر كه روم دى، ！ول ورك شو له دنيا نه
  زموږ ＊ه نوم او ن＋ان دى، باقي ولي تر ننه

  هستي مو له دنيا نه، چل ＇ه دى؟ وران８５ي
  －ردش مو د دوران دى، پ７５و راسي د＊من كه

  رازدار په دې جهان ك＋３، ＇وك دي نشته! اقباله
  ان دىد ژوبل زړه ن＋، معلوم وو چا ته كله
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كى   اور اورَ

  جون／７ې د چمن ك＋３، ر１ا اور اوركى كوي
  د －لونو انجمن ك＋３، كه شمع ده بل８５ي

  جوړي ستورى دى رالوتى، راغلى له اسمانه
  د پلوشو په سپين بدن ك＋３، يا روح دى د سپوږم９

  خپل سفير دى د شپ３ ملك ته، يا ور＄ي رال８５لى
  ３چي －منام و خپل وطن ك＋، ＄لي８ي پردي ملك ك＋３
  ده د مياشتي د قبا نه، ت９２ چيرته راپر４وت３

  د لمر په پ５رهن ك＋３، كه دا يوه ذره ＊كاري
  د قديم حسن پرته وه، بر４＋نا چيرته ك＋３ پ＂ه

  خلوت نه راوړه انجمن ك＋３، را واخيسته قدرت
  كله نور كله تورتم شي، وړه غوندي سپوږم９ ده

  كله ي３ نيسي په لمن ك＋３، پر８４دي ي３ كله تندر



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٢١ 

  اوراوركى هم يو پتن， دى، و دى پتن，پتن， خ
  او دى په ر１ا رن， دى، هغه －ر＄ي ر１ا پس３

  قدرت ورك７ې دلبرئ، هر ＇５ز ته په جهان
  اوراوركي ته ر１ايئ، پتن， لره ي３ تاو

  ته ي３ ورك７ ＊ه آواز، مارغانو ب３ زبانو
  هم تعليم د خاموشئ، －ل ته ي３ ژبه ورك７ه

  د شفق د نندارې، زوال ك＋３ چي خوبي وه
  دا په ل８ي زند－ئ،  اوي３ پ７قولهنو

  لكه چي وي پى مخ３ ناوې، رن／ين ي３ ك７ سحر
  د شبنم ده آينه ي３، جوړه ي３ سره اغوست３
  او هوا ته الوتنه، ونو ته ي３ سيورى

  د ＇پو ناقالرئ، اوبو ته رواني شوې
  هسي خبره وه زموږ، خو دغه امتياز

  چي تياره شپه وه زموږ، شبتاب هم هغه ورځ شوه
  هر ＇يز ك＋３ ده پ７قا، ازلي حسنپيدا د 

  او غنچه ك＋３ ده خندا، خبره بنيادم ك＋３
  وايه زړه دى د شاعر، سپوږم９ چي پر اسمان ده
  او هلته ك＋３ ر１ا، دلته د دړد ＇７يكه ده

  دهوكه كوي كني نو، انداز د خبرلوسو
  او د －ل بونى دى چغا، نغمه د بلبل بونى دى
  حدت ووهغه راز چي د و، پنهان شو په كثرت ك＋３

  چي ج／نو ك＋３ ده بر４＋نا، هم هغه －ل ك＋３ بوى دى
 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٢٢  

  د شرشور ولي محل وي؟، بيا دغه اختالف دي
  خاموشي چي د ازل وي، هر ＇يز ك＋３ پرت３ پ＂ي

 

u  

  د 請با ستر－ه

  د شمس او قمر پر４＋وئ، مي وايمه －وان６ چي
  د پيغام د سحر پر４＋وئ، او بل دغه خدمت مي
  سره ژوندنه دى ستورو ،  ＊ه زما په حق ك＋３
  نه چي دا مقام بلند، ك＋ته م％كه ＊ه ده

  عدم آباد زما وطن دى، ＇ه ك７مه اسمان
  په سل ＄اى مي كفن دى، ＇يري د صبا لمن
  م７ه ك５دل ژوندى ك５دل دي، هره ورځ قسمت مي

   شراب صبوحي ＇＋ل دي، له السه د ساقي د مرګ
  نه عزت نه مي رفعت دى، په كار مي نه خدمت دى

  زما خوښ هسي ظلمت دى ،يوه －７ۍ ＄لقا نه
  زه به نه وم ستورى شوى، وس كه رس５دى مي

  مرغلره وى پرته وى، په تل ك＋３ د درياب به
  د موجونو واى تنـ， شوى، هلته هم كه جن， نه
  د چا ＄اى واى ما نيولى، هار ك＋３ به د غاړي

  چي د حسن شي زيور، مزه شته په ب７قا ك＋３
  د ب５／مي د قيصر، ＇ن／ه خوند ك７ي تاج ك＋３



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٢٣ 

  چي را وي（ شو په كوم آن، بخت د كا１ي －وره
  په الس د سليمان، －وته ك＋３ غمى شولو
  چي آخر فنا ك５دل دي، خو بيا د دې ＇يزونو
  انجام ي３ مات５دل دي، وي كه ق５متي －وهر

  خبر نه وي په اجل، هغه دى ژوندون چي
  ي３ وي و４ره د اجل، ＇ه وي هغه ژوند چي

  مد ＊ايست د دې عال، دغه كه انجام دى
  چي په －ل شمه شبنم، ول３ نه پر４و＄م

  د سپين تندي په ستارو ك＋３، اوسمه د چا
  د اسويلو په شرارو ك＋３، يا د چا مظلوم

 

  د ب２و ك＋３ را ك＋３ نه و＄م، او＊كه شم په ＇وكو
  بي بي ستر－و نه پرې نه و＄م، ول３ ال د داسي

  اغوست３ زغره وي روان، وي چي ي３ ＇＋تن
  يدانل＂وي د جن， م، ميني د وطن ك＋３

  نندارې چي دا ＊يي، اميد او ناميندۍ ك＋３
  چي تقريرونه شرموي، چوپه هم داسي وي

  چي رضا د ＇＋تن ورك７ي، طاقت ورته د صبر
  تاب وطاقت د －فتن ورك７ي، نظر ته ي３ حيا

  سره انن／ي شي كور كمان، وخت ك＋３ د رخصت
  په غم ك＋３ د هجران، نور هم حسن رن， راوړي

  ايسار８４مزه به كله ، ما ايساروي كه
  سره زه به راغور＄８５م، ستر－و نه د او＊كو



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٢٤  

  ابدي ژوندون بﾢ ومومم، خاورو ك＋３ چي غيب شم
  زمان３ وته زه و＊ايم، سوز د محبت به

 

u  

  د هندوستاني بچو قومي سندره

  د حق وك７و بيان، چشتي چي په كوم ملك ك＋３
  توحيد ك７ ورعيان، نانك چي كوم چمن ك＋３

  تاتاريانچي راغلل ، وطن ي３ ورته وو４ل
  د خپل ملك ري／ستان، عربو نه ي３ ه５ر ك７و

 

   هغه زما وطن دى هغه زما وطن دى
  

  حيران ك７ه يونانيان، چي خپل قابليت ته ي３
  ＊ه اوپاله جهان، په علم او هنر ي３
  تاثير اي＋ى سبحان، په خاورو ك＋３ د زرو

  ډكي ت５ر پرې شو تركان، جول９ د مرغلرو
  

  هغه زما وطن دى هغه زما وطن دى
  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٢٥ 

  كوم ستورى وو راغلي، اسمان نه د فارس چي
  هغه وو ＄لولي، بيا چا چي كهكشان نه
  دنيا وو اور４دلي، بيتونه د وحدت ترې

   ته د عربو رس５دلي ملسو هيلع هللا ىلصبويونه ي３ سردار
 

   هغه زما وطن دى هغه زما وطن دى
 

  دي غرونه ي３ سينا، بنديان ي３ كليميان دي
  چي چيرته سفينا، راغل３ د نوح نبي

  اسمان ته دى زينا،  ي３ له م％كيرفعت چي
  جنت ك＋３ د سينا، ژوندون په ك＋３ －ويا چي

 

  هغه زما وطن دى  هغه زما وطن دى
 

u  

  نوى درمسال

  كه ته نه كوې خف／ان! ر＊تيا وايم بامب７ه
  زاړه شوي دي بتان، دې ستا صنم خانو ك＋３

  تا زده ك７ى له بتانو، دى خپلو سره بغض
   دي واعظاناو په جدل، ن＋لولي خداى په جن，

  درمسال او حرم پر４＋و، شوم تنـ， نو آخر ما خو
  هم ستا قيص３ داستان، ما پر４＋و د واعظ وعظ



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٢٦  

  －３２ ته چي موال دى، د كا１و په بتانو ك＋３
  ما وته ديوتا دى، د ملك د خاوري هره ذره

  چي پ７دې لري ك７و له ＄انه، را＄ه د پرديوالي
  او د دوه والي ن＋ه ورانه، بيل شوي ك７و يو ＄اى

  مو دنيا س７ه پرته ده، مودو راسي د زړه چي
  چي ك７و په دې ملك ك＋３ ودانه، را＄ه نوي شواله

  د دنيا چي مو اوچت وي، زيارت له زيارتونو
  رسي بره تر اسمانه، چي ＇وكه د －نبدي

  موږ خوږې خوږې منترې، او هر سهار به وايو
  د ميني مى هر خوانه، ＇كوو به منجاورو به

  ＋３ د زړۀ آرام طاقت شتهك، د ميني په سندرو
  له خالصي په محبت شته، د م％كي اوس５دونكو

  

u  

  داغ

  وستل３توري خاوري اغوې،"غالب"مودې وشوې چي
  لحد د４ره نيول３د، دهپخوا" مجروح" "مهدي" "م５ر"

  پردي وطن ك＋３، ماته شوې ده مينا د مينايي
  ككو د انجمن ك＋３، التراوسه ي３ د صهبا شته كيف

  ！ول چمن دى په ماتم ك＋３، ولي نن په يوه چيغه
  نو محفل دى په تورتم ك＋３، هغه بله شمع م７ه شوه



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٢٧ 

  باغ ك＋３ جاله واچوله، د ډيلي بلبل په هغه
  د هست９ ده هلته ډله، چي د ！ولو بلبالنو

  داغ اوږو باندي روان دى،  چي الړ له دې جهانه-آه
  سوړ سمخ په ده جهان دى، آخري شاعر نن چپ شه
  شوخي كوم ده د بيان ،اوس هغه شاعري چرته

  د ＄وان９ ده پ ن５ران، سپين３ ږيري د پيرۍ ك＋３
  چي وو شته دى په هر زړه ك＋３، په ژبه" داغ"كوم ارمان د 

  ＊كاره دلته په پ７ده ك＋３، د معنا ليال وه هلته
  د چوپوالي د －لزار، اوس پو＊تي به ＇وك صبا نه

  د بلبلو ＇ه دى راز، ＇وك به پوه شي چي چغار ك＋３
  د فكرونو په پرواز ك＋３،  غافل نه ووحقيقت نه

  كه ډ４ر به وو فراز ك＋３، د مارغﾢ نظر په جال وو
  ته باريكياني د مضمون، نور به و＊يي اوس موږ
  ك＋３ نكتو پس３ ل＂ون، په خپل فكر اسمانونو

 

  د تريخ دوران به مو ژړيي، ＇وك به پاسي په نقشو
  د تخيل را＊كاره كيي، ډ４ر به نوې دنيا－９

  بلبالن د ش５راز هم ډ４ر، به پيدا شيدې چمن ك＋３ 
  صاحبان د اعجاز هم ډ４ر، په سوونو سحر－ر هم
  وي د شعر بت خانو ك＋３، په زر－ونو آذران به

  شراب نوو پيمانو ك＋３، هم ＇＋وي نوى ساقي به
  د كتاب ډ４ر ډ４ر تفسيرونه، وو به ك＋لى شي د زړۀ

  ستا ب３ شماره تعبيرونه، وبه شي د ＄وان９ خوبه



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٢٨  

  راته جوړ كاندي تصوير ＇وك؟، د عشق بهل５كن هوبهو 
  به د زړۀ به موسه ت５ر ＇وك؟، ت５رانداز چي الړ نو ولي

  ك＋３ د شعر چي كرمه، زه د او＊كو دان３ م％كه
  د داغ زه وير كومه، ته هم ژاړه! د ډيلي خاورې
  چي د شعر وسخن ته ي３، پن／ه! اې جهان آباده

  تاال شوى چمن ته ي３، په خزان نن پامال شوى
  نن د بوى غوندي رخصت شه، ن －ل د －لستان نهرن／ي
  د اردو كلى محلت شه، نه چي حالي اوس" داغ" له -آه

  هي＆ په خاوره د وطن ك＋３، راته ＊كار كشش نه وو
  چي شوه پ＂ه په دكن ك＋３، هغه مياشت د ＇وارلسمي

  ميخانه شوه خالي پات３، ！ول ساقيان الړه رخصت شو
  خالي پات３د ډيلي شه ، د ياد－ار په طور د بزم
  آرزو－اني ژړوي نن، د اجل ستم په وينو
  تياره غشي چلوي نن، د اجل ＊كاري په توره
  خو＄５داى چيرې زبان مو، خو －يل３ دپاره نه شي

  تل قائم دا －لستان مو، د خزان په تلو راتلو دى
  دغه ！ول ي３ دى اثر، يو قانون دى عالم －ير چي

  سفرله دنيا نه ك７ي ، باغ نه بوى د －ل －لچين هم
  

u  
  

 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٢٩ 

  وري＃

  شوې نن بيا وري％ي توري، راپورته نمر خاته نه
  توري جام３ واغوست３ نوري، نن بيا د سربن غر

لمني الندي د وري％ي، چي مخ شو د لمر پ  
  مشكي باندي د وري％ي، سوره شوه هوا يخه
  خاموش دى دا غ７وسكى، غراره نشته او شور نشته

  وي دا ب３ غرا غروسكى، عجبه تماشه ده
  خوش９ حكم وركوي به، ه د دائميچمن ت

  مرغلري ！كوهي به، قبا باندي د－ل هم
  ويده پراته وو وي（ شو، －لونه چي پيتاوي ته

  ويده چي ＇ه وو وي（ شو، پراته د م％كي غ８５ه ك＋３
  خورې شوې په هوا، را وخت３ را زيات３ شوې
  وري％３ دا دي دا، اې －وره ورنده شول３
  د ونو د كوهسار، عجبه ده خيمه په سر

  دي هم دلته ك７ي قرار، په كندو －ر＄５دونكي
 

u  

  يو مرغى او اوركى

  سري ما＊ام ك＋５نوست په ون３، راغى يو مرغى
  رن／ارن， په ك＋３ ستاين３، سندرې ي３ ويل３



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٣٠  

  شه يو شى وو ＄ل５دونكى، ＊كاره ورته په م％كه
  اوراوركى دى پ７قيدونكى، را والوته چي دا

  سندر ماره! اوراوركي وو４ل اې مرغيه
  د ب３ وسانو له آوازه، ي ساتهمشوكه د

  ورك７ او تاته ي３ چغار، －ل ته چي چا بوى
  راك７ې دا پ７قار، هم هغه اهللا ما ته

  دا خلعت راته د نور، راك７ى پاك اهللا دى
  زه يم لكه د طور، په ！ولو پتن／انو ك＋３

  چي جنت دى د غوږونو، چغارې ستا ب５شكه
  يو جنت د نظرونو، زما پ７قا خو هم ده

  ته بخ＋ل３ ده ر１ا، زروقدرت زما و
  يو آواز دى دلربا، او تا ته ي３ درك７ى

  ده سندره ستا منقار ته، قدرت چي ور＊يل３
  مشال غوندي －لزار ته، زه هم هغه ورك７ى يم
  او آواز ي３ تاته درك７، پ７قا ي３ راك７ه ما ته
  چي ＊ه ساز ي３ تا ته درك７، ＊ه سوز ي３ را ك７ ما ته

   سوزله سازه سره، هي＆ كله مخالف نه وي
  هم５شه ساز خوا ك＋３ د سوز، ميندى شي په دنيا
  په دغه دواړو دى قايم، دا بزم د هست９
  د دوى په وجه دى دايم، كمال دى كه زوال
  باندي روان دى دا جهان، د دواړو په سمون
  دى سپرلى د دې بوستان، د دوى له بركته

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٣١ 

  شمع او ماشوم

  پتن， خويه! اې ماشومه، ＇ومره حيراني ده
  !چي ته شمع３ ته －ل رويه،  پارونو－ورې په

  بيا بيا ول３ خو＄８５ې؟، ناست زما په غ８５ه ك＋３
  را نيوو ته هوسي８ي، دا ته جوړي د شمع３

  وړوكى زړه حيران دى، دغ３ نندارې ته ستا
  ＊كاره درته ن＋ان دى، جوړ د ＇ه ليدلي شي

  او ته سر تر سره نور ي３، شمع خو شعله ده
  ته مستور ي３دا بربن６ه ،  په دې محفل ك＋３-آه
 

  دا قدرت ك７له عريانه، خداى خبر چي ول３
  په فانوس ك＋３ ك７ې پنهانه، ته ي３ د تورو خاورو
  ستا په نقاب د آ－اه９، پ شولو ستا نور

  حجاب د آ－اه９، －７د وي نرو ستر－و ته
  ورته دا فراموشي ده، ژوند چي شي ويالى
  سرمستي ده، ب３ هوشي ده، خوب دى او غفلت دى

  سيند دى ب３ پايان، حسنبزم د قدرت د 
  د حسن يو طوفان، دى ي３ په هر ＇ا＇كي ك＋３

  هيبتناكي خاموش９ ك＋３، حسن دى د غرونو
  او د شپ３ سياه پوش９ ك＋３، نور ك＋３ د افتاب دى

  د سپين صبا آينه پوش９ ك＋３، هم دى د اسمان
  د شفق －لفروش９ ك＋３، دى په تور ما＊ام ك＋３



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٣٢  

  عظمتونو په آثار ك＋３، د ت５رو ورانيدونكي
  په كوششونو د －فتار ك＋３، هم د يو ماشوم
  آواز ايستلو ك＋３ په يو راګ، هم د －لشنيانو

  مرغيو جاله جوړولو ك＋３، هم دى د وړو
  د درياب په آزادۍ ك＋３، چينو ك＋３ دى د غرونو
  هم ويجاړه ابادۍ ك＋３، ＊ارونو ك＋３ صحرا ك＋３
  د يو ورك ＇يز دى هوس، ل５كن د روح په زړه ك＋３
  ؟ په صحرا لكه جرس－ني نو ول３ ژاړي
  خو دى په ك＋３ كرياب دى، حسن كه عام شوى دى

  بهر داسي ب５تاب دى، كب چي له اوبو نه ك７ئ
 

u  

  د راوي په غاړه

  په سندرو دى راوي، د ما＊ام چوپه چوپتيا ك＋３
  چي پرې كوم كيف دى طاري، تپوس مه ك７ه د زړه مي

  دغه ز４ر دغه بم ما ته، پ５غامونه د سجدو شو
  شو اطراف د حرم ما ته، نظر ك＋３تمامي جهان 

  باندي زه يمه والړ، د روانو اوبو غاړه
  چي په ＇ه يمه والړ، خبر نه يم هي＆ له ＄انه
  شوه لمنه د ما＊ام، رن／ينه په سرو شرابو

  رپ５دلى الس ك＋３ جام، دى بوډا اسمان رااخيستى



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٣٣ 

  آخرت ته په فرفر، قافله د ور＄３ الړه
  ي د نمردا －لونه د، دا شفق نه دى －ويا كه

  شان چي زياتوي" ور＄ي، يوا＄ي"هغه لري د 
  د جهان／ير دى ＄ان ＊يي، منارې د مقبرې
  د انقالب دغه مقام دى، افسانه د ناك７دو
  ＄ن３ كتاب دغه مقام دى، د سلف له زمان３

  يو سرود دى خو خاموش دى، دا مقام ＇ه دى －ويا كه
  انجمن دى ب３ خروش دى، ون３ ＇ه دي؟ دا －ويا كه

  يو كشت９ ده تنده زغلي، سيند روانهپه سينه د 
  دې ما１／ى م＂ي نغ＋تلي، دې د موج سره په جن， دى

  دا ك＋ت９ لكه نظر، داسي سپكه ده په تلو ك＋３
  نه رسي ورته نظر، اووته د ستر－و ＊كار نه
  ＄ي په ت５زه ادا داسي، د بنده د ژوند جهاز هم
  په مخ داسي په شا داسي، د ابد په سيند الهو دى

  دا جهاز نه اشنا كي８ي، هيچيريد ماهي سره 
  ولي نه چي فنا كي８ي، له نظر نه هسي پ شي

  

u  
 

 

 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٣٤  

  د مسافر سوال

  ))په دربار ك＋３) رحنظام الدين(د ډيلي د حضرت محبوب الٰهي ((

  فر＊ت３ دي چي ستا نوم ي３ وظيفه دى
  لوى دربار لرې فيضونه دي عام ستا
  ستوري ستا د عشق كشش باندي قايم دي

   په شان دى نظام ستاد نظام د لمر
  ستا د قبر زيارت ژوند دى د زړ－يو

   نه لوړ دى مقام ستاع خضرعله عيٰسى
  پ دى رن， د محبوب توب ستا محبت ك＋３
  لوى دي شان دى ډ４ر دى زيات احترام ستا

  يم نو داغ ستا د الله زار يم" تور زړه"كه 
  يم نو －ل ستا د بهار يم" روڼ مخى"كه 

  چمن نهلكه بوى د －ل را ووتم 
  دى قبول ماته د صبر امتحان
  خوند د علم د وطن ن／ارخان３ نه
  يم ويستلى په وچ زور راك＋لى شان
  لكه ونه د صحرا وري＃ ته －ورم
  منت بار نه ك７مه خداى زه د باغوان
  رابخشش ستا په دعا داسي پوړۍ شوې
  چي د لمر په شان وخ５زم په اسمان
  شوې مل／رو د سفر نه دومره وړاندي

 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٣٥ 

  ＄اى د مقصود و－２ي كاروانچي مي 
  د چا زړه نه شو آزار مي د قلم نه
  －يله مند نه وې هيچا نه په هي＆ شان
  د ږمن＃ په شان چي زړه اره اره ك７ي
  هسي را كاندي د خپل در نه فغان
  جوړه ك７ې چي مي وه له خسو پسو
  ك７ى ＊كاره درته چمن ك＋３ آشيان
  چي بيا راشم او د مور پالر په پ＋و پر４و＄م

  وى ك７لم د ميني زه رازدانچي هغ
  هغه شمع د ！بر د مرتٰضى چي
  د حرم په شان ي３ دى ما ته آستان
  د آرزو غو！９ مي －ل د ده په دم شوه
  او د ده په دوست９ شولم نكته دان
  د اسمان م％كي خاوند نه دعا غواړه
  چي ي３ بيا زه په ديدن شمه شادمان
  هغه دوهم يوسف زما د عشق شمع

   وميندئ ＄انچي د ده په ورورول９
  دفتر ي３ ميني وسوه" زه او ته"چي د 

  په عيشونو ك＋３ ي３ لوى ك７م شومه ＄وان
  د دنيا باغ ك＋３ د －ل غوندي خندان وي
  دى له ＄ان نه راته خوږ دا جان جان
  －ل دي شي د زړه غو！９ نه چي ملوله
  دا دعا د مسافر دي شي قبوله

 

u  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٣٦  

 

  غزلونه

p  
  ي مه －ورهب５／انه غوند، دى －لزار د هست وبود ته

  ＇يز دى بيا بيا ي３ ＊ه －وره، د كتلو او ليدلو
  

  په مثال د يو ب）ركي، ته جهان ك＋３ ي３ راغلى
  !چيري نه ش３ دهوكه －وره، چي په دې نا پاي＋ته ژوند

  

  قابل ستا د ديدن نه يم، دا منم چي په هي＆ شان زه
  !انتظار ته مي ＊ه －وره، ته زما دى شوق ته －وره

  

  واى ستا ستر－ي غ７ول３ ،كه ارمان د ديدنونو
  د خپل اشنا د پ＋３ ته －وره، نو په هره الر ك＋３ پل

  

p  
  نه راتل３ به زما دې ك＋３ تكرار ＇ه وو
  خو وعده كه دي واى ك７ې نو عار ＇ﾢ وو

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٣٧ 

  پ رازونه دي د ！ول جهان ＊كاره ك７ل
  د بنده دې ك＋３ قصور اې سركار ＇ه وو؟

  

  ډك مجلس ك＋３ ي３ خپل عاشق په نظر واخيست
  تر－و ك＋３ د كس３ هوشيار ＇ه وو؟مستو س

  

  !په راتلو ك＋３ خو ي３ ＄ن６ وو اې قاصده
  ول３ وايه چي ي３ شان د انكار ＇ه وو؟

  

   راك＋ل３ شو طور تهعخود په خپله موٰسى
  تا ك＋３ دا كشش د ديدار ＇ه و؟! شوقه

  

  !چرته ذكر دي هم شته دى اې اقباله
  يو جادو غوندي و نور ستا －فتار ＇ه وو؟

  

p  
  !نداري د واعظ خدايهعجيبه ده دي

  چي د＊من دى خامخا د ！ول جهان
  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٣٨  

  په دې راز باندي تر اوسه ＇وك پوه نه شو
  چي له كومه راغى چيرته ＄ي انسان؟

  

  چي ر１ا ستورو له كوم ＄اى نه ده ميندل３؟
  تياره اومونده شپ３ هغلته په ＄ان

  

  موږ د خپل３ دردمندۍ افسانه اورو
  له هغه نه چي زموږه دى راز دان

  

  عظ صاحب چلونه ډ４ر باريك ديد وا
  وه اورپ８５ي چي تر غوږ ي３ شي اذان

  

p  
  راوړمه ＇ه داسي چخچى ＄الي جوړولو ته
  تندر ناقالر چي د هغ３ وي سو＄ولو ته

  

   نامراد قسمت ي３ بس هم هغه ＇ان／ه ماته ك７ه-هاى
  ما چي وه ميرل３ خپل３ ＄الي جوړولو ته

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٣٩ 

  ستر－ي دي د دوه اويا فرقو سره ليدل كوي
  و دى يو جام ！ولي دنيا باندي ＇ي＋لو تهستا خ

  

  داسي يو ارمان مي خپل زړ－ي ك＋３ را پيدا ك７لئ
  بيا چي شوى راستون اسمان زما فنا كولو ته

  

  جوړه ك７ه راشه ړومبى دانه دانه راغون６ه ك７ه
  تندر به را ورسي يو خوا نه سو＄ولو ته

  

  دا خو د ＊كاري په نامرادۍ مي وسو زړه －ني
   مي يوې دان３ راتللو تهچرته زه او چرته

  

  نه دي وايي زړه د آزادۍ غزل په دې چمن
   چي دا －لشن نه دى دا رن， غزل ويلو ته-آه

                                     

p  
  خپل چمن نه جدا ＇ن／ه؟، نه پوه８５م چي زه شومه

  د حرص او هوا ＇ن／ه؟، ون＋تمه چي په دام ك＋３
  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٤٠  

  ان３ يمچي د ！ولي زم، زه حيران يم بدعمله
  ما ته شو را عطا ＇ن／ه؟، نو خلعت د شرافت بيا

  

  د ＊ودلو، د ليدلو، تقاضا واړه د طور وه
  چي وشوه فيصله ＇ن／ه؟! ＇ه خبر ي３ اې زړ－يه

  

  مدعا مي ده ＇ه نه وي، دا هم ده يو مدعا چي
  د آرزو دي رها ＇ن／ه؟، بيا د زړه مارغه له دامه

  

  ن وينيك＋３ دي هم په هر شا، د نظر خاوند خو دلته
  د قيامت تر صبا ＇ن／ه؟، بيا د صبر ازم５＋تونه

  

  سبب د ب３ سترۍ وي، هسي نه چي كامل حسن ي３
  هغه شه خودنما ＇ن／ه؟، －ني پ＂ه وه پ７دو ك＋３

  

  د ب５لتون مي! خو پات３ ده، اې دړده ال نسخه د مرګ
  －ني يم ال دوا ＇ن／ه؟، دا طبيب سم ل５ونى دى

  

  !ستر－و－ل ته اې د عبرت ، چيري تاسو دي كتلي
  رن／ينه ي３ قبا ＇ن／ه؟، چي له خاورو نه پيدا شه

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٤١ 

  مراد دا وو چي رسوا شم، د عمل په تپوسونو ي３
  چي ＇ه وشو او يا ＇ن／ه؟، －ني هر＇ه ور＊كاره وو

  

  د ليدو قابل يو ＇يز دى، ننداره د ن５شت ك５دو مي
 د هغه او زما ＇ن／ه؟، ＇ه به وايم پ５＋ه وشوه

 

p  
  دنيا وتلي ديله دين ، دا ＇ه بل شان خلق دى

  اوس５دونكي د كوم كلي دي، عاشقان ال! خدايه
  

  په لذت د دړد عاشق يمه، زه د دړد عالج ك＋３
  نه په ستيني را ايستلي دي، ازغي مي له ت２اكو

  

  دا چمن د اميدونو مي، ش５رازه دي وي ربه
  مي دا بو！ي پاللي دي، وينو د ＄ي／ر باندي

  

  تل مي ژړوي د شپ３، دغه خاموشي د ستورو
  چيغ３ مي بل شان３ ايستلي دي، شق مي دى بل شانع
  

  ＇ن／ه خوند كوي دا مه پو＊ته، خونه چي شي ورانه
  جوړي ك７ې هم سو＄لي دي، جالي مي سوونه

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٤٢  

  د الري د مل／ري نه، ＊ه ب５／ان／ي نه ده
  موږ خو هم ك６ې ت７لي دي! اودر８４ه ب）ريه

  

  سم ساده س７ى واعظ، ولي؟، ＊كاري په ظاهر خو
  و هر＇ه ور ＊ودلي ديطمع３ د جنت د حور

  

  خپله اشعار ＊ه نه ل／ي! ول３ به په ما اقباله
  ما چي له مات زړه نه د دړد چيغي را ايستلي دي

  

p  
  نه دي ك７ي د سره په ستر－و تماشا ＇وك
  د زړه ستر－ي دي ديدن ته ك７ي بينا ＇وك

  

  خپل３ خول３ منصور راورساوه دار ته
  اوس به ＇ه د چا عشق كوي دعٰوى ＇وك

  

  ماني ستر－ي دي ك７ه پ＂يد ديدن ار
  دا ل５ده دي چي ي３ نه ك７ي تمنا ＇وك

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٤٣ 

  زه د ميني، ته د حسن انتها ي３
  ما ته و－وري كه ستا ك７ي تماشا ＇وك

  

  عذر ＊ه د عشق －ناه ته د يار حسن
  په محشر دي عذر بل نه ك７ي پيدا ＇وك

  

  !نه پ＂ي８ي چي د شوق نظر مل／ريه
  نو په كومه طريقه ي３ －وري بيا ＇وك

  

   ديدار غو＊تلو؟ع خيال باندي موٰسى په كوم
  لري نو ك７ي دي تقاضا ＇وك چي ي３ زور

  

  د ب２و ＄نبل هم بار په ننداره شه
  بيا دي －وري د نر－س په ستر－و تا ＇وك

  

  د آرزو د شوق مزې به ور＊كاره شي
  كه دوه ور＄ي تمنا وك７ي زما ＇وك

  

p  
  عاشقي مي ده ارمان، ＇ه ووايم چي تر كومه

  تر سودا پوري د زيان،  دىچي رونق مي د بازار
  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٤٤  

  چي ساقي نامهربان دى، د －ل خيال مي تر هغ３ دى
  نو －لزار به شم په ＄ان، كه شراب ي３ ډ４ر ډ４ر راك７ل

  

  ترهغ３ به ＊كاره باغ ك＋３ وي،چي ＇وزه خوش آوازيم
  چي مي راشي تر آشيان، تر هغ３ تندر ب５تاب دى

  

  د پر４شان９ ك７مه صحرا زه، مو！ي خاوره يم خو فيض
  دى له م％ك３ تر اسمان، و＊ته زما وسعت چيمه پ

  

  مي ويده دي فريادونه، ك＋３ يو جرس يم چي هر رګ
  ده تر كوچه د كاروان، دغه چوپه ورځ مي چوپه

  

  ته د كار ايستو سامان دي، له سكون د زړه پيدا ك７ه
  ك７ه پيدا له اطمينان، ته سامان د كار ايستلو

  

  !هدى بلبل خاموشي مرګ، چمن زار د محبت ك＋３
  پوري د رسم د فغان، دى ژوندون تر پابندۍ

  

  د ارمان خوند تر ＄وان９ دى، دديدن خوندتر ＄وان９ دى
  تر هغ３ چي وي مهمان، آبادي زموږ د كور ده

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٤٥ 

  باندي خبر به بس رازدان وي، خيال وو زما عشقزما
  چي يم رسوا پر ！ول جهان! خو افسوس دى نادان９

  

p  
  ＂ولوهغه ＇وك چي مي په م％كو اسمانونو ل

  د خپل زړه توره كو！ه ك＋３ مي هغه هم وميندلو
  

  كو！／９ ك＋３ را＊كاره شو، كاينات راته د خپل زړه
  حقيقت چي مي د ＄ان په خپلو ستر－و وليدلو

  

  به هم ＄ان واى تندى ك７ى، د كعب３ د درشل كا１ي
  د تندي د سولولو، كه اخيستى ي３ ＇ه خوند واى

  

  !نههم ده ك７ې اې مجنو، چيرې خپله ننداره دي
  ته هم شم５ر ك＋３ ي３ د ＊كلو، د ليال په شان په خپله

  

  لكه وي چي ساعتونه، د وصال مياشتي ت５ر８４ي
  نن د مياشتو هومره ك７لو، ب５لتانه يو يو ساعت هم

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٤٦  

  په ك＋ت９ ك＋３! اې ما１／يه، ته به ＇ه ال بچ كوې مي
  چ３ ي３ وي شوق د ډوب５دلو، خامخا هغه ډوبي８ي

  

   هر نازنين دىجلوه －ر، هم هغه ناز افرين دى
  به خپل حسن پ＂ولو، چا چي خپل كليم اهللا نه

  

  د دمونو په چوف باندي، م７ې ډيوې شي بلوالى
  په سينو د اهل دلو، اٰلهي ＇ه پ پراته دي

  

  ك７ه خدمت د فقيرانو، كه دي دړد د زړه ارمان وي
  ك＋３ دان３ دي د ميندلو، خزانو د بادشاهانو

  

  دي وي －ورهارادت كه ، مه پو＊ته د كند پوشانو
يِد بيضا دى د ليدلو، په لستو１و ك＋３ ي３ پ  

  

  نظر د كومو نندارو دى، ارماني چي نارسا
  هم د دې خلوت نيولو، هغه شته په انجمن ك＋３

  

  يو ب）ري فو فنا ك７ه، ته د زړه درمن په داسي
  ستا د وږو ！ولولو، د قيامت لمر چي ل５وال شي

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٤٧ 

  چي زړ－ى وي مات５دونكى، محبت دپاره －وره
  آب／ينو ك＋３ د ساتلو، دا شراب دي په نازكو

  

  پ＋و ＊ايست ＊ايست شيسرتر، حسنچي عاشق دچاد
  بل داسي ＊ايسته شته دى؟ د زړ－ي د خوږولو! زړه

  

   په ادا ديماعرفناد ، اوچت ！وپ ك７و چا عاشق
  دي په ！ولو نازولو، شوه رتبه اوچته پات３

  

  يو －７ى چي مودو راسي، خپل جمال خو ور＊كاره ك７ه
  ستا د شان معلومولو، يك بينو ك＋３ چرچ３ ديبار

  

  ډك مجلسك３،ايستل ＊ه نه دي دچيغو!چپ شه اې زړه
  د ادب په الر د تللو، محبت ك＋３ ړومبى شرط دى

  

  ورته زه بد ويالى نه شم، ＇وك چي ما باندي ك７ي شك
  په شبهه او شك كولو، چي اقبال په ＄ان اړ نه دى

  

p  
  ستا د ميني انتها ته رس５دل غواړم
  ساده توب ته مي و－وره كوم بورجل غواړم

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٤٨  

  كه ستم وي او كه لوظ د ديدنونو
  كه هر＇ه وي زه خو صبر ازم５يل غواړم

  

  زاهدانو ته جنت دي مبارك وي
  زه خو بس يوا＄ي ستا د زړه ليدل غواړم

  

  يو پو！ي غوندي زړه يم خو شوخي دومره
   زه اور４دل غواړملن تران３هم هغه 

  

  يارانود ساعت －７ى م５لمه يمه 
  د سحر ډيوه يم بس دى م７ه ك５دل غواړم

  

  ډك مجلس ك＋３ مي د راز خبرې وك７ې
  ب３ ادبه يمه ډ４ر سزا ميندل غواړم

  

p  
  د سخا الس چي ور اوږد چيرې هغه ب３ نياز ك７ي

  عاجزان ول３ نه نياز ك７ي؟، نو په خپله عاجزۍ به
  

  !راته وايه اې واعظه، تا په عرش دى ك＋５نولى
  له خپلو بند－انو احتراز ك７ي، ＇ن／ه خداى دى چي

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٤٩ 

  زمانظرك＋３،هغه ړوند خو هي＆ ړوند نه دى! اې ساقي
  امتياز ك７يپه مست９ اوهوشيارۍ ك＋３،چي ＇ه فرق او

  

  لره دا يو داسي ساز دى، تل دي غوږ زړه ته نيولى
  را پيدا د راز آواز ك７ي، چي دى مات شي نو بيا هله

  

  دى؟دې واعظ نه تپوس وك７ئ،چي ستاد４ك３ ＇ه تاوان 
  باندي هغه ب３ نياز ك７ي، كه رحمت په ب３ عمله

  

  په كالم ك＋３ را پيدا شي؟، اٰلهي دا سوز له كومه
  هم د موم غوندي －داز ك７ي، داسي شى دى دا چي كا１ى

  

  چي بلبل ي３ په ژړا ك７و، د الله او －الب فرق دى
  ب５رته نه چشمان د امتياز ك７ي، دې جهان ك＋３ دي ＇وك

  

  ا واعظ ته و＊يلهد، دې غرور د زاهدۍ خو
  پس３ كومى د خول３ واز ك７ي، چي د خداى په بند－انو

  

  ده په كار چي هندوستان نه، هوا داسي! اې اقباله
  بيا په الر ك＋３ د حجاز ك７ي، تااوچت ك７ي اوغبار دي

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٥٠  

p  
  او او له غير ＄ن３ غافل يم، ت５روم سخت９ په زړه زه
  چي ظالم يم هم جاهل يم، ＇ن／ه ＊ه ي３ دي ويلي

 

  ستا جلوې چي ＊كاره نه وې، هغ３ پوري ومهزه تر 
  باندي شي ورك هغه باطل يم، چي د حق ＇ر－ند４دو

 

  مرغلرې الس ك＋３ راوړې، مرجو１ا سيند نه د علم
  د ！يكرو زه د ساحل يم، بدنصيبه ！ولونكى

 

  ＇ه دليل د شرافت دى، هم زما دا سپكه ورځ خو
  په غفلت هغه غافل يم، ماليك چي ي３ ژړ４دلي

 

  د هست９ محفله مه ش３،  باندي غاورهخپل ＊ايست
  او زه اصل ك＋３ محفل يم، تش تصوير ته د محفل ي３

 

  －ر＄م خپل ＄ان زه په خپله، ل＂ومه! اې اقباله
  مسافر او هم منزل يم، ته به واي３ زه په خپله

  

p  
  مجنون ＊ار پر４＋ود نو ته صحرا هم پر８４ده
  ننداره كه ＊ه كوې ليال هم پر８４ده

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٥١ 

  ه مراد ميندى ش３په كمال د ترك واعظ
  چي دنيا دي پر４＋وده عقٰبى هم پر８４ده

  

  له تقليد نه خو بهتره خودكشي ده
  الر هم －وره د رهبر سودا هم پر８４ده

  

  د قلم غوندي په خوله دي پردى حرف دى
  ب５／انه ＇يز باندي ناز ب５جا هم پر８４ده

  

  مزه هله وي كالم ك＋３ چي زړه خوږ وي
  بسمل نه ي３ د ريا ت７پا هم پر８４ده

  

  په －ل ژاړه او چمن نه ＄ه شبنم شه
  په دې باغ ك＋３ د قيام سودا هم پر８４ده

  

  عاشق９ ك＋３ دا دستور دى جدا ك＋５نه
  هم حرم هم بت خانه －رجا هم پر８４ده

  

  عبادت د خداى دى دا تجارت نه دى
  تمنا د جزا مه ك７ه دا هم پر８４ده

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٥٢  

  عقل ＊ه دى د زړ－ي چي پاسباني ك７ي
  ر８４دهل５كن كله كله دى هم تنها پ

  

  هغه ژوند ＇ه چي د بل په ساه ت５ر８４ي
  د شهرت د ژوندانه تكيا هم پر８４ده

  

  !په بيا بيا سوال ك＋３ شوخي ده خبرلوسه
  كه رضا ل＂وې خواست دعا هم پر８４ده

  

  كه واعظ چيري شراب ＇＋ل هم روا ك７ي
  نو اقبال به ضد ك７ي دا روا هم پر８４ده

 

u  



 

 

  

  

  دوهمه برخه

  

 )ري پوم١٩٠٨ نه تر م١٩٠۵له ( 

  

  

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٥٤  

  

  

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٥٥ 

  محبت

  －ل －ت９ نه وې ليدل３، د شپ３ د ناول３ زلف３
  راتـ， مزې نه وې ميندل３، او ستورو ال د ت，

  ب５／انه شان ＊كار４دله، سپوږم９ نوي لباس ك＋３
  ورباندي نه وې ال راغل３، شپ３ ور＄３ د －ردش

  تش ت５رو نه د امكان وه، دنيا را زومب５دل３
  ！ول عالم ك＋３ خس５دل３، ال پ＂３ د ژوند لوب３

  د هست９ ال ابتدا وه، كمال د انتظام ك＋３
  د －وتي ستر－ي زيريدل３، غمي ته په ＊كاره
  يو عالم د ملكوت ك＋３، دا اورو كيميا－ر وو

  د پ＋و خاورې ＄لدل３، د جام د جم نه ي３ زياتي
  د عرش پ＋ه باندي ليكل３، نسخه يو د اكثير وه

   له ستر－و غل３عد آدم، پ＂وله فر＊تو به
  ك５ميا－ر ك７له ＇ارنه، دې نسخ３ به ل５كن د

  ي３ سيوا ور＊كار４دل３، فايدې اسِم اعظم نه
  په بهانه د تسبيحاتو، ور اورس５د تر عرشه

  د مقصود را وايستل３، آخر ي３ مرغلرې
  په ميدان د امكان سر ك７ه، بيا فكر د اجزاوو

  ال خبري پ＂５دل３، رازدار نه د حق كومي
  هاو ستورو نه بر４＋نا د، يو داغ ي３ له سپوږم９ وغو＊ت

  نه د شپ３ ي３ ووهل３، ت５رې ل／ي د زلفو



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٥٦  

  ت７پا پاكي له حورو، بجل３ ＄ن３ ي３ وغو＊ته
  مسيحا نه واخيستل３، －رم９ پس３ ي３ ساه －ان３
  يو پو！ى ربوبيت نه، هم شان د ب３ نيازۍ ي３

  له فر＊تو عاجزۍ ＊كل３، ＇）ا ي３ له شبنم
  په چينه ك＋３ د ژوندون ك７ل، دا ！ول ي３ چي اوبه بيا
  يا له عرشه ده ميندل３ب، نامه د محبت ي３
  نوې هست９ باندي ترمكه ك７ې، مهاوس چي دا اوبه

  مشكل３ غو！ي وسپ７دل３، هنر ي３ د عالم
  او ذرو پر４＋ودل خوبونه، ＊كاره شو خو＄５دل
  سره غاړه غ＂９ شول３، را پا＇５دې همدمو

  ستورو او لمرونو، اوميندلو رفتار د مك５ز
  او داغ الله زارونو، غونچو غوړ４دل اوميندل

 

u  

   حسن حقيقتد

  له اهللا پاك ＇خه سوال، يوه ور＄ي ＊ايست وك７ه
  نه ك７م الزوال؟! خدايه، تا ول３ په جهان ك＋３

  چي دنيا تصويرخانه ده، جواب ورلره راغى
  يوه رن／ينه افسانه ده، د عدم د اوږدې شپ３
  بنياد د دې دنيا دى، رن／ونو بدل５دو باندي

  حقيقت ي３ چي فنا دى، ＊ائسته هم هغه شى دى



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٥٧ 

  د سپوږم９ ورس５دله، ه دا تر غوږ چيخبر
  د صبا ستوري واور４دله، اسمان ك＋３ شوه خوره

  نو وي３ ك７ه شبنم ته، چي واور４دله دې ستوري
  د م％كي شوه محرم ته، خبره د اسمان ＊كاره

  چ３ واور４ده شبنم نه، او＊ك３ راغ３ د －ل ستر－و ك＋３
  وړوكى زړه شولو د غم نه، سرې وين３ د غو！９
  ړا موده د سپرلي الړهژ، چمن نه په ژړا

  وه خفه په زړ－ي الړه، ＄واني راغل３ سيل ته
 

u  

  پيغام

  د －رم９ په ذوق نو ورك７ه، ته چي عشق واقف ك７ې
  خپل حاصل د سوز و ساز، دې محفل ته لكه شمع

  چا ته عشق مشكل كشا، دا د خداى شان دى چي ورك７ي
  فضل دى د ب３ نياز، په جمات بتخانه نه ده

  تر هغ３ به ي３ وانخل３، ړېنوراني قبا كه غوا
  لكه شمع جان －داز، چي تر＇و په ژړا نه ش３
  هم سحر ك＋３ جلوه －ر دى، په دې ستورو او سپوږم９ ك＋３
  ك＋３ رانجه د امتياز، خو ته مه اچوه ستر－و

  دستورونو د دنيا نه، عشق اوچت دى له رسمونو
  جواب ورك７ه ته په ناز، كه ＊ايست په خپل ناز مست دى



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٥٨  

  د مغرب دسرو شرابو، ال９ دىتش اثر د خوشح
  ما ته راك７ه خانه ساز، كيف د غم نه شته په دې ك＋３

  اې ته نه ي３ پرې خبر ＇ه؟ چي زوړ بزم خو بدل شو
  شراب دوى ته د مجاز، خداى دپاره چي ورنه ك７ې

 

u  

  سوامي رام تير تهه

  ب３ تابه! الړې ＇ا＇كيه، سيند سره غاړه غ７ۍ شوې
   نايابهملغلره شوې، ملغلره وې اول اوس

  تا د رن， او د بوى راز،  په ＇ه شان３ ＊كاره ك７و-آه
  د دې دوو په امتياز، زه تر اوسه ال بندي يم
  شور ترې جوړ شو د محشر، چي د ژوند غوغا شوه غل３
  آتشكده شوه د آذر، دا ب）رى چي شو م７

  كرشمه د زړه آ－اه ده، ن５شت كول چي د هست９ دى
  ده" االاهللا"ملغلره ، درياب ك＋３ ډوبه" ال"چي د 

  تل معنا وي د انجام، لكه ړندو ستر－و نه پ＂ه
  نو هغه شي سيِم خام، له ودر８４ي پاره چي

  عچي وي عشق د ابراهيم، خو ماتوي د هست９ بت
  وي د مين３ د تسنيم، دي دارو د هوش مستي چي

  

u  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٥٩ 

  د علي／７ كالج د لوستونكو په نوم

  نو زما دى پيغام بيل، كه د نور چا پيغام بيل دى
  طرز يي وي د كالم بيل،  د عشق د دړدمندانوچي

  خو دي تاسي اور４دل３، چيغ３" دام ن＋تى مارغه"د 
  د مارغه مو د بام بيل، دا هم واورئ چي فرياد دى

  چي د ژوند راز دى سكون، يو آواز راتله له غره نه
  چي دى خوند د خرام بيل، او كمزوري م８５ي وې دا

   دىرونق په مينه د حرم، د حجاز د انجمن
  او د ده دى نظام بيل، چي مقام د هغه بيل دى

  خو كه شوق د طلب نه وي، دى هم５شه عيش خو هم مرګ
  او －ردش دى د جام بيل، چي －ردش د بنده بيل دى

  د ژوندون ساز خو دى سوز، د سحر شمع３ دا وو４ل
  خو دى شرط د دوام بيل، غم خانه د نمايش ك＋３
  نشه شوق دى نارسا، د شرابو ال كچه ده
  خ＋ته دي وي د كليسا، پر８４ده سر باندي د ُخم

 

u  

  د 請با ستر－ه

  او په ژړا ك＋３ دا ويلو، د صبا ستوري ژړل
  خو فرصت نشته د كتلو، راته راك７ى شو نظر



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٦٠  

  دى له لمر د بركته، ژوندى شوى هر يو شى خو
  د سحر ونه ميندلو، خو ما امن په لمن ك＋３

  ال ستورى د صبا، ＇ه قدرت ＇ه حيثيت لري
  د ب）ري شان پ７قا، باب هومره ي３ ساه دهد ح

  پر تندي د سپين سهار! وو４ل ما چي اې كاليه
  شه راكوز پر８４ده اسمان، د فنا غم وخوړل３
  دې اوچت －نبد نه راشه، شه شبنم سره مل／رى
  زما د شعر د بوستان، روح پروره د هوا

  محبت ي３ دى بهار، زه باغوان يم د هغه او
 بد دي پاييدارلكه ا، بنيادونه د دې باغ

 

u  

  حسن او عشق

  كشت９ سپينه د قمر، ＇ن／ه چي ډوبي８ي
  د لمر په وخت ك＋３ د سحر، طوفان ك＋３ ده ر１ا

  د سپوږم９ －ل د كنول، ＇ن／ه چي پ７قا ك＋３
  پلو ك＋３ ورك شي په يو ＄ل، نغ＋تى مخ د نور

  د طور سپين الس د كليم وي، ＇ن／ه چي جلوو ك＋３
  م ويد وړې غو！９ شبن، يا د －لزار بوى ك＋３

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٦١ 

  ستا د ميني مي كو－ل دى، دغسي س５الب ك＋３
  

  هن／امه زه د محفل يم، ته كه ي３ محفل نو
  نو زه د عشق ساحل يم، برق ي３ د ＊ايست كه ته
  زما او＊ك３ ستا شبنم، ته كه ي３ سهار نو
  زه ما＊ام يمه تورتم، ته مي ي３ شفق كه
  ستا د زلفو پر４＋اني، زړه ك＋３ مي اوس８５ي

  ي زما دا حيراني＊اي، ستا تصوير ＊كاره
  

  زما عشق كامل دى، ستا حسن كامل دى او
  

  ته باد ي３ د بهار، ته زما د شعر باغ
  تخيل ك７و په قالر، تا زما ب３ تابه

  چي زما شوه په سينه ك＋３، ستا مينه آباده
  دي پيدا زما آينه ك＋３، نوې ملغلري

  يو تحريك دى د كمال، عشق لره حسن
  نهالد اميدونو شه ، تك شين مي له تا

 د قافل３ مي په منزل، الړه ستوماني
 

u  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٦٢  

  په غ８５ ك＋３ د پيشو په ليدو....... 

  چل در و＊وده چا تاته؟، دا په غال غال د كتلو
  رمز در و＊وده چا تاته؟، دا د ميني د ړومبي سر
  دي ده مينه را پيدا؟، ＇ن／ه هر ناز او ادا نه
  دي دغه هوشيارتيا؟، ＇ن／ه د شنو ستر－و نه

  كله كله ترې شرم８５ې،  دې تهكله كله －ورې
  كله ＇مل３ ويده كي８ې، كله پا＇３، كله ك＋５ن３

  ستا ستر－ي په كتو ＇ه؟، د آين３ غوندي حيران３ دي
  دي شته پ５ژند－لو ＇ه؟، اې د نور د معرفت سره
  عجيبه دى دغه ناز، په ＇ن／لو ي３ وه３ ته

  كه د ميني دى انداز، دا خف／ان دى كه غصه ده
  نه به كوزه ك７ې دا تا ،كه شوخي ك７ې نو له غ８５ي
  ي３ نو به ووه３ دا تا، كه －ل وغورز４د سين３ نه

  ستا ل＂ون په ＇ه پس３ دى؟ ته د ＇ه ي３ ارماني؟
  پس３ －ر＄８５ې سودايي؟،  ته هم په هغه شي-آه

  په ＊ايست باندي پوه８５ي، داسي نه چي يو انسان بس
  د هر شي مين＃ ك＋３ اوسي８ي، دغه مينه لكه زړه دى

  مينه ده لكه شراب، ك＋３د دنيا په دې ＊ي＋ه 
  وينه د مهتاب د رګ، هم دا مينه د لمر روح دى

  چي پ پ ي３ خس５دل، دې د هرې ذرې زړه ك＋３
 ك＋３ ＊كاره دى ＄ل５دل، هغه نور دى دا چي هر شي

 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٦٣ 

  چيرته او＊كه چيرته غم دى، دى سامان د خو＊９ چيرته
  چيرته چيرته دا شبنم دى، چيرته چيرته ملغلره

 

u  

  غو！９

  په كوم وخت ＇５ره رن／ينه، چي سهار ك７يرا＇ر－نده 
  －ل سينه خپله زرينه، ورته پران５زي غو！９ د
  د صبا په ميخانه ك＋３، شرابونه د جلوو ＇＋ي
  د آفتاب په پيمانه ك＋３، زند－ي د دې پرته وي
  ＇يري زړه په ك＋５＋ودلو، مخامخ لمر ته د ＇يري

  دا په دې سينه شلولو، ＇ومره ＇ومره مزې اخلي
  پورته ك７ه مخ نه نقاب، ه خو همت! اې زما لمره

  دا زما زړ－ى ب５تاب، ستا ديدن ته په درزا دى
  د جلوو زما سينه ك＋３، ستا دي ＄اى د اوس５دو وي
  هم５شه زما آينه ك＋３، او آباد دي وي ستا عكس
  دې زما زړ－ي دپاره، نظاره دي ستا ژوندون وي

  وي دې خوږ زړ－ي دپاره، ستا ر１ا خوږه زان／و دي
  ＊ادي وويني د ژوند، ره بياچي زما ذره ذ

  مي پيدا سوز شي د ژوند، د فكرونو په جوهر ك＋３
  هم د ليري نه كوم، زه د خپل لمر ننداره چي
  چي د نور ي３ را－５ر شم، د غو！９ په شاه په غ８５ ك＋３



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٦٤  

  روح چي زه ك７م ورعيان، حقيقت د ب３ آرامه
  ورته هم ك７مه بيان، په زړ－ي ك＋３ پ خيالونه

 

u  

  ９ستورى او سپوږم

  د سهار وخت ته په ويره ويره
  !ستورى －ويا شو چي اې قمره
  نندارې هغه شته په اسمان
  موږ په پ７قا شو ست７ي ستومان
  شپه او ورځ كار بس زموږه تلل دي
  تلل دي او تلل هم５شه تلل دي
  په دې جهان ك＋３ هر ش３ ب５تاب دى
  هغه چي وايي ارام ناياب دى
  په هر چا باندي بار د سفر دى

   ستورى شجر حجر دىانسان كه
  چيرې به خالص هم دغه سفر شي؟
  منزل به چيرې مو تر نظر شي؟
  !وويل سپوږم９ چي زما مل／رو
  د شپ３ پ＂９ ك＋３ －ويا لو－رو
  په خو＄５دو ك＋３ ژوند د جهان دى
  رسم له وخته دا راروان دى



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٦٥ 

  په ＄غل５دو دى د زمان３ اس
  لس لس" طلب"چي كروړې خوري د 

   ديب３ ＄ايه دې الر ك＋３ اودر４دل
  كه ل８ آرام ك７ې نو ساه وتل دي
  چي ＇وك وو تلونكي نو هغوى الړو
  او هغوى دل شو چي ＇وك والړ وو
  د دغ３ تلو تلو انجام ＊ايست دى
  آغاز ي３ عشق دى انجام ＊ايست دى

 

u   

  و請ال

  !د كوم －ل ومه بلبله، ب３ قراره په طلب چي
  آخر وې مونده پخپله، چي قسمت مي مدد－ير شو

  هم به خپله پرړ４دلم، اره！ول چمن و ب３ قر
  باندي ل５دې نو شرم５دلم، چي مي ته خوښ آوازى

  زړه مي ＇ه و چي س５ماب وو، په سينه ك＋３ ب３ آرامه
  پر４وتو ته ډ４ر ب５تاب وو، چي د ميني په －ناه ك＋３

  مي د شپ３ د تور كاكل وه، د سحر لمحه غمازه
  تورې شپ３ ته په اردل وه، سپين صبا مي يوه ونيزه

  سور په وينو يو نشتر وو،  په سينه ك＋３خپله ساه مي
  غوغا نه ډك محشر وو، دغ３ چوپ３ ور＄ي ك＋３ مي



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٦٦  

  نشته هغه پر４شاني مي، اوس جهان د تاثر ك＋３
  نه ل／ي غزل خواني مي، د －لشن په خل／و بده

  مي ت２اك３ شوې شعل３، په －رم９ باندي د ميني
  مي كوي چيغ３ سورې، د بجلو سره اوس لوب３
  توره خاوره ده آئينه، له غازې د محبت مي

  راته عكس د４رينه، او آئينه ك＋３ د همدم دى
  نو حاصله آزادي شوه، چي په قيد ك＋３ كله راغلم
  نو د كور مي آبادي شوه، چي د زړه مال مي تاال شو
  لمر ر１ا اخلي ＄ل８５ي، اوس زما ستورى د هغ３
  ه５مشه سپوږم９ شرم８５ي، چي د －７ځ نه ي３ د الري

  دبونه د فناا، او＊ودل په يو نظر دي
  بختوره ورځ وه اوسولو خشاك چي دي زما

 

u   

  سليمٰى

  ماهرانو د اسمان ته، ور＊كاره ي３ چي جلوت شه
  او د ستورو انجمن ك＋３، په سپوږم９ ك＋３ او په لمر ك＋３

  د خپل زړه توره كو！ه ك＋３، او صوفي چي وميندلو
  د قدرت هنر او فن ك＋３، او شاعر ته ور＊كاره شو

  خوشبويي ي３ هو４دا ده، ا دهچي پ７قا ي３ را پيد
  ك＋３ د －لو پ５رهن ك＋３، د شبنم په ملغلرو



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٦٧ 

  باندي صحرا ي３ چي آباد ك７ه، په سكوت او خاموش９
  چي ده صحن د چمن ك＋３، هن／امه د چا له مخه

  خو ＇ر－ند جمال د ده، په هر ＇يز ك＋３ ＊كاره هسي
  ب５شك كمال د ده، خو ستا ستر－و ك＋３ سليٰمى دى

 

u   

  هر درې عاشق

)١(  

  !دي اضداد درك＋３ اقباله، عجيبه راجمع شوي
  د محفل خو تنها هم ي３، كه رونق د هن／امو ي３

  ستا غوغا نه! ل５ونيه، په خوږو سندرو باندي
  آبادي د صحرا هم ي３، د －لشن ز４نت كه شته خو
  دي ده ستورو سره ناسته، د الوت په اوچت والي
  خو كچ －ر د سما هم ي３، سولوې قدم دى م％كه

  تندى دي په سجدو وي، ل د شرابو ك＋يعن په شغ
  هم مشرب د مينا هم ي３، خپل مسلك ك＋ي خو ل８ شاني
  د رن， نه ده اغوستل３، لكه بوى د －ل جامه دي
  لي８ مريض د سودا هم ي３، د حكمت خبرې ك７ې خو

 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٦٨  

  دي نه ＊كاري لكه موج، ＄３ منزل ته خو د پ＋و پل
  د درياب ته يو خوا هم ي３، بيا پر４وت３ لكه غاړه

  －ويا ستا فطرت دپاره، انه حسن بجلي دهزن
  چي بيا ته ب３ پروا هم ي３، عجيبه دي عشق ك＋３ دا ده

  د ژوندون دي دا آئين دى، نوې نوې مزې اخل３
  سره ته چيرې اشنا هم ي３؟، په يوه درشل سجدو

  دى نه خبر ي３" ب３ وفا"د ، په پى مخو ك＋３ دي نوم
  مشهور ي３ رسوا هم ي３، په هم５ش خيال بدلولو

  د پارې غوندي عادت دى، ا را وړى دې جهان تهت
  عجيبه دي دا حالت دى، قربان ستا ب３ آرام９ نه

  

)٢(  

  ترې جوړه ك７ې ده صبا، چي د ميني پر４شاني
  مي ده الندي تر قبا، مو！ى خاوره هسي پ＂ه
  رن， د هر اړخ بدل دى، دي زر－ونه ي３ اړخونه

  ده پرته يوه ه５را، په سينه ك＋３ مي تراشل３
  ده هن／امه د كيفياتو، ړه نه دى دادشاعر ز

  ＇ه سينه ك＋３ دي زما، ته ال ＇ه ي３ پرې خبر چي
  د يوې نوې جلوې چي، ارمانجن هر كيفيت دى

  له قرار سره اشنا، ب３ قرار يم زړه مي نه دى
  د نظر دى نوى پى مخ３، هر ساعت مي كه مطلب

  لوظ او قول دى د وفا، خو ＊ايست سره مضبوط مي



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٦٩ 

  دى زما د فطرت نياز،  شوىب３ نيازۍ نه پيدا
  لكه باد وي د صبا، سوز او ساز مي د ل＂ون شته

  به سبب مي د آرام شي؟، تماشه د يو ب）ري
  دي له برق سره اشنا، دا ك５داى نه شي چي زړه مي

  تقاضا پرې په آرام شي، چي د عشق د فطرت هره
  د زړ－ي ده مدعا،  چي هغه تجلي مي-آه

  ر جز پس３ －ر＄م＄كه ه، په تالش ك＋３ زه د－ل يم
  نو مي درد دې ال دوا، خو چي حسن المحدود دى

  چي دړدونه ي３ انجام دى، په هغ３ الفت ژوندى يم
  له دستوره د وفا، زه آزاد ساتمه عشق خپل
  مفلسي د تخيل ده، كه ر＊يا پو＊ت３ وفا خو

  يو محشر نوى زما، هر ساعت دى په زړ－ي ك＋３
  رياب غواړيظرف د زړه مي د، د ساقي فيض لكه شبنم ك７ي

  په اور تل يمه جليا، تل يم ت８ى او د تندي
  نكته چين ي３ خپل پيدا ك７، چي پيدا ي３ ك７مه زه نو

  مصوره مي －يال، يو تصوير يم شته له خپله
  وه جلوه د حسن لي８ه، په محفل ك＋３ د هست９ چي
  زه لرم ب３ انتها؟، نو بيا ول３ تخيل ال

  زهپه يو نيب كوشش كوم ، د طلب په بيابان ك＋３
  پر اوږو باندي لرم زه،  لكه موج د سيند شكست خپل

                                                                     

u   



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٧٠  

  نيم／７ې ه）ه

  په فراق ك＋３ د افتاب، سباوون دى نا قراره
  غواړي ستوري د ما＊ام، شفق ژاړي په سرو وينو
  دي د ور＄ي د مجنون، د ما＊ام ليال ته ستر－ي

  دى ژوندون ته د دوام، لبالند د صبا ستورى＄
  ويل دا د قطب ستوري، د دې ستورو قافلو ته
  دې مزو ته د خرام، چي مل／رو زه زير８４م
  ته خوړونه زغلي سيند ته، د چينو شوق دى خوړونو
  ونيسي د سپوږم９ بام، په ！وپونو د موجه چي
  د الله او －ل پ７دو ك＋３، ازلي حسن چي پ دى

  چي ديدن ي３ شوى زر عام،  دپارهب３ قرار دى دې
  وك７ه خضر نه پرسش، د ژوند راز معلوموې نو

  كه نيم／７ى وي كوشش، هر يو شى په دې ژوندى دى
 

u   

  د غم فرياد

  لكه رباب چي وي خاموش، زما ژوند دى داسي شان
  ي３ ژۍ تر ژۍ ډك وي آغوش، چي د هر قسم نغمو نه

  د كاينات دي نوبتونه، په دې چپه ورځ ي３ زار
  نغمو دي پراته قبرونه، په هر تار ك＋３ د سوونو



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٧١ 

  امانت／ر ي３ بند سكوت دى، د شورونو د محشر
  دى دا شان د ده سكوت دى، منت بار د هن／امو نه

  چي تر سره نه شو چيرې،  اميد د محبت مي-آه
  د شهباز وو نه شو چيرې، دغه ساز باندي －ذار چي

  هوا چمن د كوِه طور نه، خو را＄ي كله نرۍ
  را＄ي بوى له ساه د حور نه، اسمان له لوري كلهد 

  د ژوندون مي هغه تار، غلى شان وخو＄وي چي
  چي په ژوند دى －رفتار، پرې خالصي８ي هغه روح مي
  روشان وخيژي آواز، له نغم３ د نااميدۍ نه
  د جرس شي دا آواز، چي د او＊كو قافل３ ته

  شبنم بوتلو تر اسمانه، لكه ذوق د اضطراب چي
  چي نوا مي ده پر４شانه، ي اوچت ＄كهدى فطرت م

 

u   
  نننى ع５ش

  د عيش او د سرور، وايه مه اجل استازى دى
  چي شراب به وي طهور، نقش３ مه جوړوه ما ته

  غم ته غ８５ مه وركوه، ته د حورو په فراق ك＋３
  ＊اپ５رۍ مه －يروه، د الفاظو په ＊５＋ه ك＋３
  ته ما مه مينه وه، په پى مخي ساقي باندي

 ذكر د حورو مه كوه، دوهسلسبيل مه يا
 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٧٢  

  يو د امن دى مقام، زه منمه چي جنت خو
  موزون ستا دغه پيغام، خو ＄وان９ دپاره نه دى

  پوري رسي اميدوار،  تر كومه-＄لميتوب به آه
  چي د كوم وي انتظار، هغه ع５ش خو ＇ه ع５ش نه دى

  چي د ستر－و د بينا وي، هغه حسن ＇ه محتاجه
  د صبا ويته ممتازه ، او د ＄ان موجودولو

  عجب ژوند وي د انسان چي وي احساس د زند－９
 اعتقاد مي په ＄وان９، نننى ع５ش وعشرت دى

 

  بنيادم
  ))؟د قدرت ＇ه عجيبه دى دا ستم((

  چي انسان ي３ جوړ په خپله ك７و يو راز
  له نظر ي３ د ده پ ك７و هغه راز
  ب３ آرام دى ورته شوق د آ－اه９
  معلومي８ي نه هي＆ راز د زند－９

  ي３ هم آغاز هم انتها دهحيرانتيا 
  بله كومه د آيينو كور ك＋３ بال ده؟
  －رم －رم دي روان د سيند موجونه
  سمندر ته په ورو ورو ＄غلي سيندونه
  هوا ل／ي شي وري＃ را لوزوي
  په اوږو ي３ را سوره ك７ي －ر＄وي



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٧٣ 

  ستوري مست دي په شرابو د تقدير
  په زندان ك＋３ د اسمان پ＋و ك＋３ ＄ن％ير

  او سحر خ５زدغه لمر －وره عابد 
  "برخ５ز"هم５شه راوړي پيغام چي د 

  د قبل３ غرونو ك＋３ الړ شي ＄ان پنا ك７ي
  د شفق د سرو شرابو مشغوال ك７ي
  هر يو شى د خپل وجود اخلي خوندونه
  ！ول ＇يزونه په دې مست چي موږ دي يونه
  خو هي）وك غم شريك نشته د انسان
  ＇ومره تريخ او سخت －زران دى د انسان

 

u   

  د حسن پلوشه

  ارمانونه چي ب５تاب ك７ي، دا د حسن پلوشه ده
  د تخيل ك＋３ هر شباب ك７ي، او پالنه ي３ په غ８５

  دا عالم په دې فاني، ابدي شي په دې باندي
  ده به دې باندي ＄واني، افسانه يوه رن／ينه

  سر ك７و ！ي په －ر４بان، را ＊يي راته هم دا چي
  مو زړ－ى شي －ر４زان، د حاضر عالم منظر نه

  عقل ليري شي خامي، ه بركت دهم د دې پ
  ك７ي د جذباتو غالمي، هم د دې په بركت



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٧٤  

  په زمين هم شته كه نا؟، خو ارمان چي هغه حسن
  دا ن／ين هم شته كه نا؟! د دنيا په －وته خدايه

 

u   

  يو ما＊ام
  ))پر غاړه، د ن５كر سيند، هائي６ل برګ((

  خاموشه خاموشي په ر１ا－انو د قمر ده
  ان／ه د شجر دهخاموشه خاموشي په هره ＇

  دره ك＋３ چيغ５دونكي مرغان واړه دي خاموش
  د غرونو ون３، غن３، هم شينكي بو！ي خاموش
  فطرت د كاينات دى داسي پروت لكه ب３ هوش
  يا جوړې ويده غل３ د شپ３ دي په آغوش
  چف شوى په قضا د خاموش９ داسي منتر دى
  ب５خي چي په قراره قرارۍ ت， د نيكر دى

  پ او غلى دى كارواناسمان ك＋３ هم د ستورو چ
  دا شان３ دى روان چي ب３ جرسه دى روان

  

  خاموشه دي درياب دى او كه غر او كه ب５ديا
 ＊كاري８ي چي قدرت مراقبه ك＋３ دى －ويا

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٧٥ 

  شه ＇ه ل８ شان خو خاموش! ته هم زما زړ－يه
  ويده شه په ارام غم دي را ！ين， ك７ه په آغوش

 

u   

  تنهايي

  ين؟ور＄ي ول３ ي３ غم／، شپه ك＋３ په يوا＄ي
  ولي ستا نه دي همنشين؟، ستوري د اسمان
  ان اوچت اسمان دى چوپ، هر＇ه تر اسمانه

  ان چي ！ول جهان دى چوپ م％كه ده خوب وړې،
  دا بيابان او دا كوهسار، دا سپينه سپوږم９

  سپينو －لو دى －لزار، －وره چي فطرت په
  پى مخي ملغلرې، دا ر３１ ر３１ او دا

  ي له لريچي بر４شنا كو، ستا د او＊كو ستوري
  دا ته ＇ه لري هوس؟! اې زما زړ－يه
  قدرت ستا دى همنفس! اې زما زړ－يه

 

u   
  د عشق پيغام

  چي زه ناز يم نو ته نياز شه! اې د زړه د دړد طالبه
  ته سر تر پ＋و اياز شه، غزنوي د زړه سومنات ته يم



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٧٦  

  د سكندر پوري خو نه دى، دا كمال يوا＄ي سر
  ته هم آينه ساز شهولي ، ！ول سامان دى ستا سينه ك＋３
  چي كامل شي ستا هالل، د ژوند جن， نه دا غرض دى
  ته ادا لكه نماز شه، پخوانى فرض د جهاد ي３

  چي دي شان په دې قايم دى، اې －ل５چينه صبر مه ك７ه
  ته نور هم د امن دراز شه، －ل كه زيات شي په چمن ك＋３
  د صحرا －ر＄５دو نه ده، هغه وخت الړ زمانه اوس

  د محفل مين＃ ك＋３ －داز شه، دونك３لكه شمع سو５＄
  مجازي ده د كسانو، حقيقي هستي د قوم ده
  اور ل／ونكى د مجاز شه، په ملت باندي قربان شه

  فرقه سازان جوړ آذري ك７ي، دا د هند! اې اقباله
  －７د د الري د حجاز شه، لمن بچ ك７ه له بتانو

 

u   

  هجران

  د تنهايي يم راوتلى، ل＂ون ك＋３ د يو كونج
  پ شوى يم راغلى، دلته  د يو غرلمن ك＋３

  چينو وايي كمال دى، سندرې په ا！كو ا！كو
  په ت７ ت７ۍ ژبه ي３ مثال دى، ماشوم غوندي دعا

  ناست ستورى د ما＊ام، تخت د سور شفق باندي
  ننداره ده د ما＊ام، جنت د بينا ستر－و



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٧٧ 

   شوه بهانه ما ته، سكوت د جدايي د ما＊ام
  ه ما تهد چا يار تران، دا و＊وده يارانو

  د ب３ صبره روح زما، او اوس كيفيت دا دى
  يمه يك تنها، زه لكه ماشوم وړكو！ى
  سرودونه ك７ي آغاز، هغه چي تياره شپه ك＋３
  د بل ＊كاري آواز، آواز د خپل３ خول３ ورته
  د صبر په دا شان، خپل زړه ته نصيحت كوم

  －ويا شپه د هجران، ت５ر باسمه، غولومه زه
 

u   

  د عبدالقادر په نوم

  ظلمت په ختيز باندي، راپا＇ه چي خور شوى دى
  چي دا مجلس ر１ا ك７و، د چيغو په شغلو راشه

  لكه دانه د سپ５لني دى، بساط مو يو فرياد
  راشه محفل تهه وباال ك７و، په دغه هن／امه

  اثر د عشق د صيقل، محفل ته و＊يو
  آينه جوړه د صبا ك７و، او كا１ي ننني نه

   ته ك７و مخك＋３خل／و، جلوه د ورك يوسف د محفل
  زيات له زليخا ك７و، تاوونه را اوچت د ويني

  د لوي５دلو دې چمن ته، سم و＊يو سبق
  د چمن نه جوړ دريا ك７و، پو！ي غوندي يو ＇ا＇كى



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٧٨  

  د خپل روح رخت ك７و راپورته، د چين د بت خان３ نه
  د سليٰمى او د سعدٰى ك７و، محو ！ول د مخ

  د ليال او＊ه ب３ كاره، شوه －وره په يثرب ك＋３
  تماشا سره اشنا ك７و، را＄ه چي قيس يو نوي
  －رمي دي په ك＋３ دومره، شراب دي وي زاړه او وي
  پيمان３ ＊ي＋３ مينا ك７و، چي ويلي پر ＄ي／ر د
  د مغرب په زمستان ك＋３، كوم داغ چي －رمولو

  ي３ بلد په تماشا ك７و، ك７و ＇يري ي３ سينه هم
  لكه د شمع３ په عالم ك＋３، ك７و ت５ر به داخل ژوند

  د غير ستر－ي به بينا ك７و، ه به سو＄８５وپه خپل
  په سينه ك＋３ وي د شمع３، په ژبه وي هغه چي"

  "چي په زړه دى وي د شمعي، دا سوى خيال پ نه دى
 

u   
  請قليه

  )سسلي ！اپو(

  ستر－３ وژاړه په زوره، اې د وينو بيونك３
  هغه قبر ＊كاري －وره، د تهذيب د حجازيانو

  

  امو وودلته ＄اى د هن／، د هغو صحرا نشينو
  د لوبغاړو سفينو وو، سمندر ي３ ＄اى د لوبو



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٧٩ 

  ك＋３ د دوى نه زلزل３ وې، دربارونو د شاهانو
  د بجليو اشيان３ وې، چي د دوى د تورو پ７ق ك＋３
  د تازه جهان پيغام، چي د دوى ظاهر４دل وو

  د دوى ت５غ خون آشام، اوخوړل زاړه دورونه
  را ژوندى شو م７ عالم، چي د قم چيغه ي３ وك７ه

  را آزاد شو بنيادم، ونو له ＄ن％ير نهد وهم
  غلغل３ ي３ په غوږونو، ال تراوسه خوږې ل／ي

  شور د هغو اذانونو؟، اې هم５ش دپاره چوپ شه
  

  عزت د سمندر دى،  ستا پر سر باندي-اې سسلي آه
  ستا وجود لكه رهبر دى، د اوبو په دې صحرا ك＋３

  د درياب دغه رخسار وي، ستا په خال باندي ＊ايسته دي
  د مسافرو دي بار بار وي،  په شمعو تسليستا

  مسافرو ستر－و باندي، ستا ديدن دي بختور شي
  سره موج دي －６ا كاندي، تل د غاړي د －＂انو

  د داسي قوم وې ته زان／و، چيرې چيرې د تهذيب
  ي３ ＊ايست د نندارو، سو＄ولو چي عالم به

  باندي وژاړه بغداد، د ش５راز بلبل په چيغو
  باندي داغ جهان آباد، و ژړلو په سرو وينو

  دى ظالم انسان برباد، چي دولت د غرناطى ك７ه
  اوويسته فرياد" بدرون، ابن"نو خفه زړ－ي د 

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٨٠  

  وبخ＋لى شولو ماتم ستا، غم نصيب اقبال ته
  چي وو هغه محرم ستا، تقدير هغه زړ－ى خوښ ك７و

  پ د چا پروت دى داستان، ستا په ن＋و نشانو ك＋３
  پروت انداز دى د بيان، ＋３ستا په چوپ غوندي ساحل ك

  زه هم سر تر نوكه دړد يم، ما ته ووايه خپل دړد
  زه د هغه كاروان －７د يم، ته پ７او چي د كوم يو وې

  بيا ي３ و＊يه ته ما ته، ډك ك７ه رن， په زوړ تصوير ك＋３
  قيص３ ووايه ته ما ته، او د ت５رو مشرانو

  په طرف د هندوستان، دا تحفه به ستا زه يوسم
  ژړوم به پرې دوستان، ه ژاړم هلتهزه خو دلت

 

u   



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٨١ 

 

  غزلونه

p  
  ب３ له دمه بل ＇ه نشته، د انسان ژوندون يو دم دى
  ب３ له دمه بل ＇ه نشته، دغه دم د هوا موج دى

  

  زما په خيال د انسان ژوند خو، －ل ويل دى موس５دل
  ب３ ژړا له غمه بل ＇ه نشته، شمع３ اووې دلته

  

  وك محرم نه ويچي تر ＇و ＇، د هست９ راز تر هغو وي
  ب３ محرمه بل ＇ه نشته، چي كوم دم ك＋３ راز معلوم شي

  

  نه دي دا تپوس ＇وك وك７ي، د حاجيانو! اې اقباله
  ب３ زمزمه بل ＇ه نشته؟، پ５شكشونو د حرم ك＋３

  

p  
  !عقل ته مي خدايه دې بزرګ، و＊يه ل８ ل５ونتوب خو

  زما نشته پ５رهن، د ده شوق دى د بخيو
  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٨٢  

  د ازل فر＊تو اووې، چي د ميني سوز ي３ راك７
  چي دي نشته انجمن، لكه شمع د مزار ي３

  

  ناشنا ملك دى! اې زړ－يه، دلته چيرته دي مل／ري
  هغه ＇يز په هي＆ چمن، چي ته غواړې مونداى نه شي

  

  عربي معمار جوړ ك７ى، ！ول جهان نه په بل شان دى
  قايم نه دى پر وطن، د قومي حصار بنياد مو

  

  د عقٰبى ب５لتون فر４ب دى، چيرته تلل چيرته راتلل دي
  چيرته نشته مو وطن، په هر＇５ز ك＋３ موږ ＊كار８４و

  

  دا پيغام د اقبال يوسي، ＇وك مدير ته دمخزن دي
  نه كوي شعر وسخن، كوم قومونه چي عمل ك７ي

  

p  
  ك７ي محشر مي د وينا، اوبه ويني زړه چي پورته

  قبر دى د تمنا، دا زما خاموشي نه ده
  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٨٣ 

  په سفر باندي مي شان، د سيند موج اووې قايم دى
  د سيپ９ آبرو زما، ملغلرې و４ل ناستى دى

  

  په پالنه نه سمي８ي، طبعيت چي قابل نه وي
  په اوبو اوليدو چا، چي زرغون د سروې سيورى

  

  د ارمان ن／ارخانه ده، دا جهان دي ＇ه دى! ربه
  په ك＋３ نه وي تمنا، داسي زړه نشته ويده چي

  

  د كو＇３ －７ځ وود اميد ، ما و４ل دا خاكي بدن خو
  وم طلسم د هوا، پس له مر－ه شوه معلومه

  

  نو تاالش ك＋３ ي３ يم ولي؟،  كه ＇ه ＇يزرانه پ نه دى
  د ل＂ون زړه ك＋３ سودا، نظر غواړي نندارې مي

  

  انسان ول３ دې ب３ دړده؟، غو！９ اووې اې －لچينه
  تا نوم ك＋５ود د مسكا، مات５دو ته د پيال３ مي

  

  هم لوظ د رن， بوى دىدا ، كه د－ل په حقله پوه شوې
  مينه مينه ده پيدا، د هست９ هرې ذرې نه

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٨٤  

  دا دى عيب د عيب جويانو، كه هنر مي چاته ＊كاري
  او كالم مي دى خطا، مضمونونه مي زاړه دي

  

  دى ت５روتى په ارمان، پو！ى زړه دي راك７ بيا هم
  چي ستم دى كرم ستا، له ادب ويالى نه شم

  

  ك７ې د －ل په رګكه نشتر ، د وحدت كمال ＇ر－ند دى
  به او＄ي يقين دى دا، د انسان د وين３ ＇ا＇كي

  

  اوس مجاز دي ك６ه واخلي، د تقليد زمانه الړه
  ＇و كوالى شي وينا، حقيقت چي شو ＊كاره نو

  

  وي خپلوان دې خفه نه شي، چي له كوره اقبال ل５ري
  نو عزت ي３ شي پيدا، الل وطن نه چي شي ل５ري

  

p  
  لي او شراره ك＋３اور بج، پلوش３ دي په پ７قا دي
  په سپوږم９ لمر ستاره ك＋３، او بر４＋نا دي ده ＇ر－نده

  

  پستي دي م％كو ك＋３ ده، بلندي دي اسمانونو ك＋３
  او پرتا دي كناره ك＋３، رواني دي په درياب ك＋３

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٨٥ 

  شريعت اچوي ＇ه ته، د شاعر مرۍ ته الس به
  هم５شه استعاره ك＋３، پ＂وم د زړه مطلب زه

  

  نوهغه په خوب ويده دىچي كوم شى وي（ دى انسانك３،
  هم حيوان او ستاره ك＋３، كا１ي، بو！ي، ونه، －ل ك＋３

  

  وسو＄لم وې لوزلم، زه د ميني ＇ا＇كي او＊كي
  اوبو په شراره ك＋３، د غضب اور و د دغه شان

  

  ＇ه اميد او ارمان نشته، د ثواب د آخرت مي
  نفع وينم خساره ك＋３، زه خو داسي سودا－ر يم

  

  مان د ژوندانه دىورله سا، د سكون نااشنايي
  پ＂ه په پاره ك＋３! د كوم زړه ت７پا ده ناسته خدايه

  

  اقبال چوپ دى ＇ه نه غواړي، لن ترانيپه آواز د 
  د هجران په ك＂اره ك＋３، طاقت كوم دى ماغوس شوى

  

p  
  ډ４ر وو ستا په هن／امو ك＋３، د جهان محفله خوند خو
  تماش／ير ستا تماشو ك＋３، خو پو！ي غوندي خفه وو

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٨٦  

  په كو＇ه د محبت ك＋３، رې آرام وميندهغه خاو
  د حكمت وو په ميرو ك＋３، په مودو چي سر وهلى

  

  مو دا ستر او پ７ده ده، ＇ومره خو＊ه! اې شرابو
  د مينا په تهخانو ك＋３، اووتئ ان／ور نه الړئ

  

  غلبه نه شوه ميندلى، په تاثير د ＊ايست علم
  د هوشيارو په مغزو ك＋３، دومره حد ته ناداني وه

  

  ما عبث ول＂وله، په يورپ ك＋３! الهاې اقب
  د هندوستان په معشوقو ك＋３، چي خبره كومه شته

  

p  
  چي طواف د جام كوي، لكه عكس د شرابو

  په صبا ما＊ام كوي، دغه لمون＃ دى چي عاشق ي３
  

  ستا ＇ه بيل خصوصيت، دې ك＋３! نشته اې كليمه
  خداى سره كالم كوي، ون３، بو！ي كا１ي هم خو

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٨٧ 

دې جهان ك＋３ دا دستور دى ،بل جهان ل＂وه شمع３  
نه تله خاص وعام كوي، چي نامراده نيمه خوا ترې  

 

  د شرابو ＇＋و دپاره، كه غرض د خوشحال９ وي
  حالل ＇يز حرام كوي، نو －ويا ك＋３ دغه خلـ，

  

  ＇ن／ه وشي ستا زما چي، －زاره به! اې واعظه
  محبت چي عام كوي، ما په شان３ خلـ， مينه

  

  !ى ＇ن／ه اثر خدايهك＋３ د، په كند پوشو فقيرانو
  ＄وانان زړونه رام كوي، چي په تش يو نظر باندي

  

  د هغو خل／و په ر８４دان يم، د محفل نه د عشرت
  په دې ＄ان ن５كنام كوي، چي كورونه خو فنا ك７ي

  

  د مازني ش５رازه اوسئ، د وطن! ميدانونو
  مسافر سالم كوي، د جهاز له بره سره

  

   لمان％ه وكاچيرې ن５ت د، ب５لمان％ان چي! اې اقباله
  وړاندي ما امام كوي، بتخان３ نه مي راغواړي

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٨٨  

  ء١٩٧٠مارچ 

  اوس به عام ديدار ديار وي، زمان３ پلو ＇ن／زن ك７
  هغه راز بﾢ اوس آشكار وي، چي سكوت ي３ پ７ده دار وو

  

  چي پياله به ＇＋ى شوه پ＂ههغه دوراوس ساق３ ت５رشو،
  او هر＇وك به باده خوار وي، ！ول جهان به ميخانه وي

  

  به بيا راشي آبادۍ ته، ونتوب په مخه ك７ىل５
  ول３ نوى به خارزار وي، هغه شان به وي پ＋３ يبله

  

  آخر غوږ د منتظر ك＋３، د حجاز خاموش９ وو４ل
  لوظ به بيا را استوار وي، صحرايانو سره شوى

  

  په بل مخ وو اړولى، سلطنت ي３ د روما چي
  هغه ش５ر به بيا بيدار وي، له قدسيانو نه زه اورم

  

  انجمن ك＋３ د ميخوارو،  ساقي مي ذكر وك７وچي
  اووې پيردميخان３ زر،خوله ي３ سورده دى به خواروي

  

  د خداى ملك خو دكان نه دى! واورئ اې د مغرب خل／و
  دا به زر كوټ او بن／ار وي، كره زر چي ورته وايي

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٨٩ 

  به په خپل خنجر ＄ان وژني، دا تهذيب ستاسو په خپله
   ناپائيدار ويعمر خود، په كچه ＇ان／３ د جال３

  

  به ك＋ت９ پا１ه د －ل ك７ي، قافله د م８５و خوارو
  كه زر موجه په غ７مبار وي، په درياب به پوري و＄ي

  

  داغ ＊يي هرې غو！９ ته، الله －ر＄ي په چمن ك＋３
  دې په زړه سوو ك＋３ شمار وي، د ده خيال دى چي په دې به

  

  تا خو يو ما ته يو زر ك７ه! اې نظره دوكه بازه
  نو د چا به اعتبار وي،  ستا خيال ويكه هم دا چيرې

  

  د دې ＄اى آزاد هم قيد دى، ما قمرئ ته يو ورځ اووې
  به هم دا س７ى رازدار وي، غو！و اووې د چمن مو

  

  چي ＄ن／ل په ＄ن／ل －ر＄ي، عاشقان خودخداى ډ４ر دي
  د بند－انو مينه دار وي، زه تابع يم د هغه چي

  

  دهرپول هم －ناه شمار ، دلته ستر－ه! اې زړ－يه
  كه ستا حال د ناقرار وي، ＇ه حيا به مو شي پات３

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٩٠  

  په دې تكه توره شپه ك＋３،خپلكاروان به مات －وډبو＄م
  نولي ساه به شعله بار وي، اسويلي به مي ب）ري

  

  د ژوندون مدعا نه وي، ب３ ＊يوې نه كه دي بله
  فنا ك５دل لكه شرار وي، نو يوه لحظه به ستا

  

  زوړ ي３ حال دىهغه  د اقبال د ＄اى تپوس مه كوه،
  هم به پروت په انتظار وي، چرته الره ك＋３ به ناست وي

  

u   



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٩١ 

  

  

  

  در４يمه برخه

  

  )پوري……ء نه بيا تر١٩٠٨له (

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٩٢  

  

  

  

  

  

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٩٣ 

  اسالمي ملكونه

  د غم／ين زړه په سجده ده، د ډيلي م％كي ته مينه
  وينه هلته ك＋３ ويده ده، چي زموږ د مشرانو

   م％كه؟به ال نه وي پاكه، د دې وران －لستان ول３
  د عظمت پر دغه م％كه، خانقاه چي د اسالم ده

  ويده د دې خيراالمم، دي دې خاوره ك＋３ شاهان
  قايم نظام وو د عالم، چي د دوى په حكومت
  د دغ３ محفل ياد، ال تراوسه －رموي زړونه
  دى محفوظ د حاصل ياد، چي حاصل ي３ سوى دى خو

  ب５شك كه دى جهان آباد هم، د زيارت كولو ＄اى
  د عزت حرمت بغداد هم،  دغومره حقدار دىخو هم

  چي كولو به ي３ ناز، دا چمن هغه چمن دى
  وو سپ７دلى په حجاز، دا تهذيب په هغه －ل چي
  سيالي نه ك７ي د ارم، د دې ＊ار خاوره به ولي

  د جانشينو دى قدم، ملسو هيلع هللا ىلصچي ليدلى ي３ د نبي 
  نو هم دا هغه －لشن دى، چي چمن ي３ هر غونچه ده

  د هغو هم دا مدفن دى،  ترېرپ５ده به چي روما
  د مسلم د ستر－و نور، قرطبه ＊اريه هم ده

  مثال شمع وه د طور، په تيارو ك＋３ د مغرب په
 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٩٤  

  د مسلمان ي３ ك７و پر４شان، هغه شمع م７ه شوه قام
  بله ك７له په ＊ه شان، د حاضر تهذيب ډيوه ي３

  پروت په دغه م％كه پاكه، دئ د هغه تهذيب قبر
   هغ３ نه ده نمناكهچي، د يورپ د －لشن ＄يله
  د قيصر چي و ديار، دا ！و！ه د قسطنطيه

  دى محكم ن＋ان پايدار، د شجاعت چي" فاتح"د 
  رن， پاك دا سر زمين دى، لكه خاوره د حرم ده دا
  پر تخت مسند نشين دى، جانشين د پ５غمبر دلته
  او پاكيزه ي３ ده هوا، لكه بوى د －ل صفا

  چي له قبره د ابوِب انصاري را＄ي صدا
  د ملِت اسالم زړه دى دغه ＊ار! سلمانهم

  له صديو دغه ＊ار، چي حاصل د كشت و خون دى
   ملسو هيلع هللا ىلصاې چي خواب／اه د مصطٰفى، هغه م％كه ي３ ته

  حِج اكبر نه دى سيوا، چي كعب３ ته دي ديدن
  يو غمى ي３ ＄ل５دونكى، ته په －وته د هست９ ك＋３
  ستا په غ８５ ك＋３ ز４８４دونكى، چي زموږ عظمت شوكت دى

  هغه شهنشاه معظم، ３ اوموندآرام تا ك＋
  اوموند قامونو د عالم، چي لمنه ك＋３ ي３ آرام
  بادشاهان شو د عالم، غالمان د دروازې ي３
  وارثان د تخت د جم، د قيصر جانشينان شول

  چيرې پابند وي د مقام، قوميت كه د اسالم
  نه فارس دى او نه شام، نو نه هند د ده وطن دى

 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٩٥ 

  ３ ته ＄اى د پناه ي３هم ي، مينه ته ي３ وطن ته ي３
  د كشش نقطه هر －اه ي３، پلوشو د تاثر نه

  نو باقي به مسلم هم وي، چي تر ＇و ته ي３ دنيا ك＋３
  به －وهر د شبنم هم وي، چي سحر شته نو چمن ك＋３

 

u   

 ستورى

  كه خطر ك７ې له سحر؟، په تا ويره د سپوږم９ ده
  په انجام باندي خبر؟، او كه نه د خپل ＊ايست شوې

  درته پيدا شو ＇ه خطر؟،  دلوټ ك５دود خپل نور
  ي３ په مثل د شرر؟، وار خطا كه د فنا نه
  در عطا ك７و اسمان در، دې م％ك３ نه ډ４ر ليري
  قبا عين لكه قمر، او درواي３ اغوستله
  غوندي ＄ان دى چي و４ر８４ي، بيا غضب دى دا وړوكى
  په ر８４دان ك＋３ دي ت５ر８４ي، دا ＇لور پاره شپه ！وله

 

  عجيبه دغه بستي ده! ＄ل５دونك３ مسافره
  هغه بل لره پستي ده، په كوم ＄اى چي يو عروج كا

  دى د لكهونو ستورو مرګ، د يو نور په پيدايش ك＋３
  د فنا خوب ي３ مستي ده، د ژوندون مثال د ميو

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٩٦  

  راز د －ل د غوړ４دو دى، د غو！９ په سپ４７دو ك＋３
  ＊كاره دغ３ ك＋３ هستي ده، دا عدم چي ورته وايي
  د قدرت په كارخانه ك＋３، ناممكنه قرارى دى

  نصيبه دى زمانه ك＋３، ثبات يو د تغير په
 

u   

 دوه ستوري

  د دوو ستوريو يوه شپه اوشه قران
  نو يو ستورى بل ته داسي شو －ويان
  كه دا وصل مو مدام واى ＇ه به ＊ه واى
  د تلو تلو مو دا انجام واى ＇ه به ＊ه واى
  كه ل８ شان په موږ اسمان شي مهربان

  ي د دواړو جاوداننو پ７قا به و
  وو ل５كن ي３ د وصال دغه ارمان
  وو پيغام د جدايي او د هجران
  －ردشونه دي د ستوريو مقدر
  د هر يو دپاره الر ده مقرر
  دا يو خوب دى چي وي تل دي اشنايي

  جدايي   يو بس    دى   قانون    جهان    د
 

u   



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٩٧ 

  شاهي －ورستان

  اسمان خرقه ده پخوان９، اغوستل３ د وري＃
  تندي باندي د سپوږم９، والى غوندي ＊كاري＇ه خ７

  تته تته ده ر１ا، په دې چوپه ننداره ك＋３
  هغه شان ال لوى صبا، او د شپ３ غ８５ ك＋３ ويده ده

  د دې ونو خاموشي، حيرانتيا زياتوي ＇ومره
  ده سندره خاموشي، د قدرت په رباب باندي

  سر تر نوكه دي دړدونه، د عالم هره ذره ك＋３
  د خاموشي دي يخ آهونه، ９او پر شون６و د هست

  د عالم －ير هغه حصار،  هغه د جوالن ＄اى-آه
  د عمرونو پروت دى بار، په اوږو ي３ د صديو

  او اوس سوړ سمخ دى وران، په ژوندون چيري معمور وو
  خاموشي ده －ورستان، چي د ده د هن／امو دا
  دى مين او جان نثار، دى په خپلو ت５رو خل／و

  ندي په شان د ＇وك５داربا، دى والړ د غره پر سر
  پورته چت نه دى اسمان، د ور４％ي په سوري ك＋３
  په طرف د دې جهان، －وري ستوري غلي غلي

  ننداره د دې دنيا، دي د خاورو لوبي دوى ته
  د بنيادم د نيم／７تيا، ورته يادې دي قيص３
  خپل منزل په لور روان، له ازل نه مسافر دى
  د －ردش د دې جهان، －وري تل انقالبونه

 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

١٩٨  

  د دې ستورو په دنيا ك＋３، ممكن نه دى قرارى كه
  اديرې ته په دعا ك＋３، خو ل８ شان دلته والړ دي

  د م％كي ډكه ده لمن، په －لونو د ژوندون
  تهذيبونو دې مدفن، د سوونو قتل شوى
  دا مقام دى د حسرت، ＄اى د خوب د باچهانو

  د عبرت! ورته ستر－و، د سرو او＊كو قلن， ورك７ئ
  دي اوچت３ په پايه،  دا خاورې－ورستان دى خو

  قوم ده پات３ سرمايه،  چي دا د بدقسمته-آه
 

  بنده دومره حيراني８ي، په دې شان ي３ د قبرونو
  يو با１ه هم نه رپي８ي، چي له ډ４ري حيرانتيا ي３

  داسي شان په دې تصوير ك＋３، كيفيت د نامردئ دى
  په لمن３ د تحرير ك＋３، چي راتلى نه شي هيچرې

  نن خاموش دي په خوبونو، ه ليريهن／امو نه پرات
  له ناصبرو اميدونو، چيري وو چي ب３ آرامه

  هغه لمرونه درخشان، په تيارو د لحد دي
  چي تندى چيري اسمان، په درشل به ي３ موږلو

  شهنشاهانو اخير حال؟، اې هم دا دى د هغو
  به ي３ ترهه ك７ه زوال، چي تدبير د حكومت نه
  وى شان وي د قيصركه ل، كه رعب داب وي د فغفور او

  دې خالصى د هي＆ بشر، نشته له حمل３ نه د مرګ
  كروندې حاصل هم －ور دى، د شاهانو د ژوندون د

  د عظمت د لوي３ الري اخيري منزل هم －ور دى



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

١٩٩ 

  او دعوه كه ال تقرير وي، كه د عيش د مجلس شور وي
  سورې او كه شو－ير وي، د درمنو د جهان چيغ３
  امه كه د شمشير ويهن／، په ميدان ك＋３ د جن／ونو

  ال نعره كه د تكبير وي، او د وينو تودوونك３
  ويده ال نه شي وي＋والى، اوس د هي＆ قسم آواز
  روح خو بيا نه شي راتلالى، د سين３ نه يو ＄ل تللى

  په ك７اوونو د بيداد دى، مو！ي خاوره ك＋３ －ير روح
  نو راوتى ترې فرياد دى، سا چي تاوشوله شپ５ل９ ك＋３

  د مارغه دى خوش آواز،  په مثلد انسان ژوندون
  وچغ５د الړ په پرواز، راغى ك＋５ناسته په ＇ان／ه

  موږ ＇ه راغلو او ＇ه ＄و ترې،  چمن د دنيا－９ ته-آه
  او بيا －ل شو م７اوي شو پرې، د ژوند شاخ باندي غو！９ شو

  د خوب مر－ى يو سم تعبير دى، د هر شاه او هر －دا
  ىد انصاف دغه تصوير د، په ستم د ستم／ر ك＋３

  يو سمندر دى ب３ حدونو، د هست９ دا سلسله
  سلسله ده د قبرونو، يو په دې ك＋３ بيا موجونه

 

  په دې ژوند نشته اتبار، ژاړه ژاړه! اې هوسه
  يا خس２ى پر ان／ار، ژوند مسكا ده د ب）ري
  د كاري／ر دى يو اعجاز، دا سپوږم９ چي د هست９

  دا روانه ده په ناز، سيمابي قبا اغوست３
  په بوږنوونكو ميدانونو، و آسمانكه د ب３ ستور

  ي３ په هن／ام د سحرونو، ＇وك و－وري ب３ كس９ ته



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٠٠  

  ده ！ك７ه، مهتاب وو دا، د پو！ي غوندي وري３％
  چي راپر４و＄ي شوه فنا، اخيري ＇ا＇كى د او＊كو
  دغه شان ب３ اعتبار دى، د قامونو دور دوران هم

  غوندي د دوى وار د بهار دى، د الوتي رن， تصوير
  كه يو قام وي ډ４ر نامدار،  دې كور ك＋３د زيانونو په

  تل تر تله د ده وار، دا ك５داى نه شي چي وي دي
  ولد دومره جهان دى، د قامونو بربادۍ سره
  او ال نه ي３ پرې ＇ه خف／ان دى، چي سم هم ورته ＇ه －وري
  باندي هي＆ شى نه پات３ كي８ي، په دنيا ك＋３ په يو حال

  ينوى نوى دى ز８４ي８، د جهان دغه مزاج دى
  د دنيا نوي نومونه، تل ليكلى په غم９ شي
  د زمان３ نوي قامونه، تل په －６５ه وي د مور
  اشنا شوى د دې الر، په زر－ونو قافل３ دي
  دي تاجونه ＇و ＇و وار، كوه نور غمي ليدلي
  پاته ي３ هي＆ نه دى نو＊ان، وران شو مصر او بابل

  هم نه شي داستان، ان دفتر ك＋３ د هست９ ي３
  ونيوو لمر د ايران،  نهد ما＊ام اجل مرۍ

  د روما او د يونان، زما ي３ عظمت تاال ك７
  د مسلمان هم داسي الړه،  ارمان چي زمانه-آه

  شوه او وور４ده الړه، د سپرلي وري＃ راپورته
  اچول３ دي ك７ۍ، پرخ３ پلوش３ ته د مرګ

  د شبنم په جال جول９، يا د لمر پلوش３ ن＋ت３
  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٠١ 

   دهد درياب سينه زان／و، تجلو د لمر دپاره
  جلوه ي３ د نندارو ده، د اوبو پر غاړه و－وره

 

  صنوبر سيند ي３ آئينه ده، په سن／ار باندي ل／يا دى
  د سپرلي وږمه آئينه ده، د غو！９ د زړه دپاره

  د باغ په كاشانه ك＋３، كوئل سر په نعرو باندي
  ك＋３ پ ناست خلوت خانه ك＋３، د انسان له ستر－و پا１و

  ر د －لستانسندر ما، بل بلبل رن／ين آوازه
  －ويا بهار د －لستان، دى د ده په دم ژوندى
  الوتونكى يو تصوير دى، چي د عشق د هن／امو دى

  وتى ＊كلى شوخ تحرير دى، د قدرت قلم نه ＇ن／ه
  غل３ غل３ دي جلس３، د مارغانو په باغ باغ ك＋３

  نه د شپونكو را＄ي نعرې، د كوهسار د دې سخوبئ
   دا جهاندى د خاورو، ＇ن／ه ډك بك له ژوندون نه

  د دې خوږ ژوندون ارمان، هم لري په زړه ك＋３ چي مرګ
  په خزان ك＋３ په دا شان، د －لونو پا１ي رژي

  چي پر４و＄ي －وډا－يان، د ويده ماشوم له السه
  كه ب３ شانه ډ４ر دى ع５ش، دې جهان د خوشحال９ ك＋３
  چي تازه وي دى هم５ش، خو يو غم، غم د ملت دى
  دى خالي ك５دونكىمو نه ، زړه د تير وختونو ياد نه
  دا قام نه دى ه５ر４دونكى، هم د خپلو باچهانو

  سببونه د ژړا دي، دغه وران در او د４وار مو
  باندي ستر－ي مو بينا دي، په يو مخ３ ژړا－انو



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٠٢  

  نن دنيا ته ور＊يو، موږ د او＊كو ملغلري
  اخيري وري％ي يو، د ت５ر شوي طوفان موږه

  ملغلري شته سوونه، ال د دې وري＃ په غ８５ ك＋３
  پراته پ دي تندرونه، ال باقي ي３ په سينه ك＋３

  نه داشي －لستان، جوړوالى د صحرا خاورو
  اميدونه د دهقان، وي＋والى شي له خوبه

  مو د قوم هغه جالل دى، او ب５شكه چي ت５ر شوى
  الشان مو د جمال دى، ول３ پات３ لي８ ＇ه هغسي

 

u   

  د سحر ت５غون

  )د سحر ＊كاره ك５دل(

  ن３ الندي نه ر１الم، را ＊كاري８ي د افق
  راختو ك＋３ دى صبا، د شپ３ وار په ت５ر４دو دى
  لو د فصل نه د ستورو، اسمان ك＋５ناسته اوز－ار شه

  خوروي خپله جلوا، په مشرق ك＋３ لمر ل／يا دى
  چي لمر راغى را روان دى، چي اسمان دې نه خبر شه

  ك７له د شپ３ توره ليال، نو په خ７ه ك＋３ ي３ رخصت
  يا د هغ３ دهقانى دي－و، دا شعل３ د لمر حاصل

  اسمان ك７ې وه ب５／ا، چي د ستورو د ب）رو



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٠٣ 

  عبادت وك７ي او روان شي، لكه ！وله شپه عابد
   ！ولو نه ستورى د صبا، داسي وروستو دي روان

  لكه ＇ن／ه ＇وك چي ورو ورو، ＇ه عجبه ننداره ده
  سپينه توره د پ７قا، را وباسي له تور تيكي
  ن دى پد صبا مضمو، په مطلع د لمر ك＋３ داسي

  پراته په تل ك＋３ د مينا، له ＇ن／ه سره شراب
  آوازونه دي خوري８ي، د سحر باد －６ وډ ك７ي
  ورك７ه غ８５ د مشغوال، د ناقوس آواز جهان ته

  سندرمار مارغان را وي（ شول، د كوئل په اذان باندي
  هر يو تار ي３ دى ل／يا، د سحر قانون ږغي８ي

 

u   

  د انيسي شاملو په شعر تضمين

  زه هم５ش په الوتو يم، باد په شان３د صبا د 
  ＊ه دى －شت د بيابان، محبت ك＋３ له قيام نه

   تهرحدر د پيِر سنجري، ناقراره زړه بوتللم
  هلته ك＋３ شته دارو درمان، چي د درد د ب３ صبرۍ

  حرف سره د سوال، المي شون６ي اشنا شوې نه دي
  د طاقت اخيسته احسان، ال به ژبي د وينا
  له مرقد نه اواز راغى، عاشقانو د حرم ته

  ＊وو د پالر نيكه قرآن، －يله تانه ده چي پرې دي



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٠٤  

  ستا دننه تاو د زړه؟، ولي يخ شو! اې مجنونه
  ناز انداز په هغه شان، چي ليال ك＋３ خو ال شته دى

  تخم د الاله دي نه شه، ＊وره م％كه ك＋３ زرغون
  شه بدنام پر ！ول جهان، دا نازوي／نده فطرت دي

  چي ستا ژوند په ＇ن／ه حال دى! لهته خبر ي３ اې غاف
  ږغوي دي عيسايان، د －رج３ يوه باجه ي３
  په زان／و د بيت اهللا ك＋３، تربيت خو ستا دى شوى

  بتخانو ك＋３ پر４شان، سودايي زړه －ر＄وي دي
  او د نورو دي په كار ك７ه، تا زموږ نه وفا زده ك７ه"

  "په نورو باندي دي نثار ك７ه، ملغلره وه زموږ او
 

u   

لسفهد غم ف  

  )د الهور د ميان فضل حسين 請احب بير س＂راي ال په نوم(

  كه شراب د ژوندانه، سر تر نوكه ع５ش عشرت دى
  ك＋３ حساب د ژوندانه، او＊كي هم لري لمنه

  هم حباب د ژوندانه، د غم موج باندي －６ي８ي
  د كتاب د ژوندانه، سورة هم جز دى" الم"د 

   نه دىپه كوم －ل ك＋３ نو －ل، كه يوه پا１ه وي كمه
  كوم بلبل نو بلبل نه دى، ك３ خزان نه وي ليدلى



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٠٥ 

  په خونونو د ارمان، ده د زړه قيصه رن／ينه
  كاملي８ي ب３ فغان، د انسان انسانيت نه
  د غم ډيوه ده په سينه، د هوشيار نظر ك＋３ داغ
  دى سامان دا آئينه، او د روح ＊ايسته كولو
  په حادثو مومي كمال، د انسان فطرت د غم

  دى صيقل －رد د مالل، د زړه دپارهد آئين３ 
  غم ＄وان９ را وي＋وي، د ＄وان９ د خوب مزو نه
  چي تل ساز بيداروي، او هم دا د غم شهباز دى

  غم شهپر دى د پرواز، د زړ－ي مارغه دپاره
  غم تشريح دى د دې راز، د انسان زړه كه يو راز دى

  ده د روح غل３ سندره، غم ته مه وايه چي غم دى
  سره په ＇ن， ده برابره،  ُسرد هست９ د رباب
  چيغ３ سره نه وي اشنا، "يارب"چي ما＊ام ي３ د 

  چي ي３ نه كاندي ر１ا، او د شپ３ د او＊كو ستوري
  چيري نه وي په ＇ه غم، چي د زړه جام ي３ مات شوى

  باندي مست وي په هردم، او د عيش عشرت شرابو
  پر ＊خ شوى نه وي خار، هغه الس د چا －لچين چي

  د ب５لتون وي له ازار، خبرهد چا عشق چي نا
  ك＋３ د غم تكليف ليدلى، كه ي３ نه وي په ！ول عمر
  نه هم پ وي او هم غلى، نو د ژوند راز ي３ له ستر－و
  په انتظام د دې دنيا ي３، اې چي پوه ته په هر شان

  دى ＇پو ته وار خطا ي３، نو بيا ول３ د غمونو
 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٠٦  

  د ابدي ژوند د كتاب، محبت خو دى تمهيد
  عشق ژوندى دى په دې باب، ل فاني دىد انسان عق

  د اجل ما＊ام شرم８５ي، پلوشو د لمر د عشق نه
  تر ابده چي پايي８ي، مينه سوز د زند－９ دى

  مقصد كه چري وي فنا، د محبوب رخصت５دو
  په جوش د ميني وي فنا، د عاشق د زړه نه هم

  خو عشق چيري مري نه، د معشوق په م７ك５دو باندي
  ول３ هي）كله تر ＄ي نه،  ك＋５نيغم ترې جوړ شي زړه ك＋３
  د محبوب بقا پيدا ده، د دې ميني له بقا نه
  ب３ خبره له فنا ده، د معشوق زند－اني تل
  ده واله ＇ه په سندرو، د غره سر نه را روانه
  هم ＊يي چل د سندرو، چي مارغانو د اسمان ته

  لكه سپين مخ چي د حور وي، ＄ل５دونك３ آئينه ده
   سمدستي چور چور وينو، چي په كنده －＂ه ول／ي

  په كوم شان پى مخي －وري، د دې نهر ملغلري
  د اوبو نه جوړ شي ستوري، يعني وي راپر４وتو ك＋３

  د پارې نهر روان، ＇ن／ه اوشل５د پر４شان شو
  ب３ قراره يو جهان، او ＊كاره شولو د ＇ا＇كو

  وايه تعليم شه د وصال، دغو ＇ا＇كو ته هجران
   په خپل حالهغه واله شوه، مخك＋３ دوه قدمه بيا

  لكه نهر دى روان، اصليت ك＋３ ژوند هم يو دى
  نو شه جوړ ترې نه انسان، چي له پورته نه راخالص شه

 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٠٧ 

  موږ وصال ته جدا كي８و، د دې خاورو په عالم ك＋３
  ابدي ＄كه ژړ８４و، عارضي ب５لتون －２و موږ

  وليكن نه فنا كي８ي، م７ه ك８５ي خاوندان د مرګ
  يري جدا كي８ينه هيچ، حقيقت ك＋３ دوى له موږه

  ك＋３ چي ＇ه وخت عقل －ير شي، د دنيا په آفتونو
  چي د ده نه راچاپ５ر شي، د ＄وان９ د شپو ت５رى يا

 

  چي د جن， د خير او شر، د زړ－ي لمن ميدان شي
  شي مشكل ＄اى ته سفر، توره تپه وي په الر ك＋３
  له اميد نه －وشه －ير شي، د همت خضر چي الړ شي
  از چپ د ضمير شياو آو، او چي فكر شي عاجزه

  هي）وك نه وي د سفر، د هست９ كن６و ك＋３ مل ي３
  هم نه وي شرر، الر ＊ودلو ته د اوراوركي

  تندى روڼ وي دې تيارو ك＋３، د خاوندانو نو د مرګ
  هم５شه د شپ３ تيارو ك＋３، لكه ستورى چي ＄ل８５ي

 

u   

  د －ل په سوغات ك５دو

  په مك５ز مك５ز ك＋３ راشي، هغه مسته چي －لشن ته
  نه جاري هسي دعا شي، غو！９ له ژبيد غو！９ 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٠٨  

  ك＋３ يو زه ي３ غوره ك７ل３، دې دومره －لونو! خدايه
  غوندي غو！９ نه ز４８４دلى، چي د لمر －ل هم زما
  نو زورور دي دى نصيب، تا له ＊اخ نه شو كوي

  شولو ستا د هر رقيب، ارمانونه باغ ك＋３ خاورې
  نو ته ورغل３ وصال ته، د هجران درد چي دي ت５ر ك７و

  هغه ورس５د كمال ته،  ژوند چي ＇ه جوهر ووستا د
  خاوندان صدقه كي８ي، زما －ل چي ترې د ستر－و
  تل تر تله ډ４ر نازي８ي، او －لشن مي د ＄وان９ پرې

  چيري خپله مدعا، پوره نه شوه د دې －ل مي
  رن／ين قميص سره اشنا، نه شو دى چيري د چا

  ي３ چيري هم وخت د بهار، وبه نه ك７اى شي تازه
  د شوكونكي انتظار، ساتي  تلچي خفه ي３

 

u   

  ملي ترانه

  هم زموږ دى هندوستان، چين زموږ عرب زموږ دى
  نو دى وطن مو ！ول جهان، موږ چي يو مسلمانان

  امانت دى د توحيد، پروت زموږه په سينو ك＋３
  كاندي زموږه نوم ن＋ان، اسان نه دى چي ＇وك ورك

  چي ړومبى كور د اهللا دى، د دنيا په بتخانو ك＋３
  او هغه زموږ پاسبان،  هغه موږ پاسبانان يود



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٠٩ 

  يو لوى شوي ＄وانان شوي، موږ د تورو سيورو الندي
  جوړ زموږ قومي نو＊ان، د خنجر او د هالل دى
  مو ك７ن／ا اذان پيدا ك７ه، په درو ك＋３ د مغرب چي

  زموږ س５الب روان، نو بيا چا ايساروالى شو
  ىمو باطل ته نه دى اي＋، چيري سر خو! اې اسمانه

  دى زموږه امتحان، په سل ＄له تا اخيستى
  هغه ور＄３ دي دي يادي! وايه اې د اندليس باغه

  چي زموږه وو آشيان، چيري ستا په ونو ＇ان／و
  موږه پ５ژن３ چي ＇ه يو؟، د دجل３ موجه ته هم خو
  دى زموږ افسانه خوان، ال تراوسه پوري سيند دي

  ستا حرمت باندي موږ م７ه يو! د حجاز اې پاك３ م％ك３
  ستا ر－ونو ك＋３ دوران، دى تراوسه مو د وين３
  زموږ روح دى په آرام ك＋３، چي د كوم نوم له طفيله

  دى ساالر مو د كاروان، چي" ميرحجاز"هغه دى 
  چي آواز د لوى جرس دى، د اقبال ترانه ＇ه وه
  زموږ بيا هغه كاروان، راپا＇ي８ي روان８５ي

 

 

u 

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢١٠  

  وطنيت
  ))په حيثيت د سياسي تصور((

  او جام بل دى او جم بل، دور ك＋３ شراب نور ديپه دې 
  قانون د لطف او ستم بل، بنا ك７ى دى ساقي

  ＄ان ته نوى حرم بل، مسلمان هم دى جوړ ك７ى
  دې دور ك＋３ صنم بل، د تهذيب آذر تراشلى دى

  لوى ！ولو نه وطن دى، او په دې تازه خدايانو ك＋３
  د مذهب هغه كفن دى، د وطن چي كوم ＇ادر دى

  درته نن نوى تهذيب،  چي دي تراشليدا بتان
  د پاك دين د پاك حبيب، لوټ كونكى مو د كور دي
  د توحيد دى ستا نصيب، ستا په م＂و ك＋３ طاقت خو

  مصطٰفى ته ي３ قريب، نو اسالم دي دى وطن ته
  ＊كاره ك７ه اې مصطفوي، ننداره دي پخوان９

  ك７ه چي تل به خاوره وي، دغه بت خاوره ك＋３ خاورې
  شوې نتيجه ده تباهي، ３ كه را－５ريو مقام ك＋

  لكه سيند ك＋３ وي ماهي، د وطن قيد نه آزاد شه
  د محبوب اٰلهي، د وطن پر４＋ول سنت دى

  په صداقت هم －واهي، ورك７ه ته د نبوت
  وطن نوم دى د بل ＇يز، په －فتار د سياست ك＋３
  وطن نوم دى د بل ＇يز، په ارشاد د نبوت ك＋３



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢١١ 

  ى هم د دې نهرقابت د، په قامونو د جهان ك＋３
  د تجارت دى هم له دې نه، اخستل د ملك مقصود
  سياست دى هم له دې نه، كه خالي له صداقت نه
  كه غارت دى هم له دې نه، د كمزوري پر كور باندي

  قام قام كي８ي هم له دې نه، د خداى يو شان３ مخلوق كه
  پر４كي８ي هم له دې نه، د اسالم د قوميت جرړې

 

u   

  ر الريو حاجي د مدين３ پ

  او منزل دى رانه ليري، قافله صحرا ك＋３ لوټ شوه
  ساحل دى رانه ليري، دا وچ سيند يعن３ د دې ب５ديا

  رفيقان مي شهيدان شو، په خنجر د رهزنانو
  د بيت اهللا په لور روان شو، چي ＇وك بچ شولو ب３ زړه
  ورك７له دې بخاري ＄وان، ＇ن／ه ساه په روڼ تندي

  ژوندون د جاودانك＋３ ، په زهرو وې مونده د مرګ
  ده ته مياشت وه د اختر، د رهزن خنجر －ويا ك＋３

  پر شون６و باندي اهللا اكبر، زړه ك＋３" هاى يثرب"
  "چيري مه ＄ه ته يوا＄ي" و４ره واى چي يثرب ته،

 "＇ه ب５باكه ＇ه يوا＄ي، مسلمان ي３"مينه وايي 
 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢١٢  

  بيت اهللا ته و－ر＄م زه؟، ب３ زيارت كولو ب５رته
  ته به مخ نه ور＊يم زه؟، په قيامت ك＋３ عاشقانو

  په ب５ديا وي د حجاز، ويره ي３ نه وي مسافر چي
  د مدين３ وو پ دا راز، په هجرت ك＋３ د سردار
  كه د امن او امان وي، د شامي محمل سره تلل

  مين３ ويره ك＋３ د ＄ان وي، خو لذت د محبت او
  ك７ي د زيان ＇ومره چاالك دي،  دا عقل ＇ه فكرونه-آه

  چي ＇ه قدر ب３ باك دى،  －ورهاو بيا عشق د بنيادم
 

u   

  قطعه

   داسي ژړل ملسو هيلع هللا ىلصد نبي، يو عاشق پرون روض３ ته
  د ملت ب５خ ن７وي، مسلمان د هند او مصر

  كه زر ＄له رهبران شي، د مغرب دا زائران مو
  چي له تا ＄ان پر４كوي، هم زموږ ورسره هي＆ نه

  دي ستا قام ترې نه بچ ك７ي، خداى! دا مغروره مرشدان ُاف
  خپل عزت پرې جوړوي، لمانان ستاورانوي مس

  ＇وك ب３ اوري! اې اقباله، دا محفل ه６و بدل دى
  زوړ بيان ور اوروي، ＇وك چي نوې زمان３ ته

 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢١٣ 

  شكوه

  د فايدې كار ك７مه ه５ر؟، ول３ شمه زه زيان كارى
  ډوب په غم د پرون ت５ر، د صبا فكر دي نه ك７م
  او بس اورم دي ډ４ر ډ４ر، د بلبل فرياد دي اورم

  زه هم يم د －ل په ＇５ر، ＇ن／ه چوپ شم! رېاې مل／
  خپل طاقت زړور ك７مه، د وينا او د خبرو

  زه －يله خداى نه لرمه، خوله مي ډكه شه له خاورو
  د رضا يو مشهور، دا ر＊تيا دي چي په خوى ك＋３

  چي موږه يو مجبور، خو قيصه ＄كه د دړد وايو
  فريادونو نه معمور، ساز مو چوپ دى ول３ موږ يو

  نو موږ دې ك＋３ يو معذور، ن６و چيغه راشيكه تر شو
  !＇ه شكوه هم واوره خدايه، خاوندانو د وفا نه

  !ته －يله هم واوره خدايه، آموخته وو له ثنا نه
  دغه ستا ذاِت قديم، له ازل نه خو موجود وو
  خوې خور نه وو شميم، چمن هم په －ل ＊ايسته وو

  د كرم احسان عظيم! انصاف شرط دى اې صاحبه
  －ل به ＇ن／ه خور واى؟ كه موجود نه واى نسيم؟بوى د 

  چي د زړه پرې جمعيت وو، زموږ دغه پر４شاني وه
  ل５ونى －نى امت وو؟،  هسي ملسو هيلع هللا ىلصول３ ستا د حبيب

  نندارې د دې جهان، موږ نه وړاندي عجيبه وې
 چ５رته بو！ي وو خدايان، چيرته كا１و ته سجدې وې

 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢١٤  

  باندي نظر و د انسان، آموخته په ＊كاره بت
  چا مانه رحيم رحمان؟، ه ＇ن／ه ناليدلىبيا ب

 

  ده چا نوم ستا اخيستلو؟، دا خو تا ته ＊ه معلومه
ستا كار ي３ وييستلو، دا وو زور د مسلمان د م  

  سلجوقيان هم تورانيان هم، هم په دې م％كه آباد وو
， وو په چين ك＋３   په ايران ك＋３ ساسانيان هم، د چين خـل
  يونانيان هماستو－ن وو ، هم د دې م％كي د پاسه

  م５شته دلته يهوديان وو، وو هم دلته نصرانيان هم
  راته وايه چا ك７ه پورته، ول３ ستا په نامه توره
  چا جوړه ك７ه هر لور ته، هغه ورانه چي خبره وه

  ستا دپاره جن／ياليان، بس هم موږه وو يوا＄ي
  كله سيند مو وو ميدان، جن／５دو كله په وچه

  پ موږه اذاند يور، وې به كله په －رجو ك＋３
  په تودو ش／و به روان، كله وو د افريق３

  مو هي＆ ستر－ه نه سوله، د جهان له باچهانو نه
  كليمه به مو ويله، او د تورو سوري الندي
  د جن／ونو مصيبت له، كه ژوندي وو نو ژوندي وو

  واړه ستا د نوم عظمت له، او هم５ش به م７ه ك５دلو
  لهت５غ زني خپل حكومت ، ه５چري زموږه نه وه

  ولي دا －ني دولت له؟، －ر＄５دو سر په تلي ك＋３
  په مال او زر سر وركولى، زموږ قوم كه د دنيا

  نه بتان ب３ خر＇ولى، بت خان３ ب３ ورانول３



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢١٥ 

  پ＋３ مو نه وروسته ك５دل３، كه بﾢ اړ شو موږ په جن， ك＋３
  رانه پ＋３ تل ＊وي５دل３، په ميدان ك＋３ د زمرو هم
  ستل３موږه توري راخي، په سرك＋و پس３ ستا به

  سين３ هم وې نيول３، ت５غ ال ＇ه موږه به توپو ته
  د توحيد نقش دى ك＋５نولى، په هر زړه ك＋３ موږه ستا

  دا پيغام دى اورولى، د خنجر د الندي هم مو
  دروازه د خ５بر چا؟، وايه وايسته له ب５خه

  هغه ＊ار د قيصر چا؟، ته ووايه چي ك７و فتحه
  ؟ر４ز مر４ز ك７ل كسكر چا، د كفارو بتان وايه

  ك７و د كفارو ل＋كر چا؟، د مولو په شان كوتره
 

  آتشكده ك７ه د ايران؟، يخه پخه ايره چا
  تذكره بيا د يزدان؟، چا ژوندۍ ك７له له سره

  چي بس ستا شوه طلب／اره؟، هغه كوم قام قبيله ده
  د جن／ونو ستا دپاره، چي ي３ راك＋ل زحمتونه

  چي شوله جهان／يره جهانداره؟، د چا توره وه
  ستا دنيا شوه رابيداره؟،  په تكبير باندياو د چا

  به له چا واړه بتان وو؟، را！ون６ غلي له هيبته
  او په پ７مخ په هواهللا احد په دوى －ويان وو

  د عبادت او د نماز شو، ان په جن， ك＋３ كه به وخت
  په سجده قوم د حجاز شو، مخ قبل３ ته هغه وخت به
  ياز شو＇ن， پر ＇ن， محمودا، برابر به په يو صف ك＋３

  ستا په در بنده نواز شو، د بنده سره به يو شان



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢١٦  

  نو هر＇وك به سره يو شول، ستا دربار ته چي به راغلل
  د هرتوك به سره يو شول، وږى، موړ، خاوند، مريى هم

  －ر＄５دو سحر ما＊ام، په محفل د كون مكان ك＋３
  وو －ردش لكه د جام، د توحيد شراب په الس ك＋３
  رسولو ستا پيغام، ３موږ په غرۀ او بيابان ك＋

  راستون شوي يو ناكام؟، او خبر ي３ چيري موږ هم
  زموږ نه دريابونه، دشت خو ＇ه چي پات３ نه شولو

  زغلول موږه اسونه، ان درياب ك＋３ د ت５رو به
  موږ تر ليري ك７ه باطل، دروغ ورك ك７و موږ دنيا نه
  د غالم９ مو ك７لو ＄ل، د انسان د شا نه كوز

  ستا كعبه آباده تل، وه پر سر تندو زموږه
  موږ سينو ك＋３ ＄ايول، ستا حكمونه د قرآن به

  چي موږ نه يو وفادار، بيا هم موږ نه دا －يله ده
  ته خو هم نه ي３ دلدار، كه موږ نه يو وفادار نو
  شته هغو ك＋３ －نه／ار هم، امتونه خو نور هم شته
  د غرور په م９ سرشار هم، عاجزي كونكي شته هم
  غافالن او هم بيدار هم، ت همپه هغو ك＋３ شته دي مس

  ستا له نوم ＄ن３ و４زار هم، په سوونو په ك＋３ شته دي
 

  د اغيار دي رحمتونه، خو وري８ي پر كورونو
  تل غورزي８ي تندرونه، او پر كور د مسلمان دي

  الړل بس مسلمانان اوس، بتخانو ك＋３ بتان وايي
 د كعب３ ن／هبانان اوس، خوشحالي８ي چي بس نشته

 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢١٧ 

  اوس" حدي خوان"د او＊انو ، ړل ت５ر شولله دنيا نه ال
  به ي３ وو هم５ش قرآن اوس، هغه الړل چي په ترخ ك＋３

  ＇ه خبر پرې ي３ كه نا؟، په دې شان كفر خندا ك７ي
  ته ＇ه خاطر كوې كه نا؟، او د خپل توحيد دي هم
  خزان３ ي３ دي معمور، －يله نه ده زموږ دا چي
  د －فت نه لره شعور، د هغو چي ي３ د －３２

  وركوي حور او قصور، ا دى چي كافر لهغضب د
  وعده تشه د حور، او ب３ ＇و كه مسلمان لره

  نشته نه هغه عنايات، ستا په موږ هغه احسان
  د پخوا شان مدارات؟، ＇ه خبره ده چي نشته

  مسلمان سره ناياب، د دنيا دولت دى ول３
  نه ي３ حد شته نه حساب، ستا قدرت خو داسي دى چي

  به صحرا نه شي حباب، كه ته وغواړې راپورته
  ورك７ي هر موج د سراب، مسافر ته به ＇پي７ې

  رسوايي ده ناداري ده، پ５غورونه دي د غيرو
  نو عوض ي３ دا خواري ده؟، چي دي ＄ان په نامه وژني
  باندي شوله دا دنيا، اوس مينه په اغيارو

  بس خيالي ده دا دنيا، او زموږ په حق ك＋３ پات３
  له دا دنيانورو ك７، موږه الړلو ترالسه

  خالي شوله دا دنيا، بيا ونه واي３ توحيد نه
  چي ستا نوم دي وي مدام، موږ ژوندي يو دې دپاره

 ساقي نه وي او وي جام؟، خو ك５داى شي چيري دا چي
 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢١٨  

  ورسره دي عاشقان هم، ستا محفل الړو تاال شو
  د سحر چيغ３ سوران هم، هم د شپ３ اسويلي الړل
  ل رخصت دي شيدايان همشو، زړه ي３ درك７ه مزدې واخستو
  وې ويستى شو په ارمان هم، ال راغلي ناست هم نه وو

 

  لوط ي３ واخيست د صبا، عاشقان راغلل او الړل
  په ډيوه د مخ زيبا، اوس ي３ －وره ل＂وه ي３

  او هم ＇ن， د مجنون هغه، د ليال دړد دى هم هغه
  هوس９ كاندي هم يون هغه، او د نجد په غر او د＊ت ك＋３

  د ＊ايست هم افسون هغه، ３ زړۀ دىهم هغه د مين
  او هم ته ي３ ب５چون هغه، د احمد امت هم هغه
  د خف／ان ال ＇ه معنا ده؟، بيا بغير له ＇ه سبب نه

  عنا دهد غضب شان ال ＇ه م، عاشقانو باندي دا
   موږهملسو هيلع هللا ىلصعربيته موپر４＋وې كه نه پر４＋و،ستارسول

  پر４＋وه بت شكني موږۀ، بت سازي مو را شروع ك７ه
  له آشفته سري موږه،  كه نه پر４＋و ＋وعشق مو پر４

  د اويس قرني موږه، الره پر４＋وه د سلمان او
  ال ساتلى دى مدفون، د تكبير اور مو سينو ك＋３

  دى زموږه هم ژوندون،  په شان３رضد حبشي بالل
  پخوانى شان ادا نه وي،  خير د مين３ كه زموږه
  د تسليم او رضا نه وي، او كه تلل زموږ په الره

  زړونه قبله نما نه وي، ه كه سينو ك＋３ب３ قرار
  كه د پ＂３ وفا نه وي، پابندي د قانونو



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢١٩ 

  سره ستا ده اشنايي، كله موږ او كله نورو
  خو ته هم ي３ هرجايي، د وينا خبره نه ده
  هغه دين چي ك７و كامل تا، د فاران د غر دپاسه

  په زر－ونو واخستل تا، په يوه اشاره زړونه
  ي په حاصل تاد مين، سمدستي ول／ولو اور
  د مخ تاو باندي منزل تا، په يو دم والوزولو

  په شرر نه دي آبادي؟، نن سين３ زموږه ولي
  ول３ تاته نه دي يادې؟، موږ هم هغه لوغ７ن يو

  شرن， شرون， د سالسل، پات３ نه دى د نجدسخوبي ك＋３
  په ننداره و د محمل، الړو قيس چي ل５ونى
  لموږ هغه، نه آ －و－، حوصل３ نشته هغه نه

  رونق نه ي３ د محفل، وران ويجاړ دى نن دا كور چي
 

  ته په ناز و ادا راش３، بختوره ورځ به وي كه
  كه يو ＄ل３ ته بيا راش３، په ＇ر－نده مو محفل ته

  په －لشن ك＋３ نن اغيار، د ول３ پر غاړه ناست ＇＋ي
  د مرغو اوري چغار، دي جامونه ي３ په الس ك＋３
  د－لزارهن／امو نه ، يو طرف ته ليري ناست دي

  په انتظار" هو"ناست د ، ل５وني دي هم ل５واله
  خوند د ＄ان لمبه كولو، پتن／انو ته دي ورك７ه

  د ＄ي／ر د سو＄ولو، ورك７ه حكم دي زوړ برق ته
  وا－３ بيا مخ په حجاز، اواره قام دي راك＋ل３

  بيا ذوق د پرواز، ب３ وزرو بلبل والوزوه



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٢٠  

  هره غو！９ ك＋３ بوى د نياز، ب３ آرامه دى د باغ
  ساز دى ت８ى د شهباز،  خوي３ وچ７５ه لي８ شان３ته

  نا قالره را وتو ته، په تارونو ك＋３ نغم３ دي
  هم په دې اور سو＄５دو ته، ب３ آرامه غر د طور دى

  د مرحوم امت اسان ك７ې، －ران كارونه چي دي ＇ومره
  ته هم سن， د سليمان ك７ې، خوار م８５ى او ب３ بساطه
  رزان ك７ېدى ناياب بيا ي３ ا، هغه جنس د محبت چي

  ته مسلمانان ك７ې! ربه، دا د هند درمساليان ！ول
  مو ول３ ＇ا＇ي د وينو، ارمانونو پخوانو نه

  مو دي چيغ３ په ！وپونو، د سينو نشترخانو ك＋３
  بوى د －ل د چمن راز، له چمن نه باهر يوړه

  د چمن شولو غماز، ＇ه قيامت دى －ل پخپله
  او شو مات د چمن ساز، موسم ت５ر شو د －لونو

  د چمن چي وو دمساز، ړل والوتل له ＇ان／وال
  غزل خوان دى التراوسه، يو بلبل دى پات３ شوى

  يو طوفان دى التراوسه، د نغمو ي３ په سينه ك＋３
  د ونو والوتل３، قمرې الړې له شاخونو نه

  باغ ك＋３ خورې شول３، د －لونو پا１ي ورژ４دې
  سراسر ويجاړي شول３، زړې الرې د باغونو
  بربن６ې ＇ان／３ شول３، نهاو د پا１و قميصونو 

 

  د ده زړه دى آزاد، خو له قيد د موسمونو نه
  ＇وك ي３ پوه شي په فرياد،  ارمان چي په －لشن ك＋３-آه



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٢١ 

  نه ＇ه خوند شته په ژوندون ك＋３، ك＋３ ＇ه مزه شته نه په مرګ
  نو په ＇＋و د ج／رخون ك＋３، كه مزه ＇ه قدر شته دى

  ك＋３د آئين３ مي په ل７مون ، ب３ قرار ＇ومره جوهر دى
  د سين３ په اندرون ك＋３، په ！وپونو مي جلوې دي

  له كتونكو ＄ن３ باغ، خو افسوس دى چي خالي دى
  چي سين３ لري داغ داغ، نه الال －لونه شته دي

  د دې يو بلبل تنها، ＇يرې زړونه شوې په چيغه
  په آواز د دې درا، بيا را وي（ شوې ويده زړونه
  د وفاپه لوظ نوي ، بيا ژوندي شوي دا م７ه زړونه
  د زړو شرابو بيا، زړونه ت８ي شوي په مينه

  خو شراب مي حجازي دي، ＇ه كه خم مي عجمي دى
  خو سرونه حجازي دي، كه سندره مي هندي ده

 

u  

  سپوږم９

  اې سپوږم９ دغه ＊ايست دي،دفطرت عزت اوشان دى
  دا دي خوى دا دي －زران دى، چل چورلى له م％ك３ پيرچا

  ند＇ر－ند ＊كار８４يچي ＇ر－، دغه داغ ستاپه سينه ك＋３
  ته مينه ي３ په چا جوړ؟ دغه داغ دى د ارمان دى؟

  نا قراره ته اسمان ك＋３، نا قرار يم زه په م％كه
  زما هم ل＂ون په ＄ان دى، ته هم －ر＄３ په ل＂ون ك＋３



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٢٢  

  نو هم هغه ستا محفل دى، انسان چي ي３ ده شمع
  نو هم هغه ستا منزل دى، زه چي كوم طرف ته ＄مه
  د دې ستورو خاموش９ ك＋３، هغه ＇وك چي ل＂وې ته

  په غوغا د زند－９ ك＋３، راته ＊كاري چي جوړ پ دى
  او يا ويده دي په سبزه ك＋３، په والړه سرو ك＋３ دى
  اوچت ناست دى په غو！９ ك＋３، په بلبل ك＋３ سندرمار دى

 

  هغه روڼ مخ چي ته －ورې، راشه و＊يمه تاته
  د شبنم آئينه دارۍ ك＋３، د نهرونو په ＊ي＋و ك＋３

  په كوهسار ك＋３ هم هغه دى،  د＊ت او درياب ك＋３په صحرا
  ستا رخسار ك＋３ هم هغه دى، د انسان زړه ك＋３ هغه دى

 

u  

  شپه او شاعر

  شپه) ١(

  دا رن， پر４شان؟، ول３ ته زما ر１ا ك＋３ －ر３＄
  او پر４شان د بوى په شان، چي د －ل په رن／ه چوپ ي３

  راته ＊كاري جوهري ي３، جوړ د ستورو د اللونو
  ته په شان３ د مهي ي３، په سيند ك＋３يا زما د نور 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٢٣ 

  مي يو ستورى ي３ ＊كار８４ې، يا پر４وت３ له تندي نه
  الړې كندو ك＋３ اوس８５ې، چي اوچت مقام دي پر８４دئ
  د هست９ تار د رباب دى، غلى شوى او چوپ شوى

  د هست９ تصوير د خواب دى، دا زما په آئينه ك＋３
  الړه تل ك＋３ د درياب، د －رداب ستر－ي خوب يووړې

  موج چي ست７ى شو ب５تاب، احل خوا ك＋３ ويده شود س
  هن／ام３ را پيدا كي８ي، د دې م％ك３ پر سر ＇ومره

  آبادي نه معلومي８ي، هغه داسي شوې ويدې چي
  نااشنا دى له سكون نه، خو بس يو د شاعر زړه دى

  ته آزاد پات３ شوې ＇ن／ه؟ ال زما دغ３ فسون نه؟
  

 شاعر (٢) 

   زه كرمهملغلرې، په باړې ك＋３ د سپوږم９ ستا
  د سحر په شان３ ك７مه، او ژړا پ＂ه له خل／و

   ك＋３ له باهر وتو شرم８５ي، چي د وري％３ په شور ږوږ
  زما او＊كي را＇）ي８ي، نو د شپ３ په تنهايي ك＋３

  هغه چاته واورومه؟، ما ك＋３ پ چي كوم فرياد دى
  زه وچاته و＊يمه، تاؤ د شوق د نندارو مي

  ژړي８يپه سينه پروت دى ، د يمن د كس９ برق مي
  هغه كله ويده كي８ي؟، كومه ستر－ه چي غ７ي８ي

  آ چي م７ زما محفل دى، لكه شمع يم د قبر
  زما ډ４ر ليري منزل دى، چي!  ＇ه ووايمه شپ３-آه



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٢٤  

  دا هوا د دې دوران، راسته نه ده په محفل مي
  دى په خپل نفع نقصان، خو ＇ه وك７م نه پوه８５ي
  چي ＇ه وختى اوتره８５م، د پيغام د مين３ زغم نه

  له ناكامه ووي８５م، ７قيدلو ستورو تا تهپ
 

u  

  بزم انجم

  د ما＊ام تورې قبا ته، مازي／ر لمر په تلو تلو ك＋３
  د افق ور اوويشتل، سره －لونه له تالي نه
  د سرو زرو چي وو ＇ومره، ور امبار شفق كالي ك７ل
  كالي ＄ان نه وي５ستل، او قدرت د سپينو زرو

  م راغلهد تيارې ليال ه، په محمل د خاموش９ ك＋３
  په شان شان وپ７ق５دل، او غمي د شپ３ د ناوې
  هغه ډ４ر ليري اوسي８ي، هن／امو نه د جهان چي

  ژبه ستورى وويل، او انسان ورته په خپله
  په اسمان ＊ايسته كولو، ال هر خوا ستورى ل／يا ؤو
  له عرش نه پرې راتللو، يو آواز د فرشت３ پورته
  ناو اې ستورو د اسما، اې د شپ３ ＇وكيدارانو
  عزتمن دى لوى مو شان، ستاسو ！ول قام ＄ل５دونكى

 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٢٥ 

  چي ويده واړه را وي（ شي، را شروع داسي سرود ك７ئ
  ستاسو دى جبين رو＊ان، الر ＊يونك３ قافلو ته

  يئ آئين３ د قسمتونو، د دوى خيال دى چي ي３ تاسي
  آوازونه ادميان، او شايد چي واوري ستاسي

  نهد ستورو له فضا ، خاموشي الړه رخصت شوله
  معمور له دې نوا نه، وسعتونه د اسمان شولو
  د ستورو دلبرۍ ك＋３، د ازل حسن بر４＋نا كوي
  د شبنم اينه دارۍ ك＋３، لكه عكس د －ل ＊كاري
  په زوړ طرز ！ين／５دل هم، و４ر４دل نوي قانون نه

  د قامونو زند－９ ك＋３، سخت مشكل دغه مقام دى
  ت５ز قدم باندي روان دى، د هست９ كاروان په داسي

  شو د ده په رهروۍ ك＋３،  قامونه چيخ２ي پيخ３２چي
  په زر－ونو ستوري نور دي، زموږ ستر－و نه په ډډه

  راشريك په ورورول９ ك＋３، خو هغوى هم موږ سره دي
  ك３ د م％ك３ اوس５دونكي، په دې پوه نه شو ډ４ر عمر
  په دې ل８ې زند－９ ك＋３، لكه ＇ن／ه چي موږ پوه شو
  يم دينظامونه ！ول قا، له يو بل سره په جذب

  د دې ستورو زند－９ ك＋３، دا نكته پ＂ه پرته ده
 

u  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٢٦  

  د اسمان س５ل

  په سفر شومه روان، مل／رتيا د تخيل ك＋３
  ت５ر４دمه په اسمان، او په پورته پورته تلمه

  او هي）وك هلته ك＋３ نه وو، په يو نيب الوتم تلمه
  ＇ه دي نوم ＇ه دي ن＋ان، چي زما پ５ژند－لو وې
  چا ته معلوم نه وؤچي هي، دا سفر زما پ راز ؤو
  په وازو ستر－و وو حيران، ستورو هم راته كتل
  د صبا او د ما＊ام نه، ووتمه له قيدونو

  زه د دغ３ زوړ نظام نه، الړم ووتم بهر شوم
  خو چي ＇ه ستر－ي غوږ غواړي، جنت ＇ه دى؟ ＇ه ووايم

  پات３ نه وؤ ＇ه ارمان، هغه ！ول هلته پوره وو
  ې سندر مارېمرغ９ و، د طوٰبى د ون３ ＊اخ باندي
  د جنت حوري غلمان، ب３ پلوه ب３ پ７دې وي

  را ＇＋وه، را اچوه، د شرابيانو شور او زوږ ؤو
  جام په الس ك＋３ وو ساقيان، او پى مخي ＊ايسته مخي
  مي يو ＄اى راغى په ستر－و، له جنت نه ب５رته ليري
  چوپه چوپتيا وه په يو شان، سوړ سمخ توره تياره

   خو هم جوړ ورسره ووطالع، دومره تور چي د مجنون
  د ليال وو تور زلفان، ورسره غاړه غ７ۍ هم

  د جهان ترې وشرم８５ي، يخ ؤ دومره چي يخن９ به
  ترې نه وغواړي امان، او كره د زمهرير به



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٢٧ 

  ما تپوس وك７و دا ＇ه دي؟ او د دې ＇ه كيفيت دى
  د فر＊ت３ په دې بيان، نو حيران پات３ شوم ډ４ر
  ه ＄اى دىجهنم هم دغ، دغه يخ مقام چي وين３

  يو تور تم خوشى ميدان، نه ي３ اور شته نه ي３ نور شته
  نو هغه ي３ خپلي نه دي، او لمب３ چي ي３ ستايه شي
  ترې نه تل دى په ل７زان، د عبرت خاوند بنده چي

  چي خلـ， دلته ك＋３ را＄ي، له دنيا نه هر چيري
  ＄ان سره دلته راوړي، خپل ان／ار له هغه ＄اى نه

 

u  

  نصيحت

  په طور مي وويل اقبال ته، حتيوه ورځ د نصي
  نه پابند يْي د نماز، چي نه تا چيري روژه ك７ه

  طريقه ك＋３ هم كامل ي３، د ريا د خاوندانو
  په خوله ذكر د حجاز، د لندن هوس دي زړه كـ＋３
  شته دى ستا عادت ك＋３، دروغ هم د مصلحت دپاره
  سر تر نوكه دى اعجاز، ستا انداز د خوشامندو

 

  نو په مدح د سركار، الصي８يهر تقدير چي دي خ
  طريقه نوې د نياز، ستا دې روڼ فكر پيدا ك７ه



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٢٨  

  دروازه د حاكمانو دې محمود مقام و تاته،
  لكه زلف３ د اياز، پاليسي دي الوول ده
  ته خو هم لكه د نورو، د خدمت د دين پ７ده ك＋３
  مرتبو د هوس راز، رانغ＋تى شى پ＂وي د

  ３ هم ليداى ش３په جمات ك＋، د اختر په ورځ لمان％ه ته
  طبعيت شي هم －داز، او په وعظ د واعظ دي
  سره الس كوې ته ډ４ر، هم د ملك د اخبارونو
  ＄كه ستا د شهرت ساز، ږغوي لكه د فرضو

  چي دي شعر هم ويلى، دا ال بله په دې باندي
  دي شراب دي د ش５راز، د خبرو په مينا ك＋３
  چي په تا ك＋３ دي موجود، د ل６５ر ！ول صفتونه

  چي را واخل３ ت， و تاز،  دى په تا باندينو الزم
  او وزر دي هم سالم دي، د ＊كاري دي هم غم نشته
  را＄ي نه خيال د پرواز، نو بيا ول３ دي دماغ ك＋３

  زموږ تله دي نو اوس زر شه، عاقبت چي اديرې ته"
  "د اسمان ك＋３ ك７ه آغاز، ك７ن／هار په －نبدونو

 

u  

  رام

   د هندد حقيقت نه جام، ژۍ په ژۍ دي له شراب
  تابعدار او رام د هند، فلسفيان ！ول د مغرب دي



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٢٩ 

  د رسا فكر اثر دى، دا د هند د اوس５دونكو
  په دې وخت ك＋３ بام د هند، له اسمانه هم اوچت دى
  فر＊تو په شان چ３ خوى وو، دلته ت５ر دي له زر－ونو
  مشهور دى نام د هند، د هغو له بركته

 

  بانديتل د رام په وجود ، هندوستان كوي فخرونه
  ورته ！ول امام د هند، د نظر خاوندان وايي
  هدايت د دې ډيوې ده، او هم دا خو معجزه د

  په دنيا ما＊ام د هند، د سحر نه چي زيات روڼ دى
  په مي７انه ب３ مثاله، وو په توره مي７نى او
  پاكيز－９ ك＋３ باكماله، هم د مين３ محبت

 

u  

  مو！ر

  ＇ن／ه وك７ه د نكت３، ج／ندر پرون خبره
  د ذوالفقار علي خان چوپ،  مو！ر ＇ن，روان دى

  پو！ى هم نه كوي شور، په مكيز مكيز روان وي
  روان د باد په شان چوپ، د بجل９ په شان３ ت５ز ＄ي وي
  ＇ه مو！ره پوري نه ده، ما ويل چي دا موقوفه

  ت５ز قدمى روان چوپ، چي د ژوند په الر دى هر يو



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٣٠  

  د جرس غريب پ＋３ مات３، له عادت نه د فرياد دي
  د وږم３ ＄ي كاروان چوپ، ا د باد په مثلد صب

  بوتل تل خ＂و ك＋３ بوخت وي، چي مدام شور د قلقل كا
  نو ＇ن， ＄ي خرامان چوپ، ول３ جام چي په －ردش دى
  په وزر د خاموش９، د شاعر فكر پرواز كا
  په هنر د خاموش９، او آواز －ر＄ي پيدا كا

 

u  

  انسان

  كه ＊ايسته وي او كه نه وي، منظر د چمنونو
  نو مجبور په تماشا دى،  دى ب３ عملهنر－س

  د ت， راتـ， هي＆ نه وي، خبر چي له خوندونو نه
  چي محروم د تمنا دى، فطرت د صنوبر دى

  هر شى د دى دنيا، عادت دى په رضا باندي
  چي اخته په تقاضا دى، انسان دى هر طاقت ي３

  چي هوس د خور４دو ك７ي، دا يوه پو！９ ذره ده
   كه دا خو ＇ه بال دىاو، ذره نه غون６ه صحرا ده
  ك７ي صورت د چمنونو، كه غواړي نو بدل به
  ورسره هم توانا دى، دانا دى هم بينا دى

 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٣١ 

  د اسالم ＄وانانو ته خطاب

  !اې ＄لميه مسلمانه، چيري فكر دي د دې ك７ى
  چي ي３ ته وې ستارا، هغه ＇رن／ه اسمان ؤو

  په غ８５ د محبت ك＋３، ته خو داسي قام پاللى ي３
  تاج د سرو وو د دارا، ＋３ م８لىچي په پ＋و ك

  آئين ساز د بادشاهت وؤ، تمدن پيدا كونكى
  د عرب يعني صحرا، وه زان／و د سربازانو

  وؤ په شان د اميرۍ ك＋３، رنـ， ي３" الفقر فخري"د
  "د هغه مخ چي وي زيبا، ＇ه په كار وي خال وخط
  بند－ان دومره غيرتمند وو، فقيرۍ ك＋３ هم د خداى

  و４ر４دل به اغنيا،  كيچي فقير نه هم بخشش
  هغه ＇ن， صحرا نشين وؤ، غرض دا چي ＇ه اووايم
  جهان بان جهان آرا، جهان／ير او جهاندار وؤ

  به ك７مه نقشه جوړه، كه زه غواړم نو الفاظو ك＋３
  باهر هغه نندارا، خو ده ستا د تصور نه

  سره ستا نشي ك５دالى، هي＆ نسبت د خپله پالره
  آسياراته ثابت ، ته وينا هغه عمل وؤ

  ميراث موږ تاال ترغه ك７و، چي د خپلو مشرانو
  اسمان له ثريا، نو په م％كه باندي وويشتو

  د هغ３ خو ＇ه غم نشته، حكومت عارضي ＇يز ؤو
  بغير ده －زارا، د دنيا د مسلم آئين



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٣٢  

  كتابونه د نيكونو، خو د علم ملغلري
  زړه مو شي اره آرا، چي ي３ و－ورو يورپ ك＋３

  !د كنعان د پير و－وره، بدبخت９ ته"اې غني ته 
  "د زليخ３ ستر－３ ر１ا، چي د ستر－و نور ي３ ك７ئ

 

u  

  د اختر مياشت

  د نظر د روژه دار! اې نوره! د اختر مياشت３
  سر تر نوكه انتظار، وو مسلمانان دي! راشه

  ＊كلى ز４رى د اختر دى، ستا تندي باندي ليكلى
  ك＋３ د عيش د صبا سر دى، او ما＊ام دي لكه اصل

  ت５ر دوران مو د ملت دى، ي３ ＊كاره تا ك＋３ته آئينه 
  مو تا سره الفت دى، نوې مياشتي د پخوا راسي
  ك＋３ موږ توري ازمايل３، چي د كوم ب５رغ په سيورو

  قبا－ان３ رن／ول３، په سرو وينو د د＊من مو
  دي ليكل３ په قسمت ده، هم د هغ３ ب５رغ غ８５ه

  ك＋３ آبرو مو د ملت ده، ستا د ورځ په زياتي حسن
  او وفا ستا طريقه ده، م اشنا پرست دىزموږ قا

  دي د مين３ يو چينه ده، دا قميص د سپينو زرو
  و－وره كوزې دنيا ته، د اوچت اسمان له چت نه

 د دې وران كور خوا اوشاته، خپل اوچت ＄اى نه زموږه
 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٣٣ 

  او د دوى ت５ز رفتارۍ هم، قافل３ روان３ －وره
  له منزل ن３ ويزارۍ هم، او دا ست７ي مسافر هم

  چيرې ته چي به ليدې مو، ري په نوست３ موملغل
  نن زموږه نادارۍ هم، خو اې تش３ پيال３ －وره
  را－ير شوى مسلمان دى، ＄ن％يرونو د فرقو ك＋３
  او د دوى －رفتارۍ هم، －وره خپله آزادي دي

  ته د ش５خ جمات ك＋３ －وره، د تسپو شليدلي مزي
  شلي８ي نه په ك＂ارۍ هم، د بامب７ زنار ته －وره

  د مسلمان طريقه اخلي، كافرننداره كوه 
  د مسلمان دل ازارۍ هم، او زموږ د مسلمان

  د باران د حوادثو، تماشه كوه د كا１و
  د آئينو چارديوارۍ هم، د مرحوم امت و－وره

  خوشامندو ته ي３ －وره، خاوندان چي د عزت وو
  د هغوى دا خوددارۍ هم، ب３ ابرو چي وو و－وره

  ＊يلىچيري موږ ؤو ور، د خبرو چل چي چاته
  چاالكي او طرارۍ هم، د هغو ب３ ژبو －وره
  له ما１يو د مغرب نه، د عشرت اوره سازونه
  لي８ي و－وره تيارۍ هم، او ايران ك＋３ د ماتم

  د خالفت نادانه ترك مو، －ارې ويت３ ك７ه قبا
  －وره د نورو عيارۍ هم، ساده توب د مسلمان

  اوچت سر په زن／ون شه، هر＇ه وينه د اين３ غوندي
  سرود ك＋３ د پرون شه، ډوبه،  په شور و شرد نن ورځ

 

u  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٣٤  

  شمع او شاعر

  )م١٩١٢فروري (

  و شمع３ ته دا وو４ل، بي／ا شپه مي د خپل وران كور－ي
  ستا د زلفو ده شانه، له وزرو د پتن， نه

  د ججوئ يمه په صحرا ك＋３، په دنيا لكه ډيوه
  نه قسمت ك＋３ كاشانه، نه محفل مي په نصيب شو

  ما هم دى ！＂ر س５％لى، نيمودو راسي ستا په شا
  وهي پر يو پروانه، په طواف مي د شعلو نه
  سل جلوې پك＋３ ＄لي８ي، روح مي روست ك７و اميدونو

  يو زړ－ى هم د４وانه، پيدا نه شو دې محفل ك＋３
  اور دي كوم ＄اى نه راوړلى؟، د دنيا ر１ا كولو

  د كليم سوز دى ＊يلى، ب３ بساطه يو چنجي ته
 

u  

  شمع

  راكوي پيغام د مرګ،  تههغه موج د سا چي ما
  هم په هغه موج د سا دي، نو دي شون６ې سندرمارې

  چي فطرت ك＋３ مي پ سوز دى، زه خو سو＄م په دې وجه
  چي پتن／ان شي په سودا دي، او ته سو＄３ په دې خيال



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٣٥ 

  يو طوفان د او＊كو زړه ك＋３، ژاړم ＄كه چي لرمه
  چي شي －لو ك＋３ چرچا دي، وروې ته پرخه ＄كه

  په صبا مي لمن سره وي، ړم په وينوزه په شپه ژا
  صبايي سره ناشنا دي، او دا ستا ننن９ ورځ ده
  خو دننه سوز دي نشته، دا منمه چي ته روڼ ي３

  د ډيوې شان３ ده ر１ا دي، په ميره ك＋３ د الال
  د ساقي تا سره جوړي８ي؟، فكر وك７ه چي لقب

  پيمانه ده ب３ صهبا دي، انجمن دى درنه ت８ى
  د قام ژوند روان په بله، لهستا د كار طريقه بي

  هم آئينه شوله رسوا دي، ستا د مخ له بدرن／９ نه
  سودايي د بتخان３ ي３، چي كعبه دي ده په ترخ ك＋３

  دي شوقونه ب３ پروا دي، －وره ＇رن／ي سروا＊ي
  

  چيري قيس شي ستا محفل ك＋３، ناممكنه ده پيدا چي
  او محمل دى ب３ ليال دي، ستا ميرې دي لن６ي تن／ي

  ملغلرې ＄ل５دونك３،  غ８５ ك＋３ پالل３اې د موج
  سره سيند دى نااشنا دي، له مزو د طوفانونو

  شوه باغچه دي ړن／ه سمه، اوس به ＇ه ك７ې فريادونه
  ده نغمه دي ب３ موسمه، ب３ موقع３ ستا ترنم دى
  هغه ！ول الړه رخصت شو، چي شوقيان د تماش３ وو

  اوس پيغام راغى نو ＇ه، په خوله دي"عام ديدار"كه د 
  هغه زاړه شعله نوشان چي، من نه پا＇５دلانج

  نو ساقي كه اوس په الس آتشي جام راغى نو ＇ه؟



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٣٦  

  جمعيت تاال ترغه شو،  افسوس چي د －لشن دي-آه
  د ياد پيغام راغى نو ＇ه، نو كه －ل ته د سپرلي
  آخر شپه ك＋３ د ليدو وو، ل７سپ د حالل شوي

  سر د بام راغى نو ＇ه؟، سحر وختي كه ＇وك په
  الړه هغه شمع م７ه شوه، تن， مقصود وهچي د هر پ

  سوز تمام راغى نو ＇ه؟، سودايي كه ＇وك په زړه د
  دي －لونه ب３ پروا، فرياد وك７ې او كه نه ك７ې

  د درا كه نه ږوږ، ب３ دمه كاروان پروت دى وي
  او بيا هم درك＋３ سوز نه وؤ، ته چي وې د محفل شمع

  د دې خوند نه پروان３ شوې، ＄كه پات３ ب３ خبره
  تا پ５رلى شواى نو ول３؟، په مزي د الفت ك＋３چي 

  د تسپو درنه دان３ شوې، تار په تار او ا４شته ب５شته
  اسماني فكرونه الړل، ب３ پروا شوقونه الړل

  نه خالي هم استان３ شوې، ل５ونو او د هوشيارو
  نه هغه شعله نوشي شته، نه هغه ج／７سو＄ي شته

  ې؟نه چاپ５ره پروان３ شو، ＇ه فايده ده بيا كه شمع３
  نو ＇＋وې به په چا باندي، خير دى ته ه６و ساقي شوې
  او نه پات３ ميخان３ شوې، نه هغه شراب خواره شته

  تر پرونه په －ردش وې، چي د كوم ساقي له السه
  چي ＇ه هغه پيمان３ شوې؟، يوه ماته مينا ژاړي

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٣٧ 

  مجنونان به ي３ پالل چي، نن هغه ميرې شوې شاړې
  يران３ شوې－４６دل به و، چي ليال او ل５ونى ي３

  چي له كاروانه سامان الړه، افسوس نامرادييه! هاى
  د زړه نه خيال هم د زيان الړه، او ارمان چي د كاروان

  به آبادي ويران３ وې، چي د چا د هن／امو نه
  آبادۍ شوې ＄ن／لونه، د هغو ＊ارونه وران شول

  د توحيد په كوم مون％ونو، دبدبه چي شوه قايمه
   سره زار هغه لمن％ونهد، شو په هند ك＋３ د بامب７
  پابندۍ ك＋３ د آئين دى، په دنيا ه５مشه ع５ش خو
  د فغان شوې سببونه، آزاديان３ موج دپاره
  چي زما به ننداره ك７ي، تجلي چي په آرزو وه

  نوره هغه نظرونه، نااميد شو د ايمن له
  بلبالن دي په －لزار ك＋３، الوتل به په رز－ونه

  خوښ شولو كورونه؟چي ي３ ، دا په زړه ك＋３ ي３ ＇ه راغلل
  به ي３ ت７تكو ＇ومره خوند ك７و، په دې ارت پراخ اسمان ك＋３

  شو هغه تندرونه، اوس اويده به درمندونو ك＋３
  منت ول３ د －لزار ك７ي؟، چي په وينو ژاړي ستر－ي
  شته هم５ش او＊ك３ －لونه، چي جول９ ك＋３ د نظر ي３
  راوړي ز４رى د اختر، او ل５كن د غم ما＊ام خو

  د اميد راغله په نظر، وشهتياره شپه ك＋３ پل
  د حجاز ز４رى مي درباندي، د خمستان! اې ساقي

 په خود شو بيا رندان، چي د ډ４ري مودې پسته دي

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٣٨  

  په شرابو د اغيارو، نن， غيرت ي３ وؤ ورك７ى
  ژۍ په ژۍ دي دى دوكان، نه" ＇＋ه ＇＋وه"بيا له شور د 

  وركوي پيغام د شور، بيا نظر د سل５ٰمى دى
  دى جادو د هندوستان، ز４دو ك＋３او ورو ورو په كو

  "چي كورني شراب راډك ك７ه، اې ساقي"بيا غوغا ده دا 
  هن／ام３ د دل وجان، د مغرب شرابو چوپ ك７ې

  نه دى وخت د چوپ ك５دلو، بيا نغم３ دي را شروع ك７ه
  د سباؤن ك＋３ د اسمان، چي په الس د لمر مينا

  

  او نور هم وسو＄وه، سو＄ه غم ك＋３ ته د نورو
  غوږ ك７ه ته په دې بيان، درته اووېما واضحه 

  ده يو جز پيغمبري، هسي وايي شاعري هم
  دي د خوند دغه فرمان، واوروه د قام محفل ته

  په لوظونو د ديدار، رابيداري ك７ه بيا ستر－ي
  د جوهرونو د －فتار، او ژوندى ك７ه زړه په سوز
  ＄ان اساني وغوزوله، ستا همت باندي داړه
  چي درياب وې په صحرا، ېپه －لشن ك＋３ يو ل＋تى شو

  جمعيت دي هم قايم ؤو، ته چي وې خپل اصليت ك＋３
  پر４شان شو په هر خوا، بوى چي －ل پر４＋و كاروان ي３

  نو شي كله ملغلره، كله او＊كه كله پرخه
 د ژوندانه په دې دنيا، ژوند د ＇ا＇كي ＊يي راز

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٣٩ 

  چي هم دغه لوى دولت دى، چيرته بيا ي３ راپيدا ك７ه
  له سين３ نه نااشنا،  چي زړه ويهغه ژوند ＇ه وي

  دې ملت ك＋３ اتفاق ؤو، ستا عزت ؤو تر هغ３ چي
  نو دنيا ك＋３ شوې رسوا، اتفاق چي درنه الړه

  او يوا＄ي هي＆ هم نه وي، فرد ملت باندي قايم وي
  ب５دياه ك＋３ هي＆ هم نه وي! موج په سيند ك＋３ وي بهر －وره
  محبت بند پ ساته ته، په پ７دو ك＋３ دي د زړه ال

  د مينا غوندي رسوا، يعن３ خپل شراب دي مه ك７ه
  دي خپل كور اوسو＄وو، په شعلو د تحقيقونو

  سخوبى ك＋３ د سينا، خ５مه ＊خه ك７ه كليم غوندي
  باندي تعمير د سحر وك７ه، د پتن， په خاكستر

  انجامونه د جفا، چي شي شمع３ ته معلوم لي８
  نو منت د ساقي مه ك７ه، كه خوددار او غيرتي ي３

  د حباب غوندي پياال، يند ك＋３ ك７ه نسكورهان په س
  په زړو غرو او رغو ك＋３، هي＆ مزه چي پات３ نه ده

  صحرا نوې ك７ه پيدا، ل５ونتوب چي دي دى نوى
  سره ك７ې خاورې ايرې، نصيب３ كه ته د خاورو
  شه د دان３ په شان３ بيا، نو ته هم زرغونه ونه

  

  باندي بيا جوړه ك７ه جاال، په دغ３ زړې ＇ان／３! ااو
 مستانه نغمو شيدا، لشنيان دي ك７ه په خپلو－

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٤٠  

  شا－رد د －ل چمن ك＋３ يا، يا مريد شه د بلبل او
  يا چي سن７ ونه ك７ې بيا، يا خو سر تر سر شه چيغه

  د غال تله لكه شبنم، ب３ آوازه ك７ې چمن ك＋３
  د بربط ي３ د عالم، شون６ي پرانيزه سرود ته

  شه له خپله حقيقته، لي８ اشنا خو! اې دهقانه
  باران ته ي３، حاصل ته ي３، نه ته ي３، پ＂ى ته ي３دا
  －ر＄وي د ＇ه ل＂ون؟، افسوس دى در په در دي! آه

  ريبار ته ي３ منزل ته ي３، الره ته الروى ته ي３
  دي زړ－ى په ر８４د４دو دى؟، د طوفان له و４ري ولي

  ك＋ت９ ته ي３ ساحل ته ي３، ما１／ى ته ي３، درياب ته ي３
  ر４وان چيريدي د ＇يري －، راشه و－وره كو＇ه ك＋３

  صحرا ته ي３ محمل ته ي３، قيس هم ته ي３ ليال ته ي３
  ته محتاجه د ساقي شوې، افسوس په نادان９ دي! هاى

  ساقي ته ي３ محفل ته ي３، شراب ته ي３ مينا ته ي３
  د غيراهللا خشاك ايره ك７ه، ＄ان نه جوړه ك７ه لمبه

  له باطل نه ＇ه ده و４ره؟ غارت －ر د باطل ته ي３
  د آئين３ د دې دنيا ي３، له جوهره! ب３ خبره

  زمانه ك＋３ د بقا ي３، اخيري پيغام د خداى ته
  ته له خپله اصليته، ＄ان آ－اه ك７ه! اې غافله

  د يو درياب ب３ پايان هم دى، ＇ا＇كى ي３ خو ستا مثال
  "زه ＇ه نه يم"－رفتار چي ، ول３ ي３ په دې جادو ك＋３
 يو دبدب د طوفان هم دى، وخو －وره پ په تا ك＋３

 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٤١ 

  د هغه د ناز پيغام دى، ا په سينه ك＋３امانت ست
  ظاهر هم دى پنهان هم دى، چي نظام د دې دنيا ك＋３
  هفت كشور پرې تابع كي８ي، چي ب３ توري او ب３ توپي
  درسره هغه سامان هم دى، كه پوه８５ې نو موجود

  ال تراوسه پرې شاهد دى، د فاران د غر سكوت چي
  ى؟هغه عهد وپيمان هم د، ياد ＇ه تاته! اې غافله

  

  شوې كم عقله دا خو ته ي３، په يو ＇و غو！و چي صبر
  د تن／والى درمان هم دى، －ني باغ ك＋３ د لمن３

  كيفيت د زړه پيدا دى، په پ７ده ك＋３ د تقرير مي
  ميو پ هم پنهان هم دى، د مينا جامه ك＋３ تن د

  مي لمبه ك７مه سو＄８５م، آتشينو آوازونو
  دىسرمايه او سامان هم ، او زما د ژوندانه دا

  مي و－وره سينه ك＋３، راز د دغ３ آتشي آواز
  د زړه په آئينه ك＋３، د تقدير جلوه مي و－وره

  شي په نور د سحر باندي، آئينه پوش به اسمانونه
ﾢد پارې شي په هوا، او تياره د شپ３ په شان ب  

ﾢد سپرلي باد راپيدا ك７ي، ترنم په هسي شان ب  
  به آواز شي راپيدا، له ويده بوى د غو！９ نه

ﾢسينه چاودو سره يو شي، سينه چاودي د چمن ب  
 سره د －ل باد د صبا، شي مل／ري به مجلس

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٤٢  

  زما سوز و ساز پيدا ك７ي، د شبنم دا ورول به
  شي د دړد سره اشنا، د دې باغ هره غو！９ به

  د ت， انجام به هم ＊كاره شي، د درياب د دبدب３
  ي３ موجونه واړه دا، شي به پ＋و ته ＄ن％يرونه

  پيغامونه د سجدو، نو ته راياد شيبيا به زړو
  د حرم سره اشنا، پابندي به شي د خاورو

  به چيغ３ د ＊كاري شي، د مرغانو د آواز سامان
  د غو！９ وړه قبا، د －لچين وينه به سره ك７ي

  مي راتالى نه شي تر شون６و، ＇ه چي ستر－ي ويني هغه
  به ＇ه جوړه شي دنيا، حق حيران يم چي د ＇ه نه

  په جلوو د لمر ضرور، په ت５＋تهاخير شپه به شي 
  دا چمن شي بيا معمور، د نغمو نه د توحيد به

 

u  

  مسلمان
  )م١٩١٢جون (

  اسويلو ك＋３ ده مستوره! هره سا دي اې اقباله
  فريادونو نه معموره، دغه ستا سوې سينه ده

  دى په ساز د زړه ك＋３ ستا، ＇ه نغمه د اميد نشته
 دا ليالجوړه نشته ، موږ خو وايو ستا محمل ك＋３

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٤٣ 

  ته كوم ت５ر شوى چي پخوا دى، غوږ هغ３ ساز ته لرې
  هن／امو نه ب３ پروا دى، زړه دي هم د دې حاضرو
  قيصه نه اوري د －ل، دا مل／ري د چمن خو
  دي خاوندان د دې محفل، نه ږدي غوږ په زوړ اواز
  بس دى مه ږغ８５ه چپ شه! د ويده كاروان جرسه
  ８４ده چپ شهرا پيدا كي８ي پر، ستا آواز نه مايوسي

  پخوانى محمل شي بيا، ك５داى نه شي چي ژوندى دي
  تياره شپه به شي ر１ا، ك５داى نه شي چي په شمع

  د توحيد يمه حامل، مسلمان يم! اې مل／رې
  صداقت شاهد، عادل، له ازله يم د داسي
  حرارت دې نه پيدا دى، نبض ك＋３ د موجوداتو
  جسارت دې نه پيدا دى، تخيل د مسلمان ك＋３

  دى همدغ３ صداقت له، ك７ى خداى عالم خوپيدا 
  د هغ３ حفاظت له، او بيا زه ي３ هم پيدا ك７مه

  د باطل پرست９ زه يم، په دنيا تاال كوونك３
  د ناموس د هست９ زه يم، حقه دا ده محافظ چي

  بربن６والى د عالم ته، دا زما هستي قميص دى
  رسوايي بني آدم ته، ده زما په ورك５دو ك＋３

  مسلمان دى ＄ل５دونكى، ورىد جهان د قسمت ست
  له ر１اي９ دى شرم５دونكى، د سحر جادو د ده

  ＊كاري اسرار د ژوندانه، زما ستر－و ك＋３ ＇ر－ند
 له پيكار د ژوندانه، مه مي بوله نااميده

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٤٤  

  عارضي د غم منظر، كله ماشي و４روالى
  د خپل قام په مقدر، چي يقين مضبوط لرمه

  ر ＄ن３ زما كار او روز－ا، دى آزاد نااميدي
  راكوي جوش مي د كارزار، د كامل بري خبر

  زمانه نظر لرمه، دا ر＊تيا دي چي په ت５ره
  ته محفل ك＋３ اورومه، او زړه قيصه زه خل／و
  زما خاورې ته اكسير دى، ياد د ت５رې زمان３ خو
  مستقبل لره تفسير دى، هغه ت５ره زمانه مي

  دور دوران د خوشحال９، مخك＋３ ږدم ＄ان ته هغه
  －ورم ور＄ه صبان９، نه ك＋３د پرون په آئي

  

u  

  په حضور ك＋３ ملسو هيلع هللا ىلصد پيغمبر 

  په ما بده ل／５دله، هن／امه د زمان３ چي
  له دې جهانه وت７له، نو مي ك６ه د سفر
  په قيد بندي ومه ل５كن، د سحر او د ما＊ام

  سره ياري مي نه كوله، زوړ نظام د دى عالم
   تهملسو هيلع هللا ىلصبزِم رسالت ، فر＊تو واخستم بو ي３ تلمه

   ته ملسو هيلع هللا ىلصد كل عالم رحمت، ربار ك＋３ ك７ماو حاضر ي３ په د
  و４ل د حجاز د باغ بلبله: " وفرمايل ملسو هيلع هللا ىلصنو هغوى

  تانده هره غو！９ شوله، ستا په －رمو آوازونو



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٤٥ 

  په جام د مين３ د شرابو، هم５شه دي زړه دى مست
  د نياز سجده ي３ شرموله، عاجزي دي داسي ده
  را والوت３ ك＋ته دنيا نه، په طرف چي د اسمان
  بره ختنه و＊يله، اماليكو درته د

  لكه بوى هسي راغلى، د جهان د باغ نه ته ي３
  هغى ＄اى نه دى راوړى؟، موږ دپاره ＇ه پيك（ دي
  هي＆ آرام نه ش３ موندلى، په جهان ستا نه قربان شم
  په هي＆ شان نه ش３ ميندلى، چي د كوم ژوندون ل＂ون دي

  د دنيا د هست９ باغ ك＋３، په زر－ونو شته －لونه
  په بوستان نه شي ميندلى،  يود وفا د －ل غو！９

  ده يوه ＊ي＋ه راوړې، ول３ ما په نذرانه ك＋３
  په جنان نه شي ميندلى، چي په دې ك＋３ كوم يو ＇يز دى

  ورك＋３ له ورايه نه ＄ل８５ي، نن， ناموس ستا د امت
  د شهداء پك＋３ ＊كاري８ي، وينه سره د طرابلس

 

u  

  د حجاز هسپتال

  اقبال ته دا خبره، د قام يو مشر وك７له
  د حجاز دى هسپتال، جده ك＋３ جوړ４دونكى

  دي يو دم شي نا قراره، ذره ذره د خاورې
  د حجاز قيصه احوال، چي واورې چيري چانه



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٤٦  

  ك７ه ل８ ج５ب پله ور ك＋ته، دا الس د ل５ونتوب دي
  ي３ ور ت５ر تر سرومال، چي مين３ د حجاز ك＋３

  

  يوه خوا ك＋３ د بطحا، په كار شفاخانه ده
  بض الس وي د عيٰسىپه ن، بايد چي د رن％ور

  

  د مر－ي پروت دى ژوندون، ما ويل چي په پ７ده ك＋３
په حقيقت ك＋３ وي مجاز، ب５خي لكه چي پ  

  چي عاشقانو دى ميندلى، تريخ －وټ ك＋３ د اجل
  د ژوند ميو ك＋３ دا راز، ميندلى خضر نه دى

  !دا نورو ته صاحبه، پيغام د ژوندانه ورك７ه
  جاززه پر م％كه د ح، په تلوسه يم د مرګ

  

  

  دى دا ز４رى د شفا، تا ما لره راوړى
  د دړد ＇ه په مسيحا؟، ل５كن د خاوندانو

  

u  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٤٧ 

  د －يل３ ＄واب

  راو＄ي لري اثر، چي له زړه ＄ن３ خبره
  د الوتو لري م／ر، ب３ وزره وي طاقت

  ي３ په بره وي نظر، پاك ي３ اصل وي نو ＄كه
  په اسمان لري سفر، را اوچته شي له خاورو

 

  هم سر وا＊ه هم چاالك،  وؤعشق زما چي فتنه －ر
  ك７ه اسمان الړه ب５باك، نو فرياد مي ＄كه ＇يرې

 

  د اسمان وې چيرته دى ＇وك، دا آوازچي شو تر غوږه
  د سر دپاسه پورته دى ＇وك، ستورو اووې چي د عرش
  دا خو د م％ك３ م５شته دى ＇وك، سپوږم９ اووې چي نه نه
  كه خيريي پ دلته دى ＇وك، كهكشان اووې چي نه

 

  نو وو بس هغه رضوان، ه پوه شو په －يله ميكه ＇
  له جنت هغه انسان، وې چي دا دى ويست３ شوى

 

  چي دا ＇رن／ه اواز دى؟، فر＊ت３ هم وې حيران３
  هم وې دا ال ＇ن／ه راز دى؟، پوه５دل نه د عرش خل，
  د بنديانو ت， و تاز دى؟، ان ترعرشه پوري هم ال

  دى؟ك７ې چل بيا د پرواز ، چون６ى خاورې －ني هم زده
  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٤٨  

  دا د م％ك３ ساكنان دي، －ورۀ ＇ومره ب３ ادبه
  دا د ك＋ته ＄اى بنديان دي، ب３ لحاظه او ب３ مخه

 

  چي د خداى نه هم خفه دى؟، اې نو دومره ډ４ر ب３ مخه
  ورته دا هغه بنده دى؟، ماليك چي په سجده وو

  د كيف و كم دى داننده دى، په دا ＇ه كه دى عالم
  اغيجه دىباندي ناپوه ن، چي د راز د عاجزى

 

  ＇ومره ناز كوي انسان، د وينا په طاقت －وره
  تر دې حده دى نادان، نه ور＄ي چل د خبرو

 

  !نه ده ډكه افسانه دي، آواز راغى چي له غمه
  !＄ني ډكه پيمانه دي، شوه له او＊كو ناقرارو

 

  !دغه چيغه مستانه دي، هاوي شوه! په اسمان －وره
  !جانانه ديل５ونى زړه ، ＇ومره ت５ز دى په －فتار ك＋３

 

  په ＊ه شان سره ادا ك７ل، په －يله ك＋３ دي شكرونه
  په خبرو بنديان تا ك７ل، چي د پاك اهللا سره هم

 

  ه６و نشته ＇وك سايل، موږه تل كوو كرم خو
  الروى ＇وك د منزل، چاته الر او＊يو نشته

  خو جوهر نشته قابل، تربيت خو زما عام دى
  نشته هغه آب وِ－ل، چي آدم ترې نه جوړ８４ي

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٤٩ 

  ورته بخ＋و ＇و ＇و شانونه، موږچي قابل وي ＇وك نو
  ته هم نوي جهانونه، وركوو موږ ل＂وونكو

 

  دي او زړونه كافران، ب３ طاقته مو السونه
  سبب دى امتيان، رسوايي د پيغمبر لره
  اوس دي پات３ بت －ران، بت شكن خو الړل ت５ر شول

  اوس ي３ ＄امن دي آذران، عد دوى پالر ؤ ابراهيم
 

  شراب نوي ُخم هم نوى، كي نوي راغللشراب ＇＋ون
  د كعب３ حرم هم نوى، بت هم نوى تاسو نوي

 

  چي وه فخر －دايي، هغه هم چيري وې ور３＄
  په ججويي ؤو صحرايي، د سپرلي به هم５ش ناز
  د يو اهللا وؤ سودايي، مسلمان پر ＄اى فقط

  "هرجايي"وؤ هم دغه ، چيري وختو ك＋３ محبوب مو
 

   دى وشي غالميسره، "يكجايي"＄ه كنه چا 
  په يو ＄اى ك＋３ مقامي،  دي ملسو هيلع هللا ىلصشي امت د محمد

 

  درته په وخت د صبايي، ＇ومره －ران دي وي＋５دل
  ده د خوب ي３ شيدايي، كله ما سره مو مينه

  مو خوى كله ＊ه وايي، د رمضان د مياشت３ قيد ته
  ＇وك به وفا كله ستايي، او بيا داسي رن／ى خوى

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٥٠  

   وي مسلم نشتهچي دين نه، دا ملت په دين والړ دى
  بيا محفل د انجم نشته، چي كشش تر من％ه نه وي

 

  هغه تاسو په دنيا يئ، چي د چا ＇ه هنر نه زده
  د اوس５دو نه ب３ پروا يئ، هغه قام ي３ چي د ＄اى
  هغه درمن د ب５ديا يئ، چي پر تندر خوشحال８５ي

  خر＇وئ او خورئ ل／يا يئ، د نيكونو مو قبرونه
 

  ئ تاسو ن５كنامباندي چي ي، د قبرونو تجارت
  چرته ومومئ اصنام؟، خرڅ به نه ك７ئ كه د كا１و

 

  باطل برباد ك７و چا؟، د دنيا له مخه اووايه
  د غالم９ آزاد ك７و چا؟، او انسان له غ７وندو
  په سجدو آباد ك７و چا؟، د كعب３ كور د تندو

  سره جخت ك７ى ياد ك７و چا؟، او زما قرآن سينو
 

  ايئ تاسوول３ ＇ه يئ؟ و، هغه ستاسو وو نيكونه
  د صبا اوس８５ئ تاسو، الس په الس ناست انتظار ك＋３

 

  لوظ دي مسلمان سره د حور، دا دي ＇ه و４ل؟ چي تش
  نو په كار دى ＇ه شعور، كه －يله ب３ ＄ايه هم وي
  له ازله دى دستور، د خالق د هست９ عدل
  خود به مومي حور قصور، چي كافر كار د مسلم ك７ي

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٥١ 

  ورو ي３ سودا وينشته تاسو ك＋３ ＇وك داسي،چي د ح
  ول３ هله كه ＇وك موٰسى وي، پلو＊３ د طور خو شته

 

  او هم يو لري نقصان، د دې قام فايده يوه ده
  يو ي３ دين يو ي３ ايمان،  يو دى ملسو هيلع هللا ىلصد دې ！ولو نبي

  او هم يو ي３ دى قرآن، پاك اهللا يو پاك حرم يو
  كه واى يو مسلمانان؟، نو وه دا خبره －رانه

 

  و دي چرته ك＋３ ذاتونها، چ５رته دي ډله بازۍ مو
  دپاره دا وي حالتونه؟، په دنيا د ترق９

 

   نبي مختار؟ ملسو هيلع هللا ىلصد محمد، چا دى پر４＋ى شريعت
  د وخت وخته سره كار؟، او دا ＇وك دى چلوي چي

  تهذيبونه د اغيار؟، د چا ستر－و ك＋３ ＊ه ل／ي
  طريقو نه شو و４زار؟، ＇وك د خپلو مشرانو

 

  س نه معلومي８ي＇ه احسا، زړه ك＋３ سوز نشته په روح ك＋３
  هم تاسو نه نه كي８ي،  لحاظ ملسو هيلع هللا ىلصد پيغام د محمد

 

  ودروي كه نو غريب، جماتونو ك＋３ صفونه
  ت５روي كه نو غريب، زحمتونه د روژې هم
  د نوم كوي كه نو غريب، چ５رته ذكر مي په خوله
  را اچوي كه نو غريب، او پ７ده په تاسو ＇و

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٥٢  

  مست نشه ك＋３ د دولت، اميران رانه غافل دي
  د غريب په بركت، روڼ دين خو ژوندى دىدغه 

 

  پوخوالى د خيال، په واعظ د قام ك＋３ شته دى
  نه كالم ك＋３ ＇ه جالل، نه كمال شته دى د پوهي

 

  رضنشته روح لكه بالل، اذان پات３ دى تش رسم
  د غزالي په شان كمال، فلسفه مو لري نه

 

  وايي نشته لمون＃ －زار، جماتونه په ژړا دي
  صفته خلـ， د وقار ،يعني هغه حجازي

 

  له دنيا مسلمانان، شور دى دا چي الړل ورك شول
  چ５رته وو مسلمانان؟، موږه وايو چي موجود هم

  دود دستور ك＋３ يئ هندوان، په ډول ډال ك＋３ فرن／يان يئ
  ترې شرمي８ي يهوديان، دغه دي مسلمانان چي

 

  مرزا－ان هم افغانان هم، يئ په نوم خو سيدان هم
  تاسو يئ مسلمانان هم؟،  وايئهر＇ه هر＇ه يئ خو

 

  د مسلمان ؤو صداقت، د تقرير په وخت ب３ باك
  په ك＋３ نه ؤو مخ مروت، او انصاف ي３ دومره صاف چي

  د مسلم بو！ى د فطرت، په حيا باندي ؤو تاند
  تورزني او شجاعت، وه د عقل نه بهر ي３

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٥٣ 

  چي ب３ ＄ان ويلي كولو، دا وؤ د شرابو كيف ي３
  د بل دپاره تشولو ،د بوتل رن／ي ب３ ＄ان

 

  مسلمان هر يو نشتر وؤ، دپاره د باطل د رګ
  د ده عمل جوهر وؤ، د هست９ په آئينه باندي
  نو په م＂و ي３ باور وؤ، كه د ده په ＇ه باور وؤ

  د هغو خداى نه خطر وؤ، نه په خطر يئ تاسو مرګ
 

  د چا ＄وى علم د پالر، كه زده ك７ى چيري نه واى
  د ميرث د پالر حقدار، نو بيا ＇ن／ه هغه ＄وى شي

 

  پرې د ＄ان تن اساني، هر يو مست دى غلبه ده
  دا مو ده مسلماني؟، تاسو يئ مسلمانان؟ او
  نه دولت شته عثماني، نه شته فقر حيدري مو

  ＇ه نسبت دى روحاني؟، مشرانو سره ستاسو
 

  وو چي وو مسلمانان، عزتمن هغوى دنيا ك＋３
   قرآنپر４＋ودوي موچ، شوئ شولئ هم خوارسپكتاسو

 

  وو هغوى رحم كوونكي، په غضب تاسو يو بل ته
  وو هغوى عيب پ＂وونكي، تاسو يئ عيب ل＂ونكي

  د اسمان واى اوس５دونكي، هسي ！ول غواړئ چي موږه
  چي سليم زړه وي لرونكي، اول هغه ＇وك پيدا ك７ئ

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٥٤  

  د هغوى ؤو د كى تخت هم، د فعفور تخت د هغوى ؤو
  غيرت هم؟درك＋３ شته هسي ، هسي ق７ت３ دوړوئ كه

 

  او هغوى وو غيرتيان، تاسو ＄ان په خپله وژنئ
  هغوى وو په ورور قربان، تاسو ك７ئ له وروره ډډه
  د عمل هغوى ＄وانان، تاسو يئ تش３ خبرې

  هغوى غ８５ ك＋３ －لستان، تاسو ر８４دئ يو غو！９ ته
 

  حكايتونه ي３ قامونه، ال تراوسه يادوي
  دي د هغوى صداقتونه، د هست９ په پا１ه نقش

 

  لكه ستوري د اسمان هم، افق د قام را１ه شوئپه 
  محبت شوئ بامب７ان هم، د هندي صنم په مينه
  شوئ وطن نه مهجوران هم، هم په شوق د الوتو ك＋３

  ب３ عمله خو ＄وانان وو، شو له دينه بد－مان هم
 

  ＄ن３ ياران تهذيب آزاد ك７ل، د هر بند او پابندئ
  ك７لبتخانه ك＋３ ي３ آباد ، د كعب３ له من％３ راوړل

 

  ت５روي نه په صحرا، ك７اوونه دي مجنون اوس
  نه دي －ر＄ي په ب５ديا، ＊اريو ك＋３ دي دې －ر＄ي
  په آباده وي كه نا، هسي هم خو ل５وني دي
  مخ بربن６ وي د ليال، ول３ دا ده ضروري چي

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٥٥ 

  او مان３ د ب５داد نه وي، د ستم －يل３ چي نه وي
  وايه ول３ آزاد نه وي؟، عشق آزاد دى نو ＊ايست دي

 

  سو＄ي هر يو خروار، ه نوى اور دى تندردغ
  نه بچ كي８ي ترې －لزار، نه صحرا ترې نه بچ كي８ي

  دي خشاك سو＄ي په وار، د دې اور زاړه قامونه
  په لمن پوري ان／ار،  دى ملسو هيلع هللا ىلصدا ملت د پيغمبر

 

   غوندي ايمانعابراهيم، كه نن هم چرته پيدا شي
  انداز د －لستان، نو دا اور پيدا كوالى شي

 

  باندي چي اونه ك７ې خف／ان، د چمن رن，! اې مالي
  د غنچك ستورو په شان، ＇ان／３ نوې غو！９ نيسي

  له خزلو －لستان، خالي كي８ي جارو كي８ي
  هر خوا شيندي شهيدان، سره －لونه دي د وينو

 

  چي ي３ غاړې عنابي دي، د اسمان رن， ته و－وره
  په افق ك＋３ افتابي دي، دا د لمر د ختو نخ＋３

 

  امتونه ميوه دار هم، ست９ شتهپه －لشن ك＋３ د ه
  او خزان زيلي خوار هم، ب３ م５وې په ك＋３ هم شته دي

 

  شته ډ４ر شنه په بهار هم دي، په سوونو بو！ي م７اوي
  پ پراته دي ال ب３ شمار هم، د چمن په نس دننه

 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٥٦  

  د نيولو نمونه ده، دا اسالم بو！ي م５وې ك＋３
  د پاللو نتيجه ده، صدو راسي د چمن دا

 

  دي لمن ده په هر شان، ７＄ه پاكهد وطن له －
  لره هر مصر دى كنعان، ته هغه يوسف ي３ تا
  چيري نه دى ستا كاروان، وران５دونكى، ړن／５دونكى
  د جرس ه６و سامان، نه لرې ب３ له آوازه

 

  دي شعل３ وهي دو دونه، بات９ ك＋３! د محفل شمع３
  نظر نه ك７ي ستا فكرونه، د كارونو عاقبت ته

 

  د ايران په ورك５دو، ته به چيري نه ورك８５ې
  په جامونو په پيالو، د شرابو د نش３ ＇ه
  دا د تركو د حملو، ده ＇ر－نده افسان３ نه

  دي كعب３ له بتخانو، بيا موندلي پاسبانان چي
 

  ته ما１／ى ي３ په دنيا، د ك＋ت９ د حق دپاره
  ي３ تت ستورى د ر１ا، د دې نوي دوران شپه ك＋３

 

  بلغارله حملو نه د ، دغه شور چي را اوچت دى
  خبردارى چي شي بيدار، غافالنو لره دى

  دا زموږه د ازار، ته جوړ واي３ چي سامان دى
  دى ازم５（ ستا د ايثار، امتحان د خود دارۍ دي

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٥٧ 

  د د＊من ول３ و４ر８４ې؟، له هن７ه هاري د اسونو
  په پوكو ته كله م７ ك８５ي، د د＊من! د حق نوره

 

  د دنيا ستا حقيقت دى، پ له ستر－و د قامونو
  ستا ب３ شانه ضرورت دى، محفل ك＋３ د هست９ خوال 

  هغه ستا حرارت دى، چي ژوندۍ پرې زمانه اوسي
  هم ستا د خالفت دى، په قسمت ك＋３ د امكان ستورى

 

  چيرته دي اوز－ار４دل، باقي پروت درته ډ４ر كار دى
  د نور دى سر ته رسول، ستا پر غاړه د توحيد

 

  ر جهاناو ＇ه خور شه پ، لكه بوى غو！９ ك＋３ قيد ي３
  شه ور سپور د －لستان، په اوږو د هوا－انو

  شه ذرې نه بيابان، كه په ك６ه كوډه سپك ي３
  هن／امه شه د طوفان، د موجونو له نغمو نه

 

  هره كوزه ته باال ك７ه، په طاقت باندي د ميني
   باندي، دنيا ！وله ر１ا ك７ه ملسو هيلع هللا ىلصته په نوم د محمد

 

  د بلبل وي ترنم، كه دا －ل نه وي نو نه به
  د غو！و نه وي تبسم، دنيا به په چمند 

  دا شراب وي او نه ُخم، دا ساقي كه نه وي نه به
  وي به نه مسلمانه هم، د توحيد محفل به نه وي

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٥٨  

  ده خ５مه د اسمانونو، د دې نوم په روى والړه
  د هست９ دى په ！وپونو، د دې نوم په روى هم نبض

 

  په ب５ديا غراو ميدان ك＋３، دغه نوم دى چي موجوددى
  هم ＄لي８ي په طوفان ك＋３، په درياب ك＋３ د موج غ８５ ك＋３

  ان ك＋３د مراكش په بياب، هم د چين په ＊اريو
  دغه نوم دى چي پ پروت دى،په ايمان دمسلمان ك＋３

 

  ننداره كوي ب５شك، تر قيامته دي قامونه
  "رفعنا لك ذكرك"، شان دې －وري په لوى د

 

  ８يك＋３ چي تور！كى ＊كاري، هغه ملك د م％ك３ ستر－ه
  او په نوم حبش يادي８ي، چي غازيان ستاسو پالل ي３
  د لمرونو چي پائي８ي، هاللي دنيا په تاؤ ك＋３
   دنيا نومي８يرضباللي، د عاشقو په محفل ك＋３

 

  د دغ３ نوم په تاؤ، نا قرار دى د پارې غوندي
  غو！９ خوري نور ك＋３ غرقاؤ، لكه －ا！ى چي د ستر－３

 

  مشير ستادغه عشق دى ش، دغه عقل ډال دى ستا او
  دې جهان／ير ستا! پا＇ه ، خالفت زما ملن／ه

  د پاره اور دى تكبير ستا، ما سيوا د خداى هر شي
  نو تقدير دى تدبير ستا، په ر＊تيا كه مسلمان شوې

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٥٩ 

  وفا نو زه يم ستا،  سره كه وكاندې ملسو هيلع هللا ىلصمحمد
  وي به لوح وقلم ستا دا جهان ال ＇ه جهان دى،

 

u  

  ساقي

  ＄ي هر چاتهغور＄ول ور، د نش３ په وركولو
  چي را ！ين， ك７ې ته ساقي، خوندهله كا غور＄５دونكى

  ورو رخصتي８يميخواران چي كوم زاړه وو،هغوى ورو
  او به ساقي" تل ژوند"د ، را پيدا ك７ه له ＇ه ＄ايه

  هن／امو په غوبلونو، شپه خو ت５ره شوله ستا په
  د خداى نوم په خوله ساقي، را نزدې دى سحر واخله

 

u  

  تيج３تعليم او د هغه ن
  ))د مال عرشي په شعر تضمين((

  خو موږه يو خوشحاله، د ＄وانانو ترق９ باندي
  نه مو و＄ي فرياد هم، خو خندا سره له شون６و
ﾢدا نيستي زموږ ك７ي غو＇ه، زما خيال وؤ چي تعليم ب  

  ورسره سم الحاد هم، ＇ه خبر وؤ چي را＄ي به



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٦٠  

  د پرو４ز كره ر１ا شوه، په راتلو د ش５رين９ خو
  وه ترخ＃ د فرهاد هم،  په ترخ ك＋３خو راوړې ي３

  چي له سره ي３ اوكرو، تخم بل موږه پيدا ك７و"
  "اوس ر４بلى هم نه شو، دا كرلى خو له شرمه

 

u  

  د باچا نزد４كت

  تميز به ليري چيري نه شي، د حاكم او د محكوم
  سره به سم ك＋５ني －دا، ＇ه مجال دى چي باچا

  خو كمال د غالم９ دى، د باچا پرستشونه
  رن／ينه اغونده قبا، په رضا ＄هد هغه 

 

  وي رضا د حاكمانو، خو دا هم ده كه مطلب دي
  عهده پرست دى در عطا، نو خطاب د قام فروش
  ك＋３ زر－ونه مشكالت دي، د عمل په زړه الره

  د دې نوي اصول ال، چي خالي د فكر غ８５ ده
  د اسمان الندي اوس８５ې، مزه دا ده چي همداسي

  "خو خوله بنده له وينا ،زر خبرې كه وي خوله ك＋３"
  بس هم دغه ＊ه اصول دي، د قراري د ژوند د پاره

 "حافظه مه كوه غوغا، ي３ فقير －وشه نشين"

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٦١ 

  پر دنيا نو بسم اهللا ك７ه، او كه غواړې چي ＊كاره شوې
  "＇＋ه ي３ په ډول او په ُسرنا، او صفا شراب را واخله"

  د باچا مجلس ك＋３ －６ شه، د امير او د وزير او
  ك７ه ＊ي＋ه د نن， حيا، په كا１ي ماتهد هوس 

  د مرشد هم ل８ شان３ واوره، خو خبره د ش５راز
  پوشيده غوندي يو راز دا، دې ضمير د فرشت３ ك＋３

  د پاك رب د تجلو، د باچا راى يو ＄اى دى"
  "ورته نيت لره صفا، كه ته واي３ چي نزدې شوې

 

u  

  شاعر

  واله له سر نه د كوهسار، په سندرو ده را＄ي
  شرابخانو نه د بهار،  ي３ ＇＋لي ديسره شراب

  ل８ دا ز４رى هم واوره، د مك５ز په راتلو مستو نه
  باندي چي هي＆ نه لري كار، ژوندى هغه دى قرار

  په درو ك＋３ ＇ه په ناز، د ور４％و پ５غل３ －ر＄ي
  په شينكي د مرغزار، او كوي د مين３ لوب３

  جام راوړي، راډكوي، پاس د غره له خمخانو نه
  او پ＂ي اوبه كوي، ورو＄ي په لوړو په ژ

  ر＊تيا وكاندي خبره، كه خوږ لوظى شاعر چيري
  كرونده د ژوندون شي، نو د ده په فيض راشنه به

 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٦٢  

  ي３ شانونه د خليل، ＇ر－ندي８ي له كالم نه
  طريق３ ك７ي آذري، چيري قوم ي３ راشروع چي

  اصول د تل ژوندون دى، دا د م％ك３ اوس５دونكو ته
  ＇وك وپاليشاعري ، چي په وينو د زړه خپله
  د دنيا په دې －لشن، كه واله د شعر نه وي

  نه شينكى او نه چمن، نه به －ل نه به غو！９ وي
  

u  

  د سحر ز４رى

  )م١٩١٢(

  او جول９ ك＋３ وي سحر، په مشرق چي هن／امه شي
  خاموشي كاندي سفر، له دنيا نه غلي غلي

  آخر لري شي سكوت، له محفل نه د قدرت هم
  خپل ژوندون ثبوتوخت د ، هر يو شى وركوي دغه

  واوري دى پ５غام د ژوند، په چيغا شي هر مارغه چي
  وت７ي احرام د ژوند، په －لشن ك＋３ هم －لونه

  پا＇ه ته هم جوړې هن／ام３ ك７ه! اې ويده مسلمه
  ته هم －رمي تقاض３ ك７ه، افق هغه دى ر１ا شو

  شه د لمر غوندي روان، ته په دې فراخ عالم ك＋３
  ي په اسمانپات３ نه ش، چي داغونه د وري％و



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٦٣ 

  رابهر ك７ه د خنجر، جن， ك７ه －رم پلوشه بيا
  د ت５＋تي رو －ودر، د باطل تيارې ته و＊يه

  ډ４ر دى ＊ه ＇ر－ند４دل دي، ته خو سر تر نوكه نور ي３
  بيا الزم دي خور４دل دي، او چي مخ ＊ه را ＊كاره ك７ې
  ته پ７ق غوندي رو＊ان شه، را ＊كاره د شاپ５رك ستر－و

  چي پ راز ي３ نمايان شه ،اې د كون او مكان زړه ك＋３
  

  دعا

  ورك７ه هغه تمنا، زړه د مسلمان ته! خدايه
  ك７ي او روح ك７ي په ت７پا، چي زړ－ى پرې باندي －رم

  هره ذره او＄ل５ده، بيا د سخوبي د فاران
  ورك７ه ذوق د تقاضا، ورك７ه شوق د تماش３ بيا
  بينا ستر－ي ورعطا ك７ه، بيا محروم د تماش３ ته
  ه چي دي ليدلي ما＇، هم ي３ نورو ته و＊يه
  هوس９ بيا حرم ته بوزه، دا ب３ الرې ب３ －ودره

  و＊يه پلنه صحرا، د ＊ارونو آموخته ته
  را پيدا شور د محشر ك７ه، بيا په دغه وران زړ－ي ك＋３

  ورك７ه معشوقه يعني ليال، دې خالي محمل ته
  ته و هر پر４شان زړه ته، د دې دور په تيارو ك＋３
  ه ك７ي سپوږم９ داچي پيك، هغه داغ د ميني ورك７ه



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٦٤  

  ازادي د درياب ورك７ه، خود داري د ساحل ورك７ه
  ＇ن， په ＇ن， د ثريا، مقصودونه دې وي پورته

  او ب３ باك دې صداقت وي، ب３ غرضه دي وي مينه
  هم ي３ زړه لكه مينا، په سينو ك＋３ ي３ ر１ا ك７ه
  په آثار د مصيبت شي، پوهه ورك７ه چي دوى پوهه
   د صباورته فكر، نننى شورش ك＋３ ورك７ه

  يمه په چيغو باندي سر، يو بلبل د وران －لشن
  وك７ه له محتاج سره سخا، د تاثير سوال／ر يم

  

   د اختر په ورځ

  د شعرونو ليكلو د فرمايش جواب

  وچي پا１ي دا ويل، شاالمار ك＋３ يوه ور３＄
  چي ي３ زه يمه راز دار، الړو ت５ر هغه سپرلى شو

  

   راكاږيما په پ＋و ك＋３ نه، د چمن دا سيالنيان دي
  د ＊اخونو يو ياد－ار، يمه زه د دوى د جال３
  مي زړه ك７لو ب３ ارامه، دې يوې پو！ى شن３ پا１ي
 پوري شوم غم د بهار، باغ ته راغلم سر تر نوكه

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٦٥ 

  په خزان ك＋３ ژړوي، د سپرلي را ياد４دل مي
  چي زه يم پر زړه پرهار، د اختر خوشحالي ＇ه ك７م

  ميخان３ شول３ ويجاړي، د زړې زمان３ الړې
  پات３ شوى يم ياد－ار، زه د ت５رو شرابيانو

  ز４رى چي موږ ته اوروې، دا د عيش او خوشحالي
  پوري خندا وشتى كوي، دغه مياشت د اختر موږ

 

u   

  فاطمه بنت عبداهللا
د عربو يوه نجل９ چي د طرابلس په جن， ك＋３ غازيانو ته په (

  )ء١٩١٢. اوبو وركولو ك＋３ شهيده شوه

   امَت مرحومهد دې، ته ي３ ابرو! فاطم３
  خو ده پاكه معصومه، ستا ذره ذره د خاوري

  ن５كبختي وه ستا قسمت ك＋３، هم دغه! د صحرا حوري
  سقايي وه ستا قسمت ك＋３، د ملت د شهيدانو
  په الر ك＋３ ب３ تورې ب３ ډاله، دا غزا ستا د اهللا

  !زړه ډاډه لرې اې الله، ＇ومره شوق د شهادت دى
  ن په ننداره ك＋３د خزا، دا غو！９ ال په دې باغ وه

  هم ال ؤو زموږ ايره ك＋３، داسي يو ب）رى! خدايه
   شته زموږه په صحرا ك＋３، ډ４ر هوس９ دي چي ال پ＂ي

  تشو وري％و د هوا ك＋３، تندرونه دي ويده



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٦٦  

  مو لوندې دي ستا په غم ك＋３، ا－ركه ستر－ي! فاطم３
  زموږ چيغو د ماتم ك＋３، خو نغمه د عشرت هم شته

  

  شحال９ نه ده معمورهد خو، كوي خاوري دي －６ا
  د زند－９ نه ده معموره، او ذره ذره د سوز

  ستا د چوپ لحد په ر４， ك＋３، هن／امه غوندي ＇ه شته دي
  يو تازه قام دى په غ８５ ك＋３، را لوئي８ي را روان دى
  ي３ له لويو ارادو يم، زه ا－ركه ب３ خبره

  پيدا ك５دو ته په كتو يم، خو له دې قبره د دوى
  دى پر ＇ن６ه د اسمان، تازه ستورى راختونكى

  ويني ستر－ي د اسمان، چي موجونه ي３ د نور نه
  له تيارو نه د دنيا، چي دي اوس را ＄ومب５دلي

  په ما＊ام او په صبا، چي ر１ا ي３ خبر نه ده
  نورې هم شته زړې هم شته، په ر１ا ك＋３ اندازې ي３
  ك＋３ يو ＄اى پلوش３ هم شته، ستا د ستوري د تقدير په

 

u   

  ستوري او شبنم

  وويل شبنم ته دا، يوه شپه په شپو ك＋３ ستورو
  چي كوې ي３ هر صبا، نوې نوې نندارې دي



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٦٧ 

  تا ليدلى دى جهان، خبر نه يو چي ＇و ＄له
  تا ليدلى دى نو＊ان، دشته شوو او نيشت شوو
  اور４دلى دى زهرا، دا خبر چا فر＊ت３ نه

  "د بنديانو ده دنيا، اسمان نه ډ４ره ليري"چي 
   موږ ته افسانهووايه، د هغ３ ＊كلي وطن

  د مين３ وايي ترانه، چي سپوږم９ تل د هغ３
  د چمن د دې جهان، تپوس مه كوئ اې ستورو

  د چيغو هى سوران، دى يو كلى، －لشن نه دى
  نو راشي ب５رته تلو ته، د صبا باد كه را والوزي
  نو فقط م７اوي ك５دو ته، كه غريبه غو！９ －ل شي

  

  ن دىپه غو！９ ＊ايسته چم، ＇ه ووايم درته ＇ه چي
  چي ب３ سوزه ي３ بدن دى، ＇ه وړه غوندي شعله ده

  چيري －ل نه شي اور４دالى، د بلبل د چغو شور
  زما نه شي ！ولوالى، له لمن نه ملغلرې
  رانيواى شي دا غضب دى، خوش آوازه مارغان هلته
  را！وكيداى شي دا غضب دى، د －ل خوا ك＋３ سم ازغى
  تل تر تله لوندې اوسي، د رن％ور نر－سي ستر－ي
  ي３ زړه ك＋３ نندارې دي، دي محرومي له كتو －ني

  باندي زړه سوى د شمشاد دى، په تاوونو د فرياد
  خو په نوم هسي آزاد دى، سم قيدي دى حقيقت ك＋３
  دى ب）ري د اهونو، د انسان په ژبه ستورى

  په خوله د －لشنونو، ژړا زه هم د اسمان يمه



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٦٨  

  سپوږم９ چورلي ل５ون９ ده، دا چي م％３ نه چاپ５ره
  چي هم دلته ك＋３ پ＂９ ده، ي／ر د داغ دا واييد ＄

  اي＋ى شوى په هوا، د دنيا د كور بنياد دى
  په كاغذ دى د فضا، يو تصوير د فريادونو

 

u   

  د ا درني محا請ره

  او باطل پ５＋ه شوه ج／７ه، پورپ ك＋３ چي د حق
  باندي حق شولو مجبور، په توري ازم５يلو

  پ５ره－５ره جوړه ك７ه چا، د صليب －رد له سپوږم９ نه
  شه شكري پاشا محصور، د ادرنه په قال ك＋３

  ذخيرې ！ول３ شوې تمامي، د سپايانو د اسالم
  سمدستي شولو له ستر－و نه مستور، د مدد اميد مخ

  د تركانو سرل＋كر، اخير حكم دا جاري ك７و
  پس د ＊ار شولو دستور، له دې نه" د جن， ائين"چي 

  د ل＋كر شولو داخل، هر يو شى په ذخيره ك＋３
  د شاهين حاجت ضرور، دا ن３ ته د مرغ９ شواو 

  

  دا خبره واور４دله، قاضي د ＊اري３ چي
  لكه تندر وي د طور، را－رم شو له جوشه



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٦٩ 

  "د اسالم باندي حرام دى، د ذمي مال په ل＋كرو"
  په ＊اريه ك＋３ شو مشهور، د فتٰوى دغه آواز
  مال ته فوځ نه وروړې －وت３، د يهود او نصاٰرى

  باندي ＄ان ك７لو مجبور، مسلم د خداى په حكم
 

u   

  غالم قادر روهيله

  جفاكار او كينه ور، رهيله ＇ومره ظالم ؤو
  له شاه تيموري ي３ ستر－ي وك＋３ په خنجر

  ورك７ حكم د －６ا، زنانو د حرم ت３
  هي＆ له نخ＋و د محشر، دا ظلمونه ＇ه كم نه وو

  حكم به ＇ن／ه شو منلى، دا د شرم ب３ نن／９
   حرم ！برد شاهي، چي نازك او نازنين ؤو

  ك７و سامان ترې د －６ا، افسوس جوړ دى ب３ درده! هاى
  حسن ستور سپوږم９ لمر، چي ليدلى چيري نه ؤو

  قدم مجبور ؤو په حركت، نازك زړونه په ژړا
  وؤ له ستر－و نه در در، سيند روان د شهزاد－يو
  وؤ مشغول په تماشا، دغه شان３ تر＇ه وخته
  وو خول د سرلرې ي３ ك＋５＋، په تلوار ي３ بيا راكوز ك７و
  له مال نه اوك＋له او ك＋５＋وه، بيا ي３ توره خون７ۍ
  چي ب３ ستر－و ته جوهر، لكه ستورى پ７ق５دلو



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٧٠  

  او د فكر نه پس سمالست، دا خنجر ي３ مخك＋３ ك＋５＋و
  او وي دروند ورباندي سر، لكه خوب چي وي ورغلى
  د غضب سكرو！３ م７ې ك７ې، چي د خوب اوبو يي د ستر－و
   كتى نه شو نظرسم، د دې ظلم نندارو ته
  تيموري حرم ته وو４ل، بيا را پا＇５دو او دا ي３
  له خپل ليك د مقدر، چي －يله ونه ك７ئ تاسي

  

  هسي د چل وؤ تكلف وؤ، دا زما د مسند خوب
  جن／وي چي ＇وك ل＋كر، غفلت نه ＊ايي هغو ته
  د ت５مور د كور نجل９ ＇وك، مطلب دا ؤو چي راپا＇ي
   ت５ره خنجرباندي په خپل، او ما م７ ك７ي په ويدو
  شوله ！ول３ زمان３ ته، خو معلومه دا خبره
  الړه غيرت ووتو بهر، د ت５مور له كوره

 

u  

  يوه مكالمه

  مارغه ته د هوا، د كورونو يو مارغه اووې
  －３２ زه يمه پردار؟، كه دي شته وزر نو ＇ه پرې

  زه هم －ر＄م په هوا ك＋３، كه ته －ر＄３ هوا －ير ي３
  ه يم －رفتارزه هم ن، او كه ته واي３ آزاد يم



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٧١ 

  خاصيت دى الوتل، د وزرو د خاوند خو
  بيا مغروره په دې كار، د هوا مارغان دي ولي
  غيرت په دې خبره، د هوا مارغه ته ودر４د
  د هغه د دې －فتار، نو ＄واب ي３ ورته ورك７

  په الوتو ك＋３ ي３ آزاد، او ب５شكه چي ته هم
  بس تر سره د د４وار، ول３ ستا حد د وزر دى

  همت نه ته نه ي３ خبر، هواد مارغانو د 
  دى له اسمانه سره كار، ته په م％كه ي３ د دوى

  ته دانه خاورو ك＋３ －ورې، د كور كلي مرغه ي３
  د ستورو په انبار، ！ون／ه ك７م زه دان３ پس３

 

u  

  زه او ته

  له خوندونو د ديدن نه، نااشنا كه مي نظر دى
  كه رازدان شو نو پرې ＇ه؟، ستا نظر د فطرتونو

  زما هر وخت３ پر ژبه، زمان３ ديكه －يل３ د 
  كه اسمان شو نو پرې ＇ه؟، ستا په مرسته د مرادونو

  سر－ردان لكه صبا ك７م، كه ي３ زه په دې چمن ك＋３
  ＊كلى مكان شو نو پرې ＇ه؟، او كه تاته در بخشش

  زياته شوې په سودونو، ستا كه پن／ه د ژوندون ده
  د زيان شو نو پرې ＇ه؟، او نصيب ك＋３ كه زما ل＂ون



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٧٢  

  كه المبو وهي او －ر＄ي، هازونه ستا هوا ك＋３ج
  د بادبان شو نو پرې ＇ه؟، او جهاز زما محروم كه
  كه ناتوان شو نو ＇ه وشو؟، كه توانا شوم نو ＇ه وشو
  كه هغه شان شو نو پرې ＇ه؟، كه مي دا شان３ شو حال

  چي قرار پك＋３ عنقا دى، دا د دې بوستان دستور دى
  زان شو نو پرې ＇هاو كه خ، كه بهار شو نو پرې ＇ه

 

u  

  په شعر تضمين" ابو طالب كليم"د 

  او شريعت د پيغمبر ك７ې، ＊ه لحاظ ته د سنت
  چي ته نه ي３ مسلمان، ستا ژوندون همدغه وايي

  تانه ورك هغه غمى ك７و، ستا غفلت له! سليمانه
  ي３ را－ير به وؤ اسمان، چي د －وتي په حلقه ك＋３

  ＄ل５دلهبر４＋نا ي３ هر خوا ، لكه ستورى چي پ７قا
  د سجدو هغه نو＊ان، ستا تندي باندي اوس نشته

  ته په ستر－و چيرته وين３؟، ل８ دي و－وره عمل ته
  ب５باك９ ت３ وؤ جهان، صداقت هغه حيران چي
  تندر ؤو د ＇ه دپاره، ستا د پالر نيكه نظر چي

  د زړه په كور ك＋３ دى مكان، هم د هغه باطل ستا
  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٧٣ 

  ابادهخپله ＄اله ك７ه ، راشه بيا دي! اې غافله
  د دې نكت３ دى نغمه دان، "كليم"د معنا په طور 

  ي３ بايد چي ي３ تابع ش３، چي د چا نه ياغي شوى"
  "هلته ك＋５نه هغه شان، چي ي３ تلل３ له كوم ＄ايه

 

u  

  شبلي او حالي

  اقبال وك７ه دا پو＊تنه، يوه ورځ يو مسلمان نه
  ب３ نظيره وجود ستا، په عالم د جز وكل دى

  تا د ت５ر سرود نغم３ ديس، دا علمونه نوي نوي
  قافلو －７ځ دى په دنيا، دا تهذيب ستا د زړو
  ＊ي＋ه خو دومره ده نازكه، د انسان د نن， ناموس

  ورته ده پوكى هوا، چي د كا１ي غوندي سخته
  د حادثاتو ل＂وي، عاقالن －ر＄ي اسباب
  كوي تل دارو دوا، د ظالم اسمان د ظلم

  د چمن ته تپوس وك７ه، رازدارانو پخوانو نه
  د جنـ， و ت７له مال؟، خزان ولي دې －لشن ته
  خبره شولو ناقالره، مسلمان زما په دې

  اسويلي ك７ه برمال، د دننه زړ－ي غم ي３
  د خزان ته نظر وك７ه، رات３ اووې كيفيت ته
  تكي زي７ي دي هر خوا، د ژوندون د ون３ پا１ي



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٧٤  

  خاموشه شوي نن زما دي، رازداران د －لستان
  ردناكو چيغو چاپه د، چي بﾢ زړه ويلي كولو

  ژړلو" شبلي"د －لشن خل／و په چيغو، چيغو ال 
  د جنت په لوري بيا، هم ترې نه الړو"حالي"چي 

  چي پرس وك７ي له باغوانه، اوس د چا دومره مازغه دي
  بلبل ＇ه اووې؟ －ل ＇ه واور４د؟ او ＇ه وك７ه صبا؟

 

u  

  ارتقا

  په جن／ونو او پتنو دى، د ازل نه تر دې ور＄ي
  سره شرار د بولهب،  ملسو هيلع هللا ىلصىد ډيوې د مصطٰف

  او غيرتمن او شوره پ＋ت، دى دا ژوند شعله مزاج
  دى هم５ش جفا طلب، زغم ك７او د دې خمير دى
  د سحر تر نغمو پوري، د ما＊ام چوپ３ چوپتيا نه

  دي د چيغو د نيم شب، په زر－ونو پ７اوونه
  تراش خراش ساړه غارمه، كشاكش دى د تاودوغ

  ３ پوري د حلب＊ي＋، توري خاورې نه ي３ را واخله
  نچوړ４دل او اي＋５دل دي، جوړ４دل او شوك５دل

  تر شرابو د عنب، واخله ＇ا＇كي د پ／ن７ نه
  باندي قامونه دي ژوندي، هم په يو نيب كشاكش
  او جوش ملت ك＋３ د عرب، هم دا راز ؤو د طاقت



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٧٥ 

  را وباسي شراب －ر، له ان／ورو نه شراب چي
  شو كوي جوړوي لمر، دا د ستورو غنچكونه

 

u  

  رضق請دي

   وو４ل اصحابو ته دا شان ملسو هيلع هللا ىلصيوه ور＄ي پاك رسول
  چي ＇وك وي درك＋３ مالدار، مال دي ورك７ي د خداى الر ك＋３

  خوشحال９ نه اوچت پا＇يد،  واور４د رضدا ارشاد چي عمر
  لرل ＇و زره ده په شمار، هغه ور＄３ چي درهم

   نه به ضرور رضد صديق، زړه ك＋３ دا ويل چي نن خو
  په قدم زما شهسوار، يپه دې كار ك＋３ مخك＋３ كي８

   د خداى په وړانديملسو هيلع هللا ىلصد رسول، لن６ه دا چي مال ي３ راوړ
  الس ته －وري د ايثار هر يو كار په اول سر ك＋３،

  

   رض!ترې تپوس وك７و عمره، كونواړودو دملسو هيلع هللا ىلصسرورنو
  زړه ميندلى دى قرار، اې په جوش ك＋３ چي د حق دي

  دپاره هم وايه كه نا، ＇ه دي پر４＋ول د عيال
  اقرباوو حق －زار، ى د خپلومسلمان خو د

  مال مي د ＊％ي او ＄امنو، هغه عرض وك７و چي نيم
  په ملت باندي نثار، او باقي چي دى هغه دى



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٧٦  

  د نبوت هغه مل／رى، دى ك＋３ راغى په تلوار
  دى مضبوط په دغه يار، چي بنياد د عشق او ميني

  ډك له وفا له ＄ان سره، راوړه هغه نارينه
  د دنيا ك＋３ ＇ه د كار، يو يو شى چي ؤو په ستر－و
  او رخت سره د جنسه، غالمان، مين％ي، دينار، درم

  خو چي په ＇ه ي３ وؤ اخيتار، اس او اوښ خچر او خر
  د عيال غم او فكر هم دى،  وو４ل چي په كارملسو هيلع هللا ىلصحضرت

  او محبت چي ؤ رازدار، وويل هغه د عشق
  او سپوږم９ په تا ر１ا، اې چي ستر－ي دي د ستورو

  كل عالم پرورد－ار،  ك７واې چي ستا په مخ پيدا
  بلبالنو ته －ل بس دى، پتن／انو ته ډيوه او

   بس دىملسو هيلع هللا ىلص  دپاره يو د خداى رسول رضاو غريب صديق
 

u  

  موجوده تهذيب
 ((د فيضي په شعر تضمين))

  ك＋３ －رمي ده دومره ډ４ره، د حاضر تهذيب شرابو
  شو خاكي تن د مسلمان، چي پرې اور واخيست لمبه
  په ر１ا جوړ اوراوركى ك７و، له ذرې نه ي３ د سوال

 د پلوشو د لمر په شان، ＇وك خو ي３ و－ورئ شوخي

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٧٧ 

  د ＄وانانو دى اخستى، نوى رن， طبيعتونو
  او ب５باك９ واړه سامان، رن， په رن， د آزادۍ

  تخيل ك＋３ هسي راغى، تغير په تدبر او
  د غنچو ＇يري －ر４وان، چي خندا ورته ＊كاره شوه

  له وركهخپله ＄اله ك７، دى تازه ؤ الوتونكو
  ورته ＊يي جادو－ران، خو پى مخي نندارې
  ＄ان سره راوړل چي دوى پرې، نوى ژوند ＇ه ＇ه خوندونه

  ب３ صبران او هوسيان، رقيبان شو خود فروش شو
  خو محفل د مسلمان شو، پ７ق ر１ا په نوې شمع

  ته پوخ فكر مي دا شان، ول３ وايي پتن／انو
  ده په شمع３ د محفل، دا －رمي دي! اې پتن／ه

  ما غوندي په ＄ان دي ك７ه اور بل،  دى سو＄ي زړه ك＋３كه
 

u  

  د مور په ياد ك＋３

  بنديوانه د تقدير، د دنيا ذره ذره ده
  باندي پ７ده ده د تدبير، مجبورئ او ناچارۍ

  او هم مجبور شمس و قمر، دا اسمان هم دى مجبور
  ستورى مجبور دى په سفر، په خوئيدو لكه پاره

  يو انجام دى مات５دل، د غونچ３ د جام په باغ ك＋３
  مجبورۍ دي ！وك５دل، د شينكي او د －ل هم په



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٧٨  

  چوپ آواز دى د ضمير، كه نغمه ده د بلبل كه
  ك＋３ هر شى دى اسير، هم په دغه عالم／ير ＄ن％ير
  چيري ستر－و ته عيان شي، دغه راز د مجبورۍ چي
  زړه ك＋３ وچ هغه زمان شي، نو روان س５الب د او＊كو

  بيا －６ا د عيش او غم، د انسان په زړه ك＋３ نه وي
  نه وي مزه د ز４ر وبم، تشه پات３ شي نغمه

  سامان د او＊كو او د آه، حكمت علم لوټ كوي
  هغه زړه چي شي آ－اه، د الماس يوه ！ك７ه شي
  د شبنم نشته شادابي، كه هر ＇و زما په باغ
  پن／ه شته د او＊كو عنابي، نه مي ستر－و ك＋３ ＇ه
  يبتد انسان د مص، آه پوهي８م په رازونو
  دى خالي ساز د فطرت، خو آواز نه د －يل３ مي
  د جادو نشته د دوران، زما خوله باندي قيصه
  نه دى خندان نه دى －ريان، زما زړه نه دى حيران

  يو قاصد دى د ژړا، ولي ستا تصور ما ته
  د حكمت هغه وينا، آه په دې باندي مي رد شوه

  د ژوند ب５خ پاينده دى، په ژړا د ب５خودۍ باندي
  سن／دل عقل شرمنده دى، عرفان د دړد په مخك＋３د 

  ده آئينه ر１ا زما، په لو－و د اسويلو
  ده لمن ډكه زما، او د او＊كو خزانونه
  معجزې ته يم حيران، تصور ك＋３ د تصوير دى

 په بل مخ د وخت روان، چي ي３ مخه ك７ه بدله

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٧٩ 

  سره وت７ل －ويا،  موجوده او ت５ر وختون３
  اشنا ك７ه بياراسره ، زمانه د ماشومتوب ي３

  چيري هغه تن ناتوان، ستا په غ８５ ك＋３ لوي５دو چي
  ال ژبه په ＊ه شان، په خبرو چل５دله ي３

  دي د شعر پر دنيا، اوس هغه دى چي چرچ３ ي３
  ي３ ملغلري ب３ بها، دي د ستر－و ملغرى
  او د عمر پوخ شعور نه، د حكمت درنو خبرو

  د ＄وان９ هغه غرور نه، د دنيا عزت شوكت نه
  چيري موږ چي راكوز８４و،  پورته پوړو نهد ژوندون

  يو ساده ماشوم در８４و، نو د مور مخك＋３ هم هغه
  له فكرونو نه آزاد يو، په خندا ب３ تكلفه

  جنتونو ك＋３ آباد يو، بيا په هغه پات３ شوې
  آه زما وي انتظار؟، اوس د چا به په وطن ك＋３

  د خط به اوس وي ناقرار؟، ＇وك زما په نه راتلو
  زه راوړمه دا فرياد، به د خاوروستا پر قبر 

  به اوس چاته شم ورياد، چي د نيم３ شپ３ دعا ك＋３
  سره هم زما قسمت شو، تربيت ستا وؤ چي ستورو

  ډك په عزت او بركت شو، د نيكونو كور زما
  

  زرين ورق وؤ ستا حيات، په دفتر ك＋３ د هست９
  او دين سبق وؤ ستا حيات، سر تر سره د دنيا

  وؤ زما خدمت －زار ،محبت ستا همه عمر
  الړې ته په لويه الر، چي زه شوم ستا د خدمت نو



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٨٠  

  اوچت قدوقامت ك＋３، هغه ＄وان چي لكه سروې دى
  نصيبه ستا په خدمت ك＋３، تر ما زياته ي３ اخيست３

  چي دى د ژوند په هر يو كار ك＋３، هغه ＇ن， پر ＇ن， زما
  هغه م＂３ مي هركار ك＋３، محبت ك＋３ ستا تصوير او

  ب３ دست وپا ژاړي هغه، اشومتا پس３ لكه م
  صبا ب５／ا ژاړي هغه، صبر نه پ５ژني هر
  ژوند پ＂ي ك＋３ دى الفت ＇ه، تا كرلى چي زموږ د

  د دې غم په شركت ＊ه، هغه نور هم شو مضبوط محكم
  ماتم كده د زوړ او ＄وان، دغه دنيا!  دنيا-آه

  را－ير شوى دى انسان، د صبا ب５／ا منتر ك＋３
  او په ＇ه شان اسان دى مرګ، د＇ومره －ران دى په ك＋３ ژون
  لكه د باد ارزان دى مرګ، په －لشن ك＋３ د هست９
  او قحطونه او جن／ونه، زلزل３ دي تنا－ان３

  پيدا ك７ې اوالدونه، ＇ن／ه ＇ن／ه زمان３ دي
  د دولت په كاشانه ك＋３، په كوډۍ د غريب９ ك＋３

  او په －لشن او ويرانه ك＋３، بيابان درياب او ＊ار
  ي３ غوبل دى په قلزم، دى چي جوړ ك７ى دغه مرګ

  د موجونو غ８５ ك＋３ هم، چي كشت９ ب７５ۍ ډوبي８ي
  نه طاقت د ＇ه ويلو، نه مجال ＇ه د －يل３ شته

  د مرۍ خپه كولو، ژوندون ＇ه دى ت５زندۍ ده
  د جرس نشته نور هي＆، قافله ك＋３ ب３ فرياد نه

 او بس نشته نور هي＆، يو متاع دى د لوندو ستر－و

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٨١ 

  ن شي او دغه درد همدا امتحا، ل５كن ختم به اخير
  شاته شته دورونه نور هم، د اسمان نهو پ７دو نه

  دى الله او －ل ＇ه وشو؟، كه دى باغ ك＋３ سينه ＇يري
  مجبور بلبل ＇ه وشو؟، دى په چيغو او فرياد باندي

  

  ي３ －ير آه دى د خزان، هغه ژاړي چي پنجره ك＋３
  د سپرلي باد جاودان، دوى به شن３ شي كه پرې راغى

  مو ويده ده پروا نشته،  ك＋３ سپ２ك９ كهفاني خاورو
  كجاوه ده پروا نشته، مو！ى －７ځ مو د ＇و ور＄و
  دى هر－ز ايره ك５دل، د ژوندون د اور انجام نه

  دى تقدير ي３ مات５دل، هغه الل نه دى دا الل چي
  ده په ستر－و د قدرت ك＋３، زند－ي ډ４ره محبوبه

  د هر＇ه په فطرت ك＋３، شته د ژوند د حفاظت جذبه
  له السه نقش د حيات، دى كه شواى د مرګ وران５

  نظام د كاينات، نو عام ك７ى دومره نه به واى
  نو －２ه اجل ＇ه نه دى، كه دومره ډ４ر ارزان دى مرګ

  دپاره خوب خلل ＇ه نه دى، لكه ＇ن／ه چي ژوندون
  خو دي پ پنهان ＇ه بل دى، د مر－ي راز!  غافله-آه

   دىخو مطلب عيان ＇ه بل، د نقشونو ناپاي＋ت نه
  ＊كل３ ننداره ده د هوا، د اوبو په سر ＇ه

  ب７بوك９ ك７ي را پيدا، چي چپ３ د موج ك７ي مات３
  سمدستي راپ＂وي، بيا لمنه ك＋３ د موج ي３
  خپل نقش ورانوي، دا په ＇ومره ناترس９ سره



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٨٢  

  ب７بوك９ چيري هوا، كه بيا نه شوې جوړوالى
  ماتولو ك＋３ به نه وه هوا دومره ب３ پروا

  ك＋３ دا تخريب لري تاثيرد تعمير په كارخانه 
  پ قوت دى دا تعمير، دا دليل دى چي هوا ك＋３

  فطرت زړه ك＋３ دا ارمان وي، هسي نه چي د هست９ د
  په ل＂ون پس３ روان وي، چي د دې پى مخي شكل

  چي ＊ايسته پر دا اسمان دى،  دا ستورى س５ماب رن／ي-آه
  هم５شه د شپ３ احسان دى، شوخ ب）ري چي په سوز ي３

  فكرمن عقل حيران دى،  مودې تهد دوى عمر او
  مخك＋３ ！ول عمر د انسان دى، يو ساعت －７ى د دوى

  نه ي３ هم بره نظر دى، بيا انسان چي اسمانونو
  فر＊تو نه باالتر دى، د مقصود پاكيز－９ ك＋３

  

  په محفل ك＋３ د قدرت، لكه شمعه ده بلي８ي
  په وسعت ي３ د فطرت، دا اسمان يوه نقطه ده

  ب３ تابه په پروازپس３ ، ناداني ي３ صداقت
  چي ك７ي نوك ورته شهباز، د هست９ رباب ږغي８ي

  د اسمان له شرارونه؟، دا شعله ده －ني كمه
  ق５مت لري له ستارونه؟، دا خپل لمر مو －ني كم

  د تخم ستر－ه ده ب３ خوابه، خاورو الندي هم د －ل
  د پاره ＇ومره ده ب３ تابه، ！وك５دو او لوي５دو

  نه ك＋３ ده مستورهدې دا، د ژوندون كومه شعله چي
  د پاره ده هغه مجبوره، ＄ان ＊يو ＄ان زياتوو



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٨٣ 

  هغه نه شي يخوالى، د لحد ډ４ره يخني هم
  هغه نه شي وركوالى، ＊خ په خاورو ك＋３ هم سوز خو
  قبر نه بيا را وزي دا، －ل ترې جوړ شي او له خپل

  نوې قبا بيا مومي دا، نه د ژوندون －ويا مرګ
  ش５رازه بندپر４شان قوت ، دا لحد دى د هغه

  چي ور اچوي كمند، د اسمان د ＇ د پا＇ه
  د ژوند خوند نوى ك５دل دي، چي ورته وايي دغه مرګ

  د بيدارۍ ور رس５دل دي، په پ７ده د خوب پيغام
  د الوتو نه نه وي هي＆، الوتونكو ته خطر

  وزرو تلولونه نه وي هي＆، دې －لشن ك＋３ مر－ى ب３
  اجل دړد دى ب３ دوا، خلـ， وايي د دنيا د

  په ملهم د وخت شفا، د ب５لتون زخمونه مومي
  خل／و غم په ك＋３ آباد دى، خو دا زړه دى چي د تللو
  د صبا ما＊ام آزاد دى، له ك７يو د ＄ن％ير نه

  د وخت خو نوى ماتم نه، قراري８ي په جادو
  د پاره وخت دى ملهم نه، د ب５لتون په توره غوڅ

  مصيبت ＇ه نا－هان، چي راپر４و＄ي پر سر باندي
  د او＊كو ستر－ي د انسان، مخ بهوي رودپه يو 

  د زړه ت７ون پيدا شي، ژړا－انو او فرياد سره
  باندي ستر－ي رال／يا شي، د زړه وينو بهيولو

  

  دى بنده هر ＇و محروم، كه د صبر له طاقت نه
  يو احساس دى نامعلوم، خو فطرت ك＋３ د ده دغه



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٨٤  

  سره هي＆ شان نه اشنا كي８ي، د انسان فطرت عدم
  ول３ نه چي فنا كي８ي، غائبي８يم７ له ستر－و 

  د هست９ ايرې كوي، غم لمبه ده چي سامان ！ول
  دا اور لي８ س７وي، خو د دې لطيف احساس اوبه

  خاموشي ده غفلت نه دى، چي آه ايسارول مي! آه
  ما ه５ر ك７ى فرقت نه دى، زړه كه صبر ك７م بيدار يم

  په جلوو خيزي صبا، له پ７دو نه د مشرق چي
  داغ د شپ３ وين％ي صبا ،د افق د كنارو نه

  سره قبا په غاړوي، زوړند سر خفه الله ته
  په چيغار ي３ مستوي، ب３ زبانه مارغان －وره

  د سين３ دى سرود آزاد، قيدخان３ نه د بلبل
  د صبا باد دى آباد، په سوونو نغمو باندي
  د لمرو د الله زار، ！ول ويده د دريابونو

   هارپه غاړه كش３ شي، اخير راشي د ژوندون ناوې
  چي د هر ما＊ام صبا وي، كه قانون د هست９ دا وي
  هم اخير انجام صبا وي، نو د قبر د دې شپ３ به
  دي －ير ك７ي ！ول －و！ونه، د زرين خياالتو دام مي

  دي ما ستا واړه يادونه، هم هغ３ ك＋３ را－ير ك７ي
  مي معمور ستا په يادونو، دى د دړد سره اشنا زړه
  ن په سوالونوفضا درنه شا، لكه وي چي د كعب３

  چي نامه ي３ وه حيات، تسلسل د فرايضو
 د جلوو ي３ ب３ ثبات، شته لكهونه جهانونه

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٨٥ 

  د هست９ د هر منزل، مختلفه رسم وراه ده
  يو ميدان دى د عمل، آخرت هم ژوندانه ته

  د اجل د ك＋ت دپاره، هغه م％كه نه ده جوړه
  د عمل تخم ته ساز－اره، ده هغه آب وهوا
  نه وي تل روح په زندان، ت بهپه تيارو ك＋３ د صور

  د فكرونو د انسان، دومره تن／ه خلقه نه ده
  

  په پ７قا او په بر４＋نا، زيات سپوږم９ نهؤژوندون وستا
  زيات له ستر－３ د صبا، ستا سفر هم په ستاين３
  د سحر وي سپين رو＊ان، ستا لحد لكه ما９１ دى

  ستا د خاورو شبستان، وي د نور نه دي معموره
  اسمان پرخه وروي، ندي تل ديستا پر قبر با

  د كور ＇وك９ كوي، شنيكى نوى ！وك５دلى دي
 

u  

  د لمر پلوشه

  وو سحر زما نظر، سودايي د نندارې چي
  پلوشه يوه د لمر، په اسمان وه ب３ سرواخه

  سر تر نوك ي３ ب３ آرامه، چي! ما تپوس وك７و شعل３
  باندي ته －ر＄３ ب３ آرامه، دا په ＇ه ب３ صبره ＄ان



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٨٦  

  چي سات３ ي３ اسمانونه، ل９ ي３ته هغه وړه بج
  د قامونو درمندونه، لويوې دى سو＄وې پرې
  له ازله دي كه ＇ه دى؟، دا ت７تكي دي كه خوي دي

  ؟شوې ل＂ون كوې كه ＇ه دي، دا －６ا ك７ې كه نه خوشي
  دې زما چوپ３ هست９ ك＋３، او دې ډ４رې هن／ام３ دي
  په غ８５ ك＋３ په ＄ول９ ك＋３، لويه شوې د سحر يمه
  مي ساتي زما تقدير، هناقراره ب３ آرام

  لذتونه د تنوير، －ر＄وي مي په ل＂ون ك＋３
  لكه تندر سو＄ونك３، يم بچى د اور خو نه هم

  يم د عالم بيدا رونك３، را رسوم پيغام د نور
  به رانجه شم را به شم، زه په ستر－و د انسان ك＋３

  دي هغه بﾢ و＊يم، ＇ه چي شپ３ ترې نه پ ك７ې
  طالب د هوشيارۍ ويچي ، ستا مستانو ك＋３ هم شته ＇وك
  چي ي３ شوق د بيدارۍ وي؟، په ويدو خل／و ك＋３ شته ＇وك

 

u  

  عرفي

  يو محمل دى آباد ك７ى، د عرفي تخيل داسي
  د سينا او فارابي، شه قربان حيرت خانه ترې

  داسي سندره ي３ تحرير ك７ه، په فضا باندي د عشق
  ك＋３ دي او＊كي عنابي، چي تراوسه ترې په ستر－و



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٨٧ 

  نه مي زړه دا －يله وك７ه، قبريوه ورځ د ده د 
  نشته اوس ＇ه ب５تابي، د دنيا په هن／امو
  ك＋３ دا رن， تغير راغى، د دنيا د خل／و طبع
  الړه چي ؤ به س５مابي، له دنيا نه هغه حال
  فرياد غوږونو باندي بار وي، د شاعر د نيمي شپ３
  ونه ويني چ５رته ب３ خوابي، د مجلس ستر－ي چي

  ه ليري ك７ه تياره؟＇ن／، د فرياد شعله د چا ال
  د سحر اسمان تابي، چي دى بار ويدو باندي

  －يله كمه ك７ه له خل／و"آواز راغى له لحد نه 
  په نغمه ك＋３ كيميابي، ترخه وايه كه د خوند وي

  "كه محمل درته دروند ＊كاري، حدي ال په زوره وايه
 

u  

  د يو خط په جواب ك＋３

  همت نه شته د دوونو، كه هوس مي شته هم ما ك＋３
  خوشامندو كوششونو، مرتب３ خو دي په ډ４رو

  باريك بين دى كاري／ر دى، هزار شكر طبعيت مي
  د فتنو په هنرونو، شكر دا دماغ پوه نه دى

  مي باړۍ د زړونو شن３ دي، په خبرو او شعرونو
  په جهان د دريابونو، زه ور４＃ يم وروونك３



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٨٨  

  د سياست دي مبارك شه، دغه غو！ي ول په ول
  سينه خپله په نوكونو،  نه－روم د ميني فيض

  عالمه د م７ ضمير ده، د باچا د نزد４كت خيال
  ＇ر－ند ك７ى په رمزونو، دغه راز حافظ صاحب دى

  ＇ن， پر ＇ن， د خضر خوا ك＋３، كه دي خو＊ه وي چي ك＋５ن３
  سكندر نه په －و！ونو، له آِب حيات پ شه

 

u  

  نانك

  د پيغام ونه ك７ه پروا، قام پو！ى هم د －وتم
  د دې دِر ب３ بها، ى په قدرپوه نه شو دو

  د حق آواز نه ب３ خبره، شو پات３ بدنصيب! آه
  م５وې نه اونه ب３ خبره، لكه وي خپلي خوږې

  د ژوندون وؤ هغه راز، ＇ه هغه چي دي ＊يلي
  په خيالي فلسفه ناز، ول５كن د هندوستان وؤ

  هغه نه وؤ دا محفل، چي د حق په شمع روڼ شي
   وؤ قابلخو پ＂ى نه، د رحمت باران خو وشو

  د پاره هند دى غم خانه، افسوس چي د شودر! آه
  زړه د دى وطن دى درِد انساني نه ب５／انه

  تر اوسه دى سرشار، په شرابو د غرور بامب７
  په محفل ك＋３ د اغيار، د －وتم شمع بلي８ي



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٨٩ 

  په بتخانه ك＋３ يو نور خور شو، خو مودو نه پس ته بيا
  ور شوپرې ر１ا د آذر ك،  چيعلكه نور د ابراهيم

  را اوچت بيا د پنجابه، د توحيد آواز اخير شو
  را وي（ ك７لو له خوابه، هندوستان نوم７نى كامل

 

u  

  كفر او اسالم
  ))د مير رضي دانش په شعر تضمين((

  د طور وك７ه دا پو＊تنه، يوه ورځ اقبال كليم نه
  جنت واديئ سينا، اې په نقش چي دي د پ＋و شو

  لمب３ خورې ديپر جهان ، د نمرود د اور تر اوسه
  ولي شو ستر－و نه فنا؟، ول３ ستا هغه زوړ سوز

  "واوره په ر＊تيا كه مسلمان ي３"د سينا صاحب ووې 
  او مه ك８５ه حاضر باندي شيدا، غايب مه پر８４ده

  د خليل ايمان پيدا ك７ه، كه ديدن ته دي زړه كي８ي
  د ژوندون دي دا بقا، او كه نه وي نو ايره ده

  بيا هي＆ پروا اونه ك７ېنو ، ل５ونى كه د غائب وې
  په فاران ك＋３ ك７ه خيما، انتظار ك＋３ اوسه ＊خه

  د غائب دبدب مدام، د حاضر شان دي ＇و ور＄ي
  محبت او دا ر＊تيا، لكه روح او تن وي داسي

  كه دي دنيا ك＋３ نو ＇ه وشو، د نمرو د اور شعل３



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٩٠  

  په انجمن ك＋３ د ر１ا، شمع ＄ان ويلي كوي"
  " نه نور زمادى نظر، لكه اور بكر ك＋３ پ ＊ه

 

u  

  رضلبال

  س７ي ليكلي دي د ده چي، د مغرب يو حق شناس
  ډ４ر زيات ؤ احترام، د قلم په خاوندانو ك＋３

  د سلطاِن سكندر د جن， ميدان ايشيا وؤ
  مرتبه وه او مقام، كه اسمان نه ي３ اوچته

  د رومي مخك＋３ دعٰوى چي، تاريخ داسي راته وايي
  يو خامهغه ؤو خيال ، وه پورس او دارا ك７ى

  چي سپايان ي３ وو ب３ شماره، د دنيا دې شهنشاه ته
  كتل به ي３ په پام، دې اسمان په حيران９ كتل

  په ايشيا ك＋３ هغه نن، ول３ نه پ５ژني هي）وك
  خبرو هم لمن، لري تشه تاريخيان ي３

  ز４８４دلى وؤ حقير، خو بالل چي په حبش ك＋３
  د نبوت نه مستنير، او فطرت ي３ وؤ د نور

   رضپه سينه ك＋３ د بالل،  له ازلههغه ＇ه وؤ چي
  شهنشاه او هم فقير، د هغ３ آواز محكوم دى

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٩١ 

  سره خپلو ك＋３ خلط كي８ي، دا آواز چي تور او سپين پرې
  غريب په خوا ك＋３ د امير، ودروي هم ك＋５نوي

  هغه آواز ＄ي／ر ＇يرونكى، چي تر ننه دى تازه
  غوږ د دغ３ اسمان پير، له صديو راس３ اوري

  د ميني فيض دى داسي عام؟، د چادا ! اې اقباله
  او حبشي شولو دوام، چي رومي الړو فنا شو

 

u  

  مسلمان او نوى تعليم
  ))د ملك قمي پر شعر تضمين((

  دا تعليم وؤ د رهبر! اې ناپوهه مسلمانه
  دى الزم رخت د سفر، په دنيا ك＋３ راه روي ته

  بدله داسي تغير راغى، هوا شوه د زمان３
  ورته ＇وك نه كوي نظر، ق５متي شى چي وؤ اوس
  به تياره ترې ت＋ت５دله، هغه ستا ر１ه شعله چي

  پو！９ شوه لكه شرر، شوه له تت ستوري نه تته
  په ليدلي شه مين، ناليدلي باندي مه شه

  د حاضر معبود اثر، پر قامونو اوس غالب دى
  كوششونه دي كامياب شي، ممكن نه دى چي دې باغ ك＋３

  ４ر زيرك او ت５ز وزراو مرغى دى ډ، دام دي وروست دى
  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٩٢  

  ته د قام تعليم دارو دى، په دې دور ك＋３ مرضونو
  دي تعليم لكه شرر، د －نده ويني د پاره
  د تعليم سودا پيدا شوه، د ريبار په اشارت مي

  منل حق پرې د خضر، ＇وك چي －ر＄ي په ميرو دي
  دا زما بدبختي ويني، خو نظر د نكته بين دي
  غيب شو له نظرمحمل ، ك＋５ناستم اغزي ايستو ته

  "د سلو كالو الر اوږده شوه، يو ساعت شومه غافل"
 

u  

  د －لونو شهزاد－９

  پرخ３ و４ل د －لستان، يوه ورځ د －ل غو！９ ته
  زه په باغ ك＋３ د رضوان، ＇ه موده يم اوس５دلى
  په نشه داسي سرمست دى، ستا د باغ دا كيفيت خو

  د ستر－و كسي دي حيران، نندارو ته ي３ زما
  شهزاد－９ ده ＇وك حاكمه، اور４دليد دې باغ مي 

  الندي ي３ －ل پر بيابان، چي ！وكي８ي د قدم
  د هغ３ درشل ته بو＄ه، چيري ما خو ＄ان سره ته
  لكه بوى په برجل بو＄ه، پ مي ونغاړه لمن ك＋３

  ناسته زموږ هغه شهزاد－９ ده، غو！９ وو４ل پر تخت
  په ＄لقا لكه ن／ين، په تيندك ي３ كا１ى هم شي

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٩٣ 

  او رتبه د ب５／م پورته، ر４وتىخو فطرت دى ستا پ
  زموږ ش３ همنشين، ناممكن دى چي ور ورس３

  تر زموږ د شهزاد－９، ول５كن ته رس５داى ش３
  كه شي ＇ا＇كى اتشين، د خاوند د دړد د او＊ك３

  ته دى ز４رى د اختر، د هغ３ نظر غمجنو
  نه ك７ي چور هغه －وهر، د هر ژوبل زړه له او＊كو

 

u  

  د 請ائب په شعر تضمين

  خپله ＄اله دي ك７ه جوړه،  په كوم ＄اى ك＋３!اې اقباله
  آواز دى سمه رسوايي، چي دي باغ ك＋３ د بلبل

  كرې ب）ري خو دا واوره، د ايمن د سخوبي ته
  تخمونه سينايي، زرغوني８ي نه دې م％كه ك＋３

  هلته نه شي －ل ك５داى، چي غو！９ د سا په زور هم
  نه كوي خود نمايي، چي هر شى كوم ＄اى ك＋３ م７ وي

  د باغ د خل／و دى ويده،  دى چي فطرتقيامت دا
  همتناكه ده ＄واني، نه بيدار د پير ي３ زړه نه

  كله ويده شي په سينو ك＋３، خبردار زړونه چي هر
  د شكرو －ويايي، شي د زهرو －وټ شاعر ته
  نو دې باغ نه والوزه، چوپ كوالى كه آواز نه ش３
  په ميرو ك＋３ تنهايي، دې محفل نه ډ４ره ＊ه ده



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٩٤  

  بيابان ك＋３ جلوې ＊يي،  ليال ديدا بهتره ده
  كو＇３ حسن صحرايي، زغمى نه شي د ＊ار تن／ي

 

u  

  جنت ك＋３ يوه مكالمه

  په جنت ك＋３ يوه ورځ، هاتف اووې راته دا چي
  په دا ډول وويل، ش５خ سعدي بابا حالي ته

  د سپوږم９ سره د ستورو، چي تته دي ډيوه ك７ه! اې
  د خپل شعر وپ５يل، چي تابناك لعل و－وهر دي

  د مسلمان راته ووايه، ه خو حال د هندوستان＇
  كه ي３ تاخت دى په منزل، ست７ى پات３ دى منزل نه
  په ر－ونو ك＋３ ＇ه شته دي، د مذهب حرارت هم ي３

  اسمانونه چيري سول، چي －رم９ به د آواز ي３
  

  په حالي وك７و اثر، دې خبري د ش５خ داسي
  په ＄واب ك＋３ وويل، په ژړا ژړا ي３ داسي

  زموږ پا１ه واړوله، نقالب چيزوړ اسمان د ا
  په تعليم باندي ميندل، آواز راغى چي عزت دى
  عقيدو ك＋３ زلزل３ دي، خو تعليم باندي راغل３
  د دين مو وك７ه الوتل، دنيا راغله خو مارغه



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٩٥ 

  پيدا شي اوچتوالى، چي دين وي نو مقصدونو ك＋３
  بس ايله م％كه نيول، خو فطرت دى د ＄وانانو

  اتفاق او يو آواز وي، په مذهب باندي هركس ك＋３
  دين ي３ وي شهباز وهل، د قام جمع يو رباب دى

  د چمن چيري وخو＄ي، كه بنياد د د４والونو
  وي بيا ＇ه انجام ك５دل، نو ＊كاره ده چي د باغ به

  ورته ونه رس５دل３، د ملي زمزم اوبه چي
  دي د كفر زومب５دل، نو په نوي بوزغلي ك＋ي

  نه ك７ېد باچا مخك＋３ چي و، دا خبره د يثرب
  راته ووايي چغل، هسي نه مسلمانان چي

  چي ازغي مو وي كرلي، وه به نه نيسي كجوري
  كه وړۍ مي وي ور４شل３، وه به نه شي ك５مخابونه

 

 )سعدي (

u  

  مذهب
  ))د مال ب５دل پر شعر تضمين((

  دى نن دغه تعليم، د مغرب د فلسف３ د پير
  د غائب كوي تاالش، دى كم عقل هغه ＇وك چي

  له نظر سره نو ＇ه،  اشنا نه وييو صورت كه
  د بامب７ دى بت تراش، ش５خ صاحب خو هم په مثل



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٩٦  

  دى بنياد په محسوساتو، د دې نوو تعليمونو
  د عقايدو شوه پاش پاش، دې دوران ك＋３ خو ＊ي＋ه

  هغه خوشي ل５ونتوب دى، د كوم ＇يز چي مذهب نوم دى
  دي هغه نه انتعاش، تخيل د بنيادم ك＋３

   ژوندانه ＇ه بل ＇ه واييد، ل５كن ما ته فلسفه
  دغه راز شو راته فاش، د كامل مرشد وينا نه

  باهر كمال اندكى آشفت／ي خوش است"
  "هر چند عقل كل شده ب３ جنون مباش

 

u  

  د جن， يرموك يوه واقعه

  ＄لمى توره تر مال، صف ت７لى د عربو ؤو
  ناوې م％كه وه د شام، انتظار ك＋３ د نكريزو

  ره وؤ ب３ آرامهلكه پا، يو زلمى ＊ايسته صورت
  ورت３ وك７ دا كالم، د ل＋كر امير ته راغى

  اجازت د جن， ته ما ته، اې ابو عبيده راك７ه
  د صبر سكون جام، ژۍ تر ژۍ راغى توي８５ي

   ملسو هيلع هللا ىلصپه ب５لتون ك＋３ د رسول، ناقرار او ب３ ارام يم
  په محبت ك＋３ دى حرام، يوه ساه ژوندون خو هم

  ８４م ك＋３ حاضر ملسو هيلع هللا ىلص＄م روان يم په حضور د پيغمبر
  كه ستا وي ＇ه پيغام، زه ب３ ډ４ر په خوشحال９ وړمه



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٩٧ 

  هغه ستر－３ شوې نمجن３، دغه ذوق او شوق چ３ وليد
  وؤ د＊من ته ب３ نيام، چي نظر ي３ لكه توره

  امير ته خو داسي ＄وان ي３، ورته اووې د فو＄ونو
  ستا د ميني احترام، په زړو باندي واجب دى

  ملسو هيلع هللا ىلص محمدك７ي پاك خداى د ، دغه مراد دي ستا تر سره
  ميني دى اوچت مقام، ＇ومره ستا د محبت او
   د پاك اهللا ملسو هيلع هللا ىلصد رسول، چي ته ورس３ دربار ته

  ته چي وواي３ سالم، نو دا عرض وك７ه زما پس
  

  غيرتمن اهللا دى ك７ى، چي په موږه باندي فضل
  ملسو هيلع هللا ىلص كوم３ ك７ې وې حضور، وعدې ！ول３ شوې پوره چي

 

u  

  مذهب 
  )ن شعر تضميدل پهبيدمال (

  سف３ د پير دى نن دغه تعليمد مغرب د فل
  دى كم عقل هغه ＇وك چي د غائب كوي تاالش
  يو صورت كه اشنا نه وي له نظر سره نو ＇ه
 ش５خ صاحب خو هم په مثل د بامب７ دى بت تراش

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٢٩٨  

  د دې نوو تعليمونو دى بنياد په محسوساتو
   پاش-دې دوران ك＋３ خو ＊ي＋ه د عقايدو شوه پاش

  خوشي ل５ونتوب دىد كوم ＇يز چي مذهب نوم دى هغه 
  تخيل د بنيادم ك＋３ دي هغه نه انتعاش
  ل５كن ما ته فلسفه د ژوندانه ＇ه بل ＇ه وايي
  د كامل مرشد وينا نه دغه راز شو راته فاش

  باهر كمال اندكى آشفت／ي خوش است"
  "هر چند عقل كل شده ب３ جنون مباش

  

 

u  

  د جن， يرموك يوه واقعه
 

  صف ت７لى د عربو ؤ ＄لمى توره تر مال
  انتظار ك＋３ د نكريزو ناوې م％كه وه د شام
  يو زلمى ＊ايسته صورت لكه پاره ؤ ب３ آرامه
  د ل＋كر امير ته راغى ورت３ وك７ دا كالم
  اې ابو عبيده راك７ه اجازت د جن， ته ما ته
  ژۍ تر ژۍ راغى توي８５ي د صبر سكون جام
  صناقرار او ب３ ارام يم په ب５لتون ك＋３ د رسول

   په محبت ك＋３ دى حراميوه ساه ژوندون خو هم
   ك＋３ حاضر８４مص＄م روان يم په حضور د پيغمبر

  زه ب３ ډ４ر په خوشحال９ وړمه كه ستا وي ＇ه پيغام



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٢٩٩ 

  دغه ذوق او شوق چ３ وليد هغه ستر－３ شوې نمجن３
  چي نظر ي３ لكه توره ؤ د＊من ته ب３ نيام
  ورته اووې د فو＄ونو امير ته خو داسي ＄وان ي３

   ميني احترامپه زړو باندي واجب دى ستا د
  صدغه مراد دي ستا تر سره ك７ي پاك خداى د محمد

  ＇ومره ستا د محبت او ميني دى اوچت مقام
   د پاك اهللاصچي ته ورس３ دربار ته د رسول

  نو دا عرض وك７ه زما پس ته چي وواي３ سالم
  چي په موږه باندي فضل غيرتمن اهللا دى ك７ى
  صوعدې ！ول３ شوې پوره چي كوم３ ك７ې وې حضور

 

u  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٣٠٠  

  مذهب 
  په قامونو د مغرب، خپل امت چيري قياس نه ك７ې

   عربيملسو هيلع هللا ىلصپه يو خاص تركيب دى جوړ قام د رسول 
  ملك او نسب باندي والړ، د هغوى دى جمعيت

  مضبوطيا ك＋３ برتري، د مذهب په قوت ستا ده
  الړه بيا جمعيت چ５رته، كه د دين لمن له السه

  ملت هم ورپس３ ＄ي، جمعيت كه شو رخصت نو
 

u  

  په اميد ك＋３ د بهار،  پوري ن＋تى اوسهون３

  را ماته شي خزان ك＋３، كومه ＇ان／ه چي د ون３ نه
  په وري％و د بهار، ناممكنه ده چي شنه شي

  پرې هيچيري نه ت５ري８ي، دغه عمر د خزان به
  چي به واخلي چيري بار، دا خبره به ونه شي

  هم دوران دى د خزان، ستا په باغ باندي راغلى
  نه د －ل دى په بهار، ه زروج５ب خالي له سوچ

  په خلوت ك＋３ په نغمو وو، كوم مارغان چي به د پا１و
  نه رخصت شو وار په وار، ستا له －２ي －ورې ون３

  عبرت ونيسه چي ته، دغه شان پر４ك７ى ＊اخ نه
  او طريقو نه د روز－ار، نا اشنا ي３ له قاعدو



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣٠١ 

  د رابط３ وساته تار، د ملت سره مضبوط
   اميد ك＋３ د بهارپه، ون３ پوري ن＋ت３ اوسه

 

u  

  د معراج شپه

  د ستوري دا را＄ي آواز، له اسمان نه د ما＊ام
  نن شپه ده هغه دا، چي سهار ورته سجده كوي

  ده يو －ام همت دپاره، ان تر عرشه پوري الره
  د معراج شپه مسلمان وته كوي ＊وونه دا

 

u  

  －ل

  د ＇５رې زړه كوې فكرونه، ول３ د بلبل! －له
   خو،دي خپل ＄ان ته ك７ه رفوړومبى خپل ＇يري قميص

  په ＄ان خوښپه ازغوك＋３ ＄انرا－يرك７ه،دغه ژوندك７ه 
  ＇ه اميد ك７ې د ابرو، كه په باغ د دې هست９ ك＋３

  هم په خ＂و ك＋３ دى بوخت، صنوبر باغ ك＋３ آزاد دى
  آزاد اوسه خوشرو، هم په داسي پابنديو ك＋３



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٣٠٢  

  ب３ نيازۍ وشرموه، دا پو！ى پو！ى بخشش په
  ك７ه نسكور جام او سبو،  شهمنت بار د شبنم مه

  له ＊اخ نه چي پر４كي８ي، دا＇ه شان دخود دارۍ نه دى
  ＇وك ＊ايسته په تا－لو، ＇وك پ＂كى پر＊ايسته ك７ي
  پر＊ه والوته او وې و４ل، په چمن د －ل غو！９ نه
  نو پيدا ك７ه رن， وبو، ارماني كه د －لچين ي３

  د خزان نه نااشنا ش３، كه ته غواړې چي دنيا ك＋３
  ړومبى قطع ك７ه ارزو، رن， او بوى نهد جهان له 

  ستا كمال د ژوندانه، هم په دې ك＋３ －وره پ دى
  چيري ＇وك آئينه رو، چي زينت دي د لمن ك７ي

 

u  

  شكسپ５ر

  د درياب خرام ائينه، سور شفق ته د سحر دى
  دى دا چوپ ما＊ام آئينه، د ما＊ام نغمو دپاره

  د سپرلي ده آئينه، د －ل پا１ه ＊كلي مخ ته
  كجاوه ده جام آئينه،  شاپ５رۍ تهد شرابو

  او د ＊ايست آئينه دى زړه، ＊ايست حق ته دى آئينه
  دى ستا خوږ كالم آئينه، د انسان د زړه دپاره
  راته كمال دى د هست９، ستا له فكر نه ＊كاره

  دغه مآل دى د هست９؟، اې دا روڼ فطرت چي ستا دى



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣٠٣ 

  دي چي ته ول＂ول３، د ديدن طالبو ستر－و
  ي３ صحي ك７ه لمر پنهان،  ر１ا ك＋３نو د لمر سپينه

  نه خو ستا هستي ده پ＂ه، د جهان د ！ولو ستر－و
  چي ي３ ！ول عالم عريان، او ستا ستر－ي وې ل５دلو

  د فطرت داسي ده سودا، د اسرار په تحفظ
  بيا د ده په شان پيدا، چي رازدان به چيري نه ك７ي

 

u  

  زه او ته

  نه انداز دى د خليل، نه هنر مي د كليم شته
  زه په چف د سامري،  آذر په ادا م７ تهد

  تا نه رن， او بوى الوتى، زه آواز مرۍ ك＋３ سوى
  او ته ژاړې دلبري، زه د غم ارمان قيصه يم
  او هستي مي ده عدم، عيش مي غم شهد مي زهر
  دين دي شولو كافري، زړه －ا１ه دي په عجم دى
  دى د ژوند زهر د ژوند، سا د ژوند ده ت， د ژوند غم

  مه خوره دا ده قلندري،  زهر د غمغم د ت，
  

  خيال د فقر غنا مه ك７ه، كه دي خاوره ك＋３ شرر شته
  ده قايمه حيدري، د وربشو په ！وك باندي



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٣٠٤  

  و＊يه د حرم شمع３، طريقه د طواف داسي
  شي فطرت سمندري، چي پتن， ته دي بيا ورك７اى

  －يله من چي نن حرم دى، د حرم خل／و نه ＇ومره
  " هري-هري"بت به وايي ، لكه مي وو４ بت خانه ك＋３

  نه د＊من نوى هغه رن， دى، نه دى نوى ＄اى د جن，
  اسد اللهي فطرت هم مرحبي هم عنتري

  د كرم دي انتظار ك＋３! د عرب د عجم شاهه
  ورك７ دماغ سكندري، －دايان هغه چي تا

 

u  

  قيد

  خو فطرت چي وي بلند، زياتوي قيد عزتونه
  مندشي سيپ９ ك＋３ ارج، د پ／０ د باران ＇ا＇كى

  خو يو ＇ا＇كى دى د وين３، دا اعٰلى م＋ك دي ＇ه ＇يز دى
  د هوس９ په نوم ك＋３ بند، م＋ك ترې جوړ شي چي راغون６ شي

  قدرت په داسي شان، د هرچا تربيت نه كوي
  له پنجرې دي بهره مند، ډ４ر دي كم هغه مارغان چي

  ت７لي نه دي چا تر اوسه، د كارغه تپوس وزر
  ين سعادتمنداو شاه، په قسمت سره شهباز دى

 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣٠٥ 

  د خالفت －دايي

  كه ملك الړو له السه الړ دي شي
  خداى سره مه كوه ته ب５وفايي
  ته جوړ نه ي３ خپل تاريخ نه ＇ه خبر
  كه كوې د خالفت ته －دايي
  چي تر ＇و په خپلو وينو ي３ وانه خل３
  مسلمان ته نن， دى هغه باچهي
  په مات ه６ باندي زه دومره نه شرم８５م

   بل نه مومياييلكه سوال باندي له
 

u  

  همايون
  )مس＂ر جس＂س شاه دين مرحوم(

  سر تر نوكه ؤو ژوند ستا، همايونه ډك له سوزه
  انجمن پرې وؤ ر１ا، ستا ب）رى ؤ آئينه چي
  وؤ كمزورى او دردمن، ستا خاورين بدن هر ＇و كه

  ＄ل５دلو پر وطن، خو دماغ دي لكه ستورى
  كطاقتمن زړه وؤ ب５با، دې ناتوان صورت ك＋３ ＇ومره
  را－يرونكى د افالك، جوړ ايره ك＋３ وه شعله
  نه لري پروا د مرګ، خو هوشيار او عقلمند زړه



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٣٠٦  

  هن／امه ده د صبا، چي د شپ３ په خاموش９ ك＋３
  ＊كاري اختتام د ژوندانه، غافالنو ته مرګ 

  دا ما＊ام د ژوندانه، د هم５ش ژوندون صبا دى
 

u  

  خضر راه
  شاعـر

  په نندارو ك＋３وومه ډوب ، يوه شپه د سيند پر غاړه
  يو جهان د اضطراب، پ د زړه مي تهخانو ك＋３

  سيند روان وؤ په ارام، شپه خاموشه هوا غل３
  دا تصوير دى كه درياب، وؤ حيران ورته نظر چي

  وي ويده د تي ماشوم، لكه ＇ن／ه چي ＄ان／و ك＋３
  ژور تل ك＋３ وړى خواب، ناقراره موج وؤ چ５رته

  وؤ په جالو ك＋３ مارغان، په جادو د شپ３ قيد شوي
  په طلسم د مهتاب، ستوري تت تت －رفتار وؤ

  υجهان －شته حضرت خضر، －ورم ＇ه هغه قاصد
  لكه سحر رن， د شباب، چي پ５ري ك＋３ ؤو ＊كاره
  د رازونو د ازل! راته وايي اې طالبه

  نو تقدير دى ب３ حجاب، كه وي ستر－ي د زړه خالصي
   شو محشرمي راپورته، دا مي واور４ده نو زړه ك＋３



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣٠٧ 

  په خبرو شوم راسر، په ل＂ون پس３ خو ي３ م７ وم
  ويني هغه طوفانونه، اې چي ستا دوربين３ ستر－ي

  ال په تل ك＋３ د درياب، چي اوده ي３ هن／ام３ دي
  هغه د４وال د يتيمانو، هغه پاك ماشوم ك＋ت９
  درته له هوشه وؤ كرياب، چي موٰسى هم وؤ حيران
   صحرااو تل －ر＄３ پر، ابادۍ دي واړه پر４＋وې

  ب３ مهتاب او ب３ افتاب، ستا ژوندون ب３ ور＄ي شپ３ دى
  او سلطنت د ＇ه شي نوم دى؟، ＇ه دى راز د ژوندانه
  شور دى په ＇ه باب دا زوږ، او د پن／３ او د ميني

  ＇يري كي８ي په يو نيب، د ايشيا زړه خل／９ ده
  نوي قامونه په شتاب، په دولت پس３ روان

  دلىكه سلطاِن سكندر آِب حيات اونه مون
  ال مشغول په چن， رباب، خو فطرت سكندري دى

  ملسو هيلع هللا ىلص ناموس د دين د مصطٰفى، خر＇وي چي هاشميان
  ډوب دي د وينو په درياب، او تركان په خاورو خ７
   دى او نمرود دىعد ابراهيم، اور دى اور دى او اوالد
  او امتحان د چا مقصود دى؟، ول３ بيا د چا ازم５＋ت

  

u  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٣٠٨  

  د خضر ＄واب
  ))請حرا －ردي((

  عجبه ولي درته ＊كاري؟، ا زما صحرا －رديد
  د دنيا د ژوند دليل، دا دوونه دم په دم دى

  هغه سيل دي نه دى ك７ى! اې په كور باندي مينه
  اوازونه د رحيل، چي ك７ن／ي８ي بيابان ك＋３

  كوو د ش／و په كمرو، ب３ پروا په هوس９ زغل
  هم سفر ب３ سن， او ميل، هم مقام وي ب３ سامانه

  د پارې په شان سحر ك＋３، وريراختل هغه د ست
  عپر چت تندى د جبرائيل، لكه ＊كاري د اسمان

  د ما＊ام لمر ډوب５دل، د صحرا هغه چوپتيا ك＋３
  عجهان بيني د خليل، چي پرې اوغ４７دې ستر－ي
  ك６ه واړوي كاروان، او پر غاړه د چيني چي

  ايماندار په سلسبيل، پرې راغون６ لكه جنت ك＋３
   نوې شاړېل＂وي －ر＄ي، سودايي د محبت

  ي３ د كر او د نخيل، وت７ل３ ته ＄ن％ير ك＋３
  نور هم جام د ژوندانه، په －ردش باندي پخي８ي

  د دوام د ژوندانه، خبر نه ي３ ته له راز نه
  

u  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣٠٩ 

  ژوند

  د سود او زيان دى ژوند، ډ４ر په پورته له فكرونو نه
  قرباني د ＄ان دى ژوند، دى دى كله ＄ان او كله

  چيري مه تلهته په تله د صبا او نن ي３ 
  او هر وخِت ＄وان دى ژوند، دى دايم په زغل په يون５ب

  

  دنيا خپله را پيدا ك７ه، كه ژوندو ك＋３ ي３ نو ＄ان نه
  راز د كن فكان دى ژوند، د آدم د فطرت روح دى
  چي معنا ＇ﾢ ده د ژوند، له كوهكن له زړه وپو＊ته
  نهر د پيو شان دى ژوند، د دروند كا１ي د تي＋３ او

  د اوبو ل＋تى ترې جوړ شي، ه كمي شيغالم９ ك＋３ پ
  لكه د سيند روان دى ژوند، آزادۍ ك＋３ ب３ پاياو
  دى ＊كاره دى په دنيا ك＋３، په قوت د تسخير باندي

  هم پ پنهان دى ژوند، كه هر ＇و دي مو！ي خاورو ك＋３
  راپورته ب７بوكى شان، د هست９ له سمندره ي３
  دخو ستا امتحان دى ژون، د دنيا په زيان خانه ك＋３

  

  ته تر ＇و ي３ مو！ى خاوره، ته كچه ي３ تر هغ３ چي
  ب３ پناه توره ي３ آبداره، چيري پوخ كه شوې نو بيا

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٣١٠  

  چي كوم زړه دى ب３ آرامه، ته صداقت دپاره مرګ
  ژوندون د ＄ان پيدا ك７ي، نو اول خورين بدن ك＋３ دي
  دغه م％كه او اسمان، اودي سو＄ي د ＇و ور＄و

   جهان پيدا ك７ي＄ان ته خپل، بيا ايرو نه دى پخپله
د ژوندانه دي را＊كاره ك７ي، قوتونه هغه پ  

  د هم５شه په شان پيدا ك７ي، دا ب）رى چي ر１ا
  د مشرق پر خاوره باندي، لكه لمر دى و＄لي８ي
  ب３ بها ب３ شان پيدا ك７ي، بدخشان چي بيا لعلونه

  د ژړا د شپ３ سفير، واستوي د اسمان لور ته
  زدان پيدا ك７يد ＄ان را، چي د شپ３ ＄الندو ستورو ك＋３

  

  ته والړ ي３ په محشر، دا －７ۍ ده د محشر او
  كه لرې فرد په دفتر، عمل پ５ش ك７ه! اې غافله

 

u  

  سلطنت

  درته ووايمه راشه،  رازونهان الملوكد 
  ده يوه جادو－ري، سلطنت د زورورو

  له خوبه رابيدار شي، رعيت كه يو پو！ى ساعت
  د حكامو ساحري، ك７ي ويده ي３ سمدستي بيا



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣١١ 

  چي ستر－و د اياز ته، حمود د جادو شندې ديد م
  ＊كاري ＊كل３ دلبري، طوق د ＇ نه چارچاپ５ره

  اخير راشي به جوش ك＋３، اسرائيلي وينه دا هم ده
  طلسم سامري، ＇وك موٰسى راشي او كوز كاندي

  يو اهللا لره ＊ايي８ي، سرداري خو بس هم هغه
  نور بتان دي آذري، حكمران بس هم هغه دى

  

  دا خپل آزاد فطرت دي، مي بانديشرموه مه غال
  ده بامب７ نه كافري، بل موال نيول خو زياته

  خو هم هغه زوړ رباب دى، د مغرب جمهوري نظم
  هم هغه قيصري، چي تارونو ك＋３ ي３ ده نغمه

  جمهوري جامه ك＋３ －ر＄ي، د４و د ظلم او د زور دى
  د آزادۍ نيلم پري، ته جوړ واي３ چي دا ده
  عايتونه او حقونهر، آئين ساز مجلس اصالح
  چي د خوب اثر لري، د مغرب خوږه نسخه ده

  تود مجلس نه امان غواړه، د كونسل د ممبرانو
  دا يو جن， دى زر－ري، د پيسو د خاوندانو

  ته جوړ واي３ چي －لزار دى، دى سراب د رن， او بوى ته
  ستا په حال رحم په كار دى، حيف پنجرې ته جاله وايي

  

u  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٣١٢  

  پن／ه او محبت

  مزدور بنده ته دا پيغام، وسه ته زماالړشه ي
  دا دى پيغام د كائنات، دا پيغام د خضر ＇ه

 

  چلول３ سرمايه دار، اې چ３ وخوړه ستا ＇＂ه
  د هوس９ ＊كر ك＋３ برات، تر صديو پوري ستا ؤو
  وركواى شوه په دا شان، مزدوري د －＂ندوى

  غريبانو ته زكات، لكه وركاندي شتمن چي
   پا１ه و＇＋لهد بن／و،  ساحر په تاالموطد 

  دا ده ＇ان／ه د نبات، ته جوړ واي３! ب３ خبره
  سلطنت، تهذيب او رن，، قوميت، －رج３ او نسل
  دي چوڼ ك７ي مسكرات، باچه９ ＇ه را！ول ك７ي

 

  د خيالي خدايانو م７ شوې، عبادت ك＋３! اې كم عقله
  خپله پن／ه د حيات، د نش３ په خوند دي لوټ ك７ه

  مندوبازۍ يووړه دولت، د مكرونو په چالونو
  وخوړه لوبه ك＋３ مات، خوار مزدور له ساده ور＄ي

 

  د جهان بل شان دى انداز، پا＇ه اوس چي د مجلس
  ستا د دور دى آغاز، په مشرق او په مغرب ك＋３

 

  دريابونه هم ＇ه نه وي، په نظر د لوړ همت ك＋３
  په دي وي شبنم تر كومه؟، د غو！９ په شان لمن ك＋３



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣١٣ 

  رې راوي＋８５يچي جمهور پ، دى لذت هغه نغمه ك＋３
  د سكندر او جم تر كومه؟، نو د خوب خوږې قيص９

  له －６５ي نوى غر پيدا شه، د －ردش د زمان３
  ستورو دى ماتم تر كومه؟، د پر４وتو! اې اسمانه

  اوس واړه ＄ن％يرونه، د انسان فطرت خو وشلول
  په ژړل آدم تر كومه؟، د جنت په جدايي ك＋３
  سي شاننن سپرلى په ه، چاره －ر باغوان ته وايي
  د تدبير ملهم تر كومه؟، د －ل زخم ته به －ورې

  

  ＄ه له شمع３ نه آزاد شه، ناداني مه ك７ه پتن／ه
  د خپل فطرت آباد شه، ＄ه په خپله تجلي ك＋３ دي

 

u  

  اسالمي دنيا

  او عربو راته ＇ه؟، اوروې داستان د تركو
  د اسالميانو سوز او ساز، رانه پ نه دى هي＆ شان
  فرزندانو د تثليث ك７و، د خليل ميراث تر السه
  شوله خاوره د حجاز، د －رج３ د ردي خ＋ته
  شوه رسوا په زمانه ك＋３، سره كوله چي وه د تركو
  نن مجبوره دى په نياز، چي ؤو سر تر نوكه ناز نو



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 
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  ＄ني اخلي پارس هغه، د يورپ له م９ فروشو
  ي３ بوتل شي په －داز، سره شراب چي له －رم９ نه

   دا كيفيت شود ملت، د مغرب په حكمتونو
  چي ذرې ذرې ك７ي －از، لكه پا１ه د سرو زرو

  وينه شوه د مسلمان، د اوبو غوندي ارزانه
  زړه دي پوه نه دى په راز، ته پر４شانه ＄كه ي３ چي

 

  سر نه ＇وك ابادوي، رومي وايي زوړ مكان چي
  هغه له ب５خه ورانوي، نه پوه８５ي؟ چي اول

 

  د ملت وغ４７دې ستر－ي، ملك چي الړ له السه
  ل８ خو وك７ه پرې نظر، خداى درك７ې درته ستر－ي

  ＊ه ده دا چي مال وي ماته، موميايي په سوال غو＊تو نه
  !م８５يه ب３ وزر، حاجتمن د سليمان مه شه

په اتفاق د مسلمان ك＋３، د مشرق نجات دى پ  
  دې نكت３ باندي خبر، ال تراوسه ايشيا نه دى
  سياست دي پر８４ده بيا، په كال د دين ك＋３ راشه

  مال او ملك دى يو ثمر، حرم د حفاظت خود 
  د حرم وپاسبان９ ته، مسلمان دي شي يو مو！ى
  ان تر خاورې د كاشغر، خاص د نيل د غاړې واخله
  وين３ وك７لو تباه شو، كه هرچا ب５لتون د رن， او
  كه تركان شاهي ！بر، كه درانه په ＄ان عرب دي
  كه نسل مقدم شو، پر مذهب د مسلمان باندي

  وې د پ＋و د مسافر، ورك شوې خاورهد دنيا نه 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣١٥ 

  په دنيا ك＋３ بيا مضبوط شي، دې د پاره خالفت چي
  د زړو زړه او ＄ي／ر، چيرته ول＂وه راوړه

 

  نه په جلي ي３ ته هوشيار شه، اې چي پوه نه په خفي
   ي３ ته هوشيار شه رضعلي،  اورضاې اسير د ابوبكر 

 

  نو هغه خو هم وشو، چي فرياد الزم په مينه ؤو
  د فرياد －وره تاثير،  په زړه دي لي８ الس ك＋８５دهاوس

  دبدب３ د سيند په تلو ك＋３، تا ليدلى دى ختل د
  ＇ن／ه اوس －وره ＄ن％ير، ناقراره موج جوړي８ي
  چيري اسالم وؤ خوب ليدلى، چي د عامي آزادۍ

  خوب نن و－وره تعبير، مسلمانه ته د هغ３
  د وجود خپله ايره، سمندر لره سامان دى

  －وره د دې جهان تعمير،  را پيدام７ شي بيا شي
  په آئينه ك＋３ د وينا مي، ستر－ي وغ７وه خپلي

  تت غوندي و－وره تصوير، د راتلونكي وخت ＇ه تت
  فتنه شته د اسمان ترخ ك＋３، يوه بله ازم５يل３

  رسواي９ ته د تدبير، د تقدير په مخك＋３ －وره
 

  اميدونه ك７ه آباد، مسلمان ي３ په سينه ك＋３
  اليخلف الميعاد، ت لرهد نظر الندي هر وخ

 

u  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٣١٦  

  طلوع اسالم

  دليل دا د صبا دى، چي د ستور ر１ا تته شي
  د لمر راوخته ر１ا، الړو ت５ر شو د خوب وخت

  د ژوند وينه شوه په دوو، م７و ر－ونو د مشرق ك＋３
  كه فارابي دى كه سينا، نه پوهي８ي په دې راز

  مسلمان هم مسلمان ك７، قبلئيزو طوفانونو
  ملغلره په پ７قا، ب شيپه موجونو د دريا

  دبدبه تركماني، ذهن هندي، عربي نطق
  له دره د موال، ور ك５دونكى بيا مومن ته دي

  !د خوب وي پات３ نو بلبله، په غو！و ك＋３ كه اثر
  د نغم３ كم وي چيري ستا، په زوره ك７ه كه خوند راګ

  او كه ＄اله كه ＊اخونه، ت７پ５دل دي، كه چمن وي
  ارې نه شي جداله پ، د پارې تقدير به چيري
  ＊ايست د زين او ＄ل ته، پاك نظري ستر－ي نه －وري
  ورته د كلك ايمان ر１ا، چي ＊كاري８ي د غازي

  

  بله ډيوه ك７ه د ارزو، په زړ－ي ك＋３ د الله
  شهيده ك７ه په جستجو، د چمن ذره ذره

  

  ك＋３ اثر شو د نيسان، را پيدا د مسلم او＊كو
  وهررا پيدا شي بيا －، په درياب ك＋３ د خليل به



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣١٧ 

  د كتاب مو د ملت، ش５رازه ت７لى بيا شي
  بيا غو！９ －ل او ثمر، هاشمي ＇ان／ه راسپ７ي

  يوړو تركي د ش５راز، د تبر４ز او د كابل زړه
  اخلي مل／رى د سفر، د صبا باد د －ل بوى

  باندي پر４وته ＇ه غم دى، د غم غر كه عثمانيانو
  پيدا كي８ي يو سحر، د سل زرو ستورو خون نه

  ال سخت جهان ساتل دي، نهد جهان ابادولو 
  د زړه ستر－و ك＋３ نظر، د ＄ي／ر په خون پيدا شي

  نر－س خپل３ ب３ نورۍ ته، په زر－ونو كالو ژاړي
  په چمن ك＋３ ديده ور، ډ４ر په －رانه پيدا كي８ي

  واخله چي ستا د ترنم نه، داسي راګ ! اې بلبله
  د شاهين په شان ＄ي／ر، په كوتره ك＋３ پيدا شي

  

  د ژوندون هغه راز وايه،  دى نوپ سينه ك＋３ چي دي
  د ژوند د سوز او د ساز وايه، مسلمان لره قص３

  

  د كالم ي３ زبان ته ي３، ته د خداى د قدرت الس او
  چي مغلوب د －مان ته ي３! ك７ه پيدا يقين غافله

  دى مقام د مسلمان، د دې شين اسمان نه پورته
  نو هغه كاروان ته ي３، چي د الري －７ځ ي３ ستورى دى

  مكان فاني مكين آني دى، ستا دى ابد ستاازل 
  او هم جاودان ته ي３، اخيري پيغام د خداى ته



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٣١٨  

  شوې نكريزي ستا د وينو، د الله ناوې ته پوري
  چي معمار د جهان ته ي３، ستا نسبت ابراهيمي دى
  د ممكناتو د ژوندون دى، ستا فطرت امانت －ر

  چي بس امتحان ته ي３، د جهان پ جوهر وايه
  هم５شه جهان دپاره، جهان نه هغهدې فاني 

  هغه ارمغان ته ي３، نبوت چي ＄ان سره يووړ
  سر－ذشت نه ده معلومه، ستا د ت５رو مشرانو

  د قامونو پاسبان ته ي３، د ا４شيا په خوره م％كه
  

  وايه هم د شجاعت، سبق بيا د عدل صدق
  د دنيا د امامت، اخيستى به شي له تا كار

  

   ده مسلمانيهم دا، د فطرت مقصود هم دا دى
  د محبت فراواني، ورورولي د ！ول جهان
  مات ملت ك＋３ －６ شه، دا د وي３ او د رن， بتان ك７ه
  نه ايراني نه افغاني، چي بيا نه وي توراني

  

  د بلبل صحبت تر كومه، ك７ي په ＇ان／و د چمن به
  د شاهين قهستاني، ستا په ＇ان， ك＋３ شته الوته

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣١٩ 

  سلمانكامل يقين د م، دې دنيا ك＋３ داسي دى
  خوشيا شپه ك＋３ رهباني، لكه وي ډيوه د خوشي

  چي ي３ ورك ك７و هغه ＇ه وؤ، د قيصر او كسرٰى ظلم
   رضاو صدق سلماني،  فقر رض زور د بوذررضد حيدر 

  او شوكت سره روان شول، د ملت احرار په كوم شان
  د مودو دى زنداني، تماش／ير دور د چادو

  د ژوندونمحكمتيا ده ، په مضبوط ايمان دنيا ك＋３
  پاي＋ت كي توراني، الماني نه زيات را وختو

  

  چيري شي يقين پيدا، چي د خاورو دې ان／ار ك＋３
  د روح االمين پيدا، نو پيدا ك７ې دى وزرې

 

  چيري توري نه چلونه، غالم９ ك＋３ په كاري８ي
  هله شلي８ي ＄ن％يرونه، د يقين خوند چي پيدا شي
  د هغه د م زور ال؟، ＇وك كوالى اندازه شي

  باندي بدلي８ي تقديرونه، د مومن س７ي نظر
  د اشياوو كل علمونه، واليت او باچهي او
  د يك يو ！كي تفسيرونه، واړه ＇ه دي؟ د ايمان

  راپيدا كي８ي ډ４ر په －رانه، عخو نظر د ابراهيم
  سينو ك＋３ تصويرونه، غلي غلي جوړوي هوس

  تميز فساد د س７يتوب دى، د مريي او د آقا
  د حق سخت دي تعذيرونه، و و４ر８４ئ ظالمانو

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٣٢٠  

  حقيقيت د هر شي يو دى، كه خاكي دى، كه نوري دى
  د ذرو او ＇يري زړونه، ＇ا＇ي وين３ ترې د لمر كه
  محبت برى ميندونكى، كلك يقين يو ن５ب عمل او

  ك＋３ دي هسي ډالونه، د نرانو د ژوندون غزا
  

  خوى اوچت مشرب صفا تل، نارينه ته ＊ايي وي دې
  روح ب３ تابه په ت７پا تل،  او－رم زړه نظر پاك بين

  

  نو هغوى ب３ بال وپر شو، چي د باز به ي３ غو！３ وې
  د شفق ك＋３ ډوب اوتر شو، د ما＊ام ستوري په وينو

  د درياب په تل ك＋３ ＊خ شو، المبوزن د دريابونو
  د موجونو نو －وهر شو، چي خوړل３ چا چپي７ې

  هغوى شو －７ځ د الري، چي ك５ميا باندي چا ناز كاوه
  نو هغه اكسير－ر شو، ى ب３ خ７ په خاورو ؤوچي تند

  راوړو ز４رى د ژوندون، زموږ رو تلونكى قاصد خو
  كولو هغه ب３ خبر شو، چي تنا به پرې خبر

  حرم ＄كه رسوا شو، د حرم پير كم نظره ؤو
  په ＇ه شاني ت５ز نظر شو، تاتاري ＄وانان و－وره

  نه اسمان ته تلل ويل ب３، ماليك چي به له م％ك３
  ډ４ر پائنده او ډ４ر زړور شو، خو ډ４ر ژونديدا خاكيان 

  لكه د لمر هسي اوسي８ي، په دنيا ك＋３ ايماندار
  هلته ډوب دلته ظاهر شو، دلته ډوب هلته ختلي

 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣٢١ 

  د تعمير د خپل ملت ده، د بيل بيل كس ايمان پن／ه
  د تقدير د خپل ملت ده، مصاله دا جوړونك３

  

  هخپلو ستر－و ته عيان ش،  نوكن فكانته ي３ راز د 
  بيا د خداى پاك ترجمان شه، د خودۍ اول رازدان شه

  هوسونو د دنيا نن، بنيادم ！ك７ې ！ك７ې ك７و
  او د ميني خوږ زبان شه، ته بيا ن د ورورول９ شه

  دا هندى، خراسانى، دا افغانى، دا ايرانى دى
  راشه ！وپ ك７ه ب５كران شه، اې په غاړو ك＋３ －ير سينده
   دي ＇ان／ونهپه －７ځ ل７لي، ستا د رن， او د نسبت
  بيا وزر وك７ه روان شه، او و＇ن６ه له ＇ان／و

  

  په خودۍ ك＋３ ډوب５دل دي، د ژوند راز خو! اې غافله
  ＄ان وكاږه جاودان شه، د صبا ب５／ا ＄ن％ير نه

  د فوالد خوى را پيدا ك７ه، د ژوندون د جن， ميدان ك＋３
  د محبت په شبستان شه، د ر４＋مو غوندي پوست

  ه له سم３ غره نه ت５ر شهت، شهت５زاوتندسيالب شه ت５ر
  نو ل＋تى شه نغمه خوان شه، －لستان كه راغى مخك＋３

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 
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  چ５رته نشته انتها نن، ستا د علم او دميني
  تا نه سيوا نن دى بل راګ، فطرت په ساز ك＋３ نشتهد
  

  عاجز ＊كار د بادشاهت دى، ال تراوسه بنيادم يو
  كوي نو بس دغه قيامت دى، چي انسان د انسان ＊كار

  نظرونه بر４＋وي، هذيب پ７قا دهد حاضر ت
  د جو！ه غمو صنعت دى، م／ر دى كالي ك＋３ شوى

  د مغرب عقلمندان به، ناز４دل په كوم حكمت چي
  خون７ى ت５غ هغه حكمت دى، د هوس الس ك＋３ د جن，

  په دم ُچف د تندبيرونو، هيچيري به محكم نه شي
  په پن／ه د دولت دى، چي د كوم مدنيت بنياد

  ژوند جنت هم او دوزخ هم، په عمل باندي جوړي８ي
  د خاكي بدن فطرت دى، نه نوري نه ناريوالى
  د غو！９ غو！ي ك７ه خالصي، چيغار و＊يه بلبل ته
  د سپرلي ستا وجود رحمت دى، چي دې باغ ته لكه باد
  د زړه ب）ري شو د ميني، بيا راپورته د ايشيا

  ＄اى د جن， او د غيرت دى، د خداى م％كه د تركانو
  

  خريدار د روح ناتوان،  پيدا شودا!  راشه-راشه
  پ５（ په موږه شو كاروان، پس له ډيري مودې راغى

  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣٢٣ 

  د بلبل له شاخسار راغى، راشه اې ساقي آواز چي
  ن／ار راغى، قرار راغى، بهار راغى، ن／ار راغى
  خ５م３ پر غره پر سمه، د سپرلي وري％و راك＋ل３

  بيا آواز د ابشار راغى، پاس اوچت د غره له سر نه
  د پخوا په شان ي３ راك７ه، ار شم هله زرك７هساقي ج

  －０ قطار په قطار راغى، چي ل＋كر د سرود－رو
  شه ب３ باكه پياله و＇＋ه، زاهدانو نه په ډډه

  د بلبلو چيغار راغى، مودو پس له دې زوړ ＊اخ نه
   وايه ملسو هيلع هللا ىلصاو حنين د خواجه، مشتاقانو ته د بدر

  په نظر مي په جار راغى، چي پ زور د تصرف ي３
  له وينو نه نو اخلي،  ＊اخ دوباره زموږعلد خلي

  د محبت په بازار راغى، كره مال زموږه نن
  د شهيد پر قبر ويشنم، د الله د －لو پا１ي
  په ملت مي ساز－ار راغى، چي اثر د ده د ويني

  

  او م９ واچوو پيال３ ك＋３، ＄ه چي وشيندو －لونه
  طرح ك＋８５دو په سيال９ ك＋３، اسمان اچوو او بله

 

u  

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٣٢٤  

  

  غزلونه

p  
  دا پيغام يوسه! د صبا،  ته باده ملسو هيلع هللا ىلصد ش７ۍ خاوند

  دين هم الړو دنيا هم، د غريب امت له السه
 

  سمندر دى ډ４ر ال ليري، د سيند غاړو موج ته اووې
  او ال ي３ وارخطا هم، ته ي３ وصال ته ناقرار ي３

 

  محمل نه! د محبت قيسه، عزتونه دي قايم
  همغيرت الړ او ليال ، چي محمل الړ، عزت الړو

 

  خوشي دوچي ＇ا＇كي پر４＋و،نوي３ شان د－وهربيا موند
  كشمكش د سيند په دا هم، د فطرت آواره توب الړ

 

  خداى خبر د چا آواز دى، ده خبره د اقبال خو
  د محفل زړې ك７ په ت７پا هم، د سكون پيغام دى هم

 

p  
  په سرودونو ت５ر خوري －وش، د بلبل او د قمرۍ

   خاموشد چمن باطن، په ظاهر دى غوبلونه
 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣٢٥ 

  !اې شرابو د مغرب، اثر ستا د پيمانو دى
  انجمن دى ！ول ب５هوش، چي ساقي －６ په خندا دى

 

  پته نه ل／ي ستا چ５رته، د دنيا په غم خانه ك＋３
  شوې ته ترې نه روپوش؟، پيداي＋ت هم ؤو ＇ه جرم چي

 

  چي نه دى هغه زړه! آه، چي دنيا ＇ه ته زړه وايي
  ن ك＋３ دى خاموشد انسا، يو غال بول دى چي په اړخ

 

  ل８ په ډډه ډده ＄ه، ＄ه د ژوند پر الره ＄ه خو
  ميخانه لرې په روش، هسي و－２ه چي روغه

 

  الهور ډيلى سره يو شان شو، چي د چا په بركت
  هغه بلبل هم دى خاموش، افسوس! آه! اې اقباله

  

p  
  فريادونه دي خام ال! ستا بلبله ＄لبالنده

   په آرام الغوندي نور هم، وې ساته سينه ك＋３ لي８
 

  او غور نو پرې پخي８ي، چيري عقل كه كوې فكر
  ك７ي نو دى هغه خام ال، خو كه عشق غور او فكر

 

  ！وپ ك７ عشق د نمرود اور ته، ب３ خطره په ډاډه زړه
  ورته عقل پر بام ال، حق حيران په تماشه دى

 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٣٢٦  

  د عمل －ام واخستو ت５ز، عشق په حكم د قاصد
   پيغام الپه معنا د، عقل پوه قطعي نه دى

 

  د زمان３ د عشق دستور دى، آزادي او انقالب
  د بتخان３ د ايام ال، خو يو ته ي３ زناري

 

  نو ساقي خفه شي وايي، د پره５ز عذر چي وك７م
  جوړ خلش د انجام ال، چي په زړه ك＋３ دي ت５ر８４ي

 

  ده سعي په يوه ن５ب، د ژوندون د كم وكيف تله
  د سحر او ما＊ام ال، او ستا تله ده شم５رنه

 

  دا پو！ى پر＊ه تر كومه؟، شابه! د پ／０ وري３％
  لري تش هسي جام ال، چي د غره د سر الله مي

 

  دي زما م９ د عربو، ميخوران دوى عجمي دي
  ورته نه كوي پام ال، له پيال３ نه مي ك７ي ترهه

 

  د اقبال دا خبر را وړو، نري باد د صبا باغ نه
  الوول دى په دام ال، نوې ن＋ت３ دي پرړي８ي

  

p  
  انجمن دي ك７ه ر１ا، لو ليري ك７ه له مخهپ

  ستر－ي ك７ه په تماشا، د سپوږم９ او لمر او ستورو
 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣٢٧ 

  به پ پ وهي تر كومه؟، چي تنا ي３ ستر－كونه
  زما زړه سره اشنا، په ＇ر－نده په ＊كاره شه

 

  د معجزې دى د ژوندون، په توده سا ك＋３ تاثير
  وك７ه كار د مسيحا، په سينه ك＋３ كه دي شته نو

 

  به په طور كو ې چ７ونه، يم په شان تر كومهد كل
  شعل３ ك７ه د سينا، هم له دې خپل３ هست９ ＊كاره

 

  نه آباد دي شي حرم، ستا د هرې ذرې خاورې
  د انداز د كليسا، ب５／انه ك７ه زړه دستور نه

 

  بهر ＊ه خبره نه ده، په دې باغ ك＋３ وتل حد نه
  چي ته ＇ومره ي３ رعنا، ناز كه هم كوې نو دومره

 

  لكه سلطاِن سكندر، اول خو ك７ه خوددار＄ان 
  د شوكت لكه دارا، بيا كوه هوس جهان ك＋３

 

  د ليال په منزل ورش３، يوه ورځ به! اې اقباله
  وك７ه نور هم پر ب５ديا، يو ＇و ور＄３ مزلونه

 

p  
  غزلخوان شه! اقباله، بيا باد د بهار راغى
  كه －ل ي３ نو －لستان شه، غو！９ كه ي３ نو －ل شه

  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٣٢٨  

  －رم９ نه د اجزاوو، د خاورويو مو！ى ي３ 
  او وي７ شه بيابان شه، په قهر شه اوتر شه

 

  ډ４ر －ران ي３ په ق５مت ك＋３، ي３ جنس د محبت ته
  په دې ملك ك＋３ ته ارزان شه، كم ماله سودا－ر دي

 

  ستا نغمه دي وي مستوره؟، پ７دو ك＋３ د ساز ولي
  ته هر غوږ ته بيان شه، سندره رن／ينه ي３

 

  ره ك＋３ دي مخك＋３كه ال! هو＊ياره رهرويه
  صحرا كه وي طوفان شه، －لشن كه وي شبنم شه

 

  پرته ＄ان اساني ده، په مينه د سامان ك＋３
  لوټ مار دي د سامان شه، مقصود دي كه منزل وي

  

p  
  را ＊كاره شه په مجاز ك＋３! منتظر اې حقيقته

  دي سجدې تندي د نياز ك＋３، ب３ ارامه مي زر－ونه
 

  آواز غوږ ته رسا شهي３ ، د شور خوند سره اشنا شه
  پ وي پروت سكوت د ساز ك＋３، ＇ه سرود وي ال هغه چي

 

  ستا آئينه هغه آئينه ده، ته ي３ په ډډه ډډه مه ږده
  په نظر د آئينه ساز ك＋３، ما ته هم ＊ه ق５متي ده

 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣٢٩ 

  اووې زوړ اثر خو نشته، پتن， شمع３ ته طواف ك＋３
  او نه زما په دې －داز ك＋３، نه قصه ك＋３ ستا د سوز

 

  رته ي３ اونه موندامان،اوكه يي اوموند،چيرته ي３ اوموندچي
  ستا بخشش بنده نواز ك＋３، زما جرم سر خوړلى

 

  نه هغه －رمي شته عشق ك＋３،نه هغه شوخي ＊ايست ك＋３
  نه خم زلفو د اياز ك＋３، ناقالره غزنوي نه

 

  دا آواز راغى له م％كي، چي مي سر په سجده ك５＋و
  وموم３ نماز ك＋３＇ه به ا، ستا زړه بت سره اشنا دى

 

p  
  د چمن وايي مارغان، ＇ه كه دام الندي غزل３

  كوم چي زړه ك＋３ وؤ فغان، چي له شون６و بهر نه شو
 

  شوه جلوو دې تسلي، د ناصبره زړه ونه ك７اى
  د سحر هغه سوران، هم هغه دى د شپ３ آه هم

 

  نه رقيب د دير حرم شته، نه د خداى نوم نه د بت شته
  نه علي په شان３ ＄وان ،نه ＇ه رن， د بولهب شته

 

  د عجم په شهبازونو، ساز ا－ركه مي مظلوم دى
  عربي مي دى بيان، د وفا هغه شهيد يم

 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٣٣٠  

p  
  ته ا－ركه ي３ په قيد ك＋３ د اسبابو
  ل５كن زړه دي لره ل８ غوندي آزاد

 

  عقل نه دي دى آوز－ار نكته چين９ نه
  ته په عشق د عملونو ږده بنياد

 

  هر ساعت د نظر الندي! مسلمانه
  اليخلف الميعاددا آيات لره 

 

  د اكبر لسان العصر دا پيغام دى
   حق يادان وعداهللالره 

  

u  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣٣١ 

  ظريفانه

  دې خوا مشرق ك＋３ اصول د دين جوړي８ي
  ول３ مغرب ك＋３ هم５ش مشين جوړي８ي
  موږ سره يو هم نه پات３ كي８ي
  هلته د يو نه، تين تين جوړي８ي

 

u  
  اوس له خيره جينك９ ان／ر４زي لولي

  م د خير او بركت الروميندله قا
  د مغرب په ډول ډال باندې نظر دى
  د مشرق طريقه شوه ورلره عار
  دا ډرامه بﾢ ور ته ＇ه ننداره ＊يي؟
  د پ７دې اوچت５دو دى انتظار

 

u  
  د پ７دې پره دار نه دى، ش５خ صاحب هم

  بد－مان شول، كالجيان تر ＄ن３ هسي
  وې ويل پرون په وعظ ك＋３ صفا ده

  زنان شولستر چا ＄ني چي ！ول س７ي 
 

u  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٣٣٢  

  !دې اې س７يه عقلمنده، د ＇و ور＄و ده خبره
  نه به ＊％ه غواړي ووټ، نه به تا ك＋３ ＇ه غيرت وي

  چي عوض ك＋３ د اوالد به، هغه دور دى راتلونكى
  د كونسل د ممبرۍ دپاره دا وغواړي ووټ

 

u  
  زړه ورتيا پيدا كوي، د يورپ تعليم خو ډ４ره
  ！ريپه كالج ك＋３ وهه ، ړومبنى سبق دى ك＋５نه
  چي بس تش خريداران دي، هندوستان ك＋３ اوس５دونكي
  آغاجان هنجه هر چيري، نو راوړي ورله له ملكه
  ب３ د بوټ ＇وكه ＇＂مه، زما حال دا دى په ژبه

  "په فرش مه رغ７ه ليري"وايي ، د هغه حكم ته －وره
  دا ال ＇ن／ه ＄ناور دى، ويل اوښ ماما ته －وره
  ې ＊كريلري ＇ن／ه ت５ر، خوندناكه خو دا غوا ده

 

u  
  د واعظ تنـ， دي، غم هي＆ نه شته كه مي الس
  دي سر خم ك７ي،  د دې نوي تهذيب مخك＋３

  خو ډ４ر ＇ه دي ليكلي، د جهاد رد ك＋３
  هم رقم ك７ي، رساله دي د حج رد ك＋３

 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣٣٣ 

  ＇ه فايده ده د －ولو نه؟، د تهذيب مريض د پاره
  په كار دى چي ِبل پ５ش ك７ئ، دې مرض دفع كولو له

  په عوض ك＋３ د خدمت چي، ؤو استاذ تههغه هم وخت 
  چي هم زړه ورته خپل پ５ش ك７ئ، زړه به دا غو＊ته هديه ك＋３

  شا－رد پس له سبق نه، زمانه داسي بدله شوه
  چي ماس＂ر صاحب ِبل پ５ش ك７ئ، خپل استاد ته داسي وايي

 

u  
  چي اخلو به تر كومه، اخير ي３ چرته حد هم شته

  جاپان نهقميصونه له ، چترۍ، رومال، مفلر او
  كه چيري پات３ شي را＄ي به، غفلت مو دغه شان

  كفنونه له جاپان نه، كابل ＄ني غاسل او
 

u  
  مغرب ك＋３ زړوند زړونه، د مشرق د مسكينانو شو
  دلته دي خاورين م＂ونه، هلته لو＊ي بلوري دي

  ！ول هغه به پات３ كي８ي، په دې دور ك＋３ به ورك شي
  ي نيتونهاو پاخه ي３ و، چي قايم په خپله الر وي

  ＇ه د ستر－و خاوند وايي؟، !اورې اې ش５خه بامب７ه
  نه را وويشتل قامونه، چي اسمان ＇ومره له پورته

  قايم دستور د محبت وؤ، يا د ميني وې جلس３
  ج＂ك９، اردو، هندي بحثونه، يا اوس دي د قربان９

 

u  



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٣٣٤  

  "او د مشهود اصل دى يو، د شهود او د شاهد"
  ا ذكر د غير ＇هنو بي، د غالب قول كه ر＊تيا دى

  تا هم دي ＇ه اور４دلي! اې زما ش５خه صاحبه
  ته وې خل／و ته ډ４ر ＇ه، چي پرون د كعب３ خل／و
  عاشق مزاج نه دا كوو، موږ تپوس له مسلمان
  نو بامب７ سره بير ＇ه؟، په بتانو چي مين ي３

 

u  
  چي له السو شوه زموږ، د دنيا لمنه خالصه

  معاد همغم او خيال د ، نو له زړونو نه رخصت شو
 

  په سر جن／ونه كول ش５خ به، چي د وقف د قانون
  پات３ شته ＇ه جايداد هم؟، وې پو＊ت９ وقف دپاره

 

u  
  ＊كاره هغ３ مس وو４ل، چي مي نيت د ＄ان وژلو ك７و

  ＄ان بهر نه ك７ې له حده، مهذب كه ي３ عاشقه
  بيا به ＇ن／ه ＄ان ووژن３، نه دى زړه شته نه دي توره
   دړد ك＋３ ډ４ر بدهده په، دا منم چي نامرادي دي

  ＇ه نغدي مال راته راك７ه، ما ويل د زړ－ي سره
  پ＋تون ＇وك له سرحده، په كراي３ باندي به وغواړم

 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣٣٥ 

  دومره وو كم عقل، د عربو ي３ قدر ونه پ５ژند
  "مارپي＂ه"چي بچ نه شو له ، نتيجه اخير هم دا شوه

  ك＋３ جهاز د بيابان، د اوښ نوم دى مغربيانو
  "فلي＂ه"شو هي＆ هم له دې ، تىوانه خيسخو تركانوكار

 

u  
  دي يو جز د حكومت، په هند ك＋３ كونسلونه
  مو آغاز دى د كمال، دا په سياست ك＋３
  دا زموږ پخوانى كار وؤ، موږ خو فقيران وو
  اميران هم اوس د سوال، زده دي طريقه ك７ي

 

u  
  ممبري نه ده مشكله، د كونسل د وائيسراى
  پيس３ هم ＇ه؟راكوي به ، رابه شي په الس وو！ونه

 

  ＇ه په ＄اى ي３ دي ويلي، خداى دي وبخ＋ي غالب چي
  بارې وايه زه به خورم ＇ه؟، منم اوسم په ډيلي ك＋３"

 

u  
  د وفا دليل به ＇ه وي؟، دې نه زيات د محبت او
  ستم به ولي مو زغمه، كه مين نه واى پر تا
  ＇ه خو وايه كم５＂９ ك＋３، د حلق３ وو！ران وايي

  ه به وايو ＇هوي هل، خو رضا د كلك＂ر كه



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٣٣٦  

  د ＄امنو به په كار شي، واخو خول３ ترې نه سند مو
  وي او كه يا نه، هغه نن دى مهربان صبا به

  د م％كي ＄اى چ５رته ك＋３ نه شته، د هنديانو خو په سر
  د سيندونو دي پراته، خو خالي ك＋ته تلونه
  كه ت７ي مو په －ودر ＊ه، تابعدار لكه ك＋ت９ يو

   ك＋３ په واتهيو اوبو، او كه وايي بهيدو ته
 

u  
  په طريقو د عمل باندي، ش５خ په وعظ ك＋３ ويل

  تجارت ك＋３ محنتيان، كافران د هندوستان دي
  د مشركو سره لين دين، مشركان دي چي ساتي ＇وك
  عقل هوش نه محرومان، خو زموږ د ملك دي خلـ，
  ناپاكه وي پليت وي، د كافر له السه هر يو شى
  د مسلمانخبره غوږ ، وا دي وري كه اوري حق
  يو ناست ؤو شرابي هم، په محفل ك＋３ د واعظ صاحب
  د واعظ وعظ بيان، په غوږونو ي３ يو بار ؤو
  چي په دا رن／ه قيدونو، ده ويل چي دا دى ظلم
  تجارت بند وي په دا شان، د سامان د خوراك ＇＋اك
  خو خبره －رانه نه ده، ما ويل چي ستا دپاره
  انخو هم شته مسلمان، د شرابو خر＇وونكي

 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣٣٧ 

  چي چلي８ي به تر كومه، د مشرق تجارت －وره
  اخلي دى كوزه او جام، د ＊ي＋３ د دين عوض ك＋３
  د جديد تعليم نشتر، ل５ونتوب لره عالج دى
  اخلي سره وينه د قام، او جراح زما له ر－ه

 

u  
  دا خبري راشروع ك７ې، يوې غوا يوه ورځ اوښ ته
  رارد هي＆ ＇يز نه شته ق، په يو حال باندي دنيا ك＋３
  ت５ر سرې مي وشلولو، زما نوم خو شو بدنام چي

  تا هم وشلولو مهار، اورم دا چي! ول３ او＊ه
  ي３ په هندوستان ك＋３، ته اهم د سياست تر مخه

  په عربو ك＋３ ب５كار، خو د ر４ل په چليدو شوې
  د غوا د －３２ نه په ډډه، تر پرونه －ر＄５دې

  دي ！كى د انكار، وو په ＄وړند اوږدو شون６و
  په موږ دومره مهربان ي３؟،  خبره ده چيدا نن ＇ه

  د زړه هغه زوړ غبار، پات３ نه شو په آئينه دي
  ستر－３ ي３ ك＋ته ك７ې او وې و４ل، اوښ چي واور４دو تقرير نو

  زموږه خو هم شمار، چي دى ستا په عاشقانو ك＋３
  ستا له يو ！وپ نه د ناز، د اوښ سل ！وپونه زار شه

  اړه بيمارموږه يو ز، چي د دې ناز او نخرو خو
  د هن／امو داسي خور وور شو، په ＄ن／ل ك＋３ دي تاثير

  راپيدا خوند د －فتار، چي ب３ زبانه مال ك＋３ هم شو
  سره اوس８５و په ＄ن／ل ك＋３، مودې وشوې چي يو ＄اى



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٣٣٨  

  －يا هم خورو په ادهار، چي هي＆ هم راسره نه شته
  اوښ －６ورى، غويى، پ７ان， وي كه خر －６ وي

  وي زموږه به وقار، وپه يو رن， ك＋３ كه شو رن， ن
  را زده كوي د يك رن／９، كه باغوان راته سبق
  ول３ مارغان ！ول د －لزار، نو نه كي８و يوه خوله

  مناسب د وخت هم دا دى، هغه جام موږ ته هم راك７ه
  او ستا مل／رى هم سرشار، چي ته هم اوس３ سرشار

  په شرابو ي３ ل７ه، د حافظ كند خو هي＆ ＇يز دى
  نيسه راكاږه په بازار، بيا ي３ مست خراب تراب

 

u  
   حال د خپلي نيم／７تيا ب５／ا ما ته اووې ماشي
  ！وله شپه ك＋３ په بن／ا   راكوي يو ＇ا＇كى وينه
  له سام９ وينه وي７يا  نائك راك＋ه ب３ ك７اوه

 

u  
  دا ايات نوى پر ما، رانازل شو ج５لخان３ نه

  په قرآن ك＋３ ده －يتا، چي －يتا ك＋３ دى قرآن او
  په مني＃ د ش５خ او د بامب７، ＇ن／ه ＊ه وشوه دوستي

  "جيتا"ده او نه هغه ، په دې جن， ك＋３ نه ＇ه بايله
  "بدري"له اوله نه ، درمسال نه خو و４زار ؤو
  "مسيتا"ضدي ډ４ر دى ، خو جمات نه نه راو＄ي

 



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣٣٩ 

u  
  خونه دي ＄ي الس نه طاقت، كه سر＄ي نوالړ دي شي

  خالصه د حقيقت، ده هم دا په هر مذهب ك＋３
  مزه ك＋３ې واړه،وي په خوندرن， اوديو باغ مول９ در

  او در４يم ي３ سلطنت، شوكاري، زمينداري ده
 

u  
  دنيا ك＋ي مخامخ شولو، پن／ه او محنت سره

  د چا د ارمان خون، －ورو چي به كي８ي اوس
 

  په حكمتونو تدبيرونو، دا شر او دا غوبل
  "و قد كنتم به تستعجلون"جارو＄ي نا 

  وجد ياجوج او د ماج، ل＋كري راخورې شوې
  "ينسلون"－وري مسلمان دي اوس تفسير د 

 

u  
  سرحدونو نه د شام، هغه پوخ شرابي الړو
  ！ول اوچت ك＋５＋و پر طاق، دود دستور د ميخان３ ي３

  د عبرت مقام دى دا، كه ر＊تيا وي دا نو ＇ومره
  رن， د دې نيلي رواق، چي د ستر－و رپ ك＋３ واوړي

  يدې چي بند د عالج وك７، اوس غرور په كار كرزن ته
  دى سخت درد چي ال يطاق، په معده د انتداب ك＋３

 



  بانِگ درا  )اردو(اقبال كلياِت 

٣٤٠  

  آغاخان په تلوار غواړي، چي جر－ه له هندوستان نه
  د فلسطين او د عراق، جوړ چون６ۍ د هضم ده

 

u  
  او د مالك من＃ ك＋３ تكرار، يوه ورځ ؤو د دهقان

  وؤ د م％كي دعويدار، دوى ك＋３ هر يو ＄ان له ＄ان له
  م د هغه دىنو پ＂ى ه، يو ويل چي كر كوي ＇وك
  ي３ له عقل نه اوز－ار، بل ويل ورته چي ته خو
  چي ته ي３ د چا مال؟، ما تپوس وك７و له م％كي نه

  بس په دى خبره دى اتبار، هغ３ و４ل زما خو
  مزارع دى حال ي３ دا دى، دا مالك دى كه بدحاله

  دي نو دى د م％كي مال، دې اسمان الندي چي هر＇ه
 

u  
  هاخله اوله ي３ بهر د كو＇３ من＃ ت
  دى د نوي تهذيب واړه ا－９ سخا
  انتخاب او ممبري او صدارت او كونسلونه
  دي دامونه آزادۍ جوړ ك７ي دا
  وتوږلى شو لر－ي سره تركاڼ هم
  چي تيرې دي د يورپ رندې بال

 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت   بانگ درا

٣٤١ 

  هي＆ نه كوي كار، يو س７ى د كارخان３ خاوند دى
  له محنت نه دى و４زار، په عشونو ك＋３ تل ډوب دى
  يس لالنسان اال ماسعٰىلچي د خداى حكم دى 

  م５وه سرمايه دار، د مزدور د محنت ولي خوري
 

  دا خبري كارخانه ك＋３، اور４دل３ مي پرون دي
  كورونو ك＋３ د اوستاكار، چي استو－ه ده زړو
  د كونسل هال په مزه جوړ ك７، ＇و سركار هم ＇ن／ه ＊ه

  چي دې ＊ار ك＋３ تكيا نه وه يوه هم د پن／ه دار
 

u  
  يوه شپه ك＋３ جمات جوړ ك７، شهايماندارو له خپل جو

  چيري نه شو نمازي، خو زما زوړ －ناه／ار زړه
  سنوسي دا پيغام ورك７، ＇ن／ه ＊ه امير فيصل ته
  زړه دي نه دى حجازي، نوم نسبت دي حجازي دى
  خو ＇ه خوند وي دې ژړا ك＋３، هسي ستر－ي خو لوندى شي

  د او＊كو رن， نه شي پيازي، چي په وينو د ＄ي／ر
  په خبرو ك７ي زړه نرم، ى اقبال چيلوى واعظ خو د

  د عمل نه شو غازي، د وينا خو دى غازي دى
 

u 
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٣٤٤  

  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٤٥ 

  چي وت７و خورشيد وته سامان د سفر! پا＇ه
  چي را ژوندۍ ك７و سوې ساه ي３ د ما＊ام د سحر

  
   رحاقبال 



  باِل جبريل  )اردو(اقبال كلياِت 

٣٤٦  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب
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  غوڅ به شي په پا１ه د －ل باندي د الماس ＄ي／ر
  اثر  پست３  او  نرم３  خبري نه ك７ي په نادان

  
  ))بهرترى هري ((



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٥٢  

  غزلونه

)١(  
  دى ترې شور حريم د ذات ك＋３، دا زما د شوق نعرې دي
  بت خانه ي３ د صفات ك＋３، غلبل３ د االمان دي

  

  په دنيا د تخيل م３، شت３، حورې بندي ديفر
  خلل ستا تجليات ك＋３، له نظر ＄ن３ زما دى

  

  كه سبب مي د ل＂ون دي، د حرم او دير نقشونه
  په كعبه په سومنات ك＋３، دى قيامت مي له فغانه

  
  د وجود زړ－ى ك７ي ＇يرې، كله ت５ز نظر زما خو

  دې زما توهمات ك＋３، كله پات３ الول شي
  

  زه دي هم اخير ＊كاره ك７م،  وك７ېدا دي ＇ه ناپسندي
  زه يو راز وم كاينات ك＋３، ومه نغ＋ت３ په پ７دو ك＋３

  

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٥٣ 

 )٢(  
  دا اسمان ستا كه زما دى؟،  چل８ي ستوريڅكه په تر

  دا جهان ستا كه زما دى؟، د جهان فكر ك７م ول３
 

  المكان دي تا خالي دى، كه د شوق د هن／امو نه
   دى؟المكان ستا كه زما! دا خطا د چا ده ربه

  
  ده جرآت د انكار وكه، د ازل په صبا ＇رن，
  دى رازدان ستا دى كه زما دى؟، ترې نه زه ال ＇ه خبر يم

  

  او قرآن دا واړه ستا دي،  ستا جبرئيل ستا ملسو هيلع هللا ىلصمحمد
  ترجمان ستا كه زما دى؟، م／ر دغه ش５رين ！كى

  

  دا جهان رو＊انه ستا دى، په ＄ال د دغه ستوري
  وان ستا دى كه زما دى؟زيان تا، د آدم په پر４وتو ك＋３

 

u  
  په ＊ي＋ه ك＋３ دي شراب نه دي باقي
  ول３ وايه ته زما نه ي３ ساقي

  

  سمندر نه ت８ى مومي ايله پرخه
  دا شومتيا ده دا خو نه شوه رزاقي

  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٥٤  

 )٣(  
  پ５چ وخم په ＇و ＇و وار ك７ه، ول په ول زلف３ دي ياره
  اوس مي زړه نظر هم ＊كار ك７ه، عقل وهوش له مانه يوسه

 
  وي ＊ايست دي هم پ７ده ك＋３،  مينه په پ７ده ك＋３وي دي

  يا خو ما ＊كاره په جار ك７ه، يا ته ＄ان خپل را＊كاره ك７ه
 

  زه وړكو！３ شان واله يم، ته درياب ي３ ب３ پايانه،
  يا خو ما هم ب５كنار ك７ه، يا مي ك７ه ＄ان ته تر غاړه

  
  ستا په الس كه زه صدف يم، مخ رو３１ مي د －وهر دى

   ك７هارته و ما －وهر شهو، كىكه په مثل يم ！يكر
  

  په نصيب ك＋３ چيري نه وي، كه نغمه د نو بهار مي
  تنكى چتى د بهار ك７ه، دا نيم／７ى اسويلى مي

  
  د سفر حكم دي راك７، د جنت له باغه ول３
  اوس ته ما ته انتظار ك７ه، د دنيا چارې اوږدې دي

  
  د عمل د فتر مي تاته، د حساب په ورځ چي پ５（ شي

  او هم ما پرې شرمسار ك７ه، ې پخپلههم كچه شه پر
  

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٥٥ 

 )٤(  
  ＇ه خو وا مي وره فرياد، كه اثر كوي كه نه ك７ي

  له چا نه غواړمه داد، يو آزاد غوندي بنده يم
  

  او دا مو！ى غوندي خاوره، وي７ اسمان او هوا ت５زه
  په دې خوند ك＋３ د ايجاد، دا دي مهر كه كرم دى

  
  نه شوهخيمه ！ين／ه د －ل ، د چمن ت５زي سيل９ ته
  وي دا رن， باد د مراد؟، وايه داسي پسرلى وي

  
  له وطن نه ب３ وطنه، قصور وار يمه ب３ شكه

  !فر＊تو نه ك７ه آباد، م／ر دا ويجاړ جهان ستا
  

  دعا－ان３ كوي －وره، نن زما خواري ك＋ي９ ته
  آ جهان دى ب３ بنياد، ستا د شاړو ب５ديا－انو

  

  په هغ３ طبع راس نه وي، چي مدام خطرې غواړي
  ساؤ ك＋３ پ نه وي صياد، سي باغ چي پك＋３ ده تهدا
  

  فر＊ت３ رس５داى نه شي، ت مقام د شوق تهچدې او
  چي په لوړ همت وي ياد، دغه كار د هغه چا دى

  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٥٦  

)٥(  
  چي وي خپله مستعار، ＇ه به عشق د هغه ژوند وي
  له هغه چي وي پائيدار، ＇ه به عشق د فاني كس وي

  
  اجل م７ شيپه پوكي د ، هغه مينه چي مشال ي３

  د زړه سوى او انتظار، هي＆ مزه نه وي هغ３ ك＋３
  

  تاؤ －رمي د يو ساعت يم، ＇ه به زه ＇ه به مي توان وي
  د ب）رو ＇ه دى كار، د شعلو سره چي ن＋لي

  

  هغه ژوند چي تل تر تل وي، اول وبخ＋ه وماته
  بيا د دې زړه ب３ قرار، تماشه د ذوق وشوق ك７ه

  

   تل تر تلهچي ＇رخي８ي، ازغى هغه راته راك７ه
  چي دردي８ي تل تر تله!  داسي خوږ راك７ې يا ربه

 

u  
  ك７ې د مهر د وفا، مركز زموږ زړونه
  ك７ې اشنا! ي３ يا ربه، دربار د كبريا نه

  

  اوربشينه ده بخ＋ل３، كوم چا ته چي ډوډۍ دي
  لره هم ته ك７ې ورعطا، حيدري م＂３ هغوى

  

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٥٧ 

 )٦(  
  شيزړه چ５رته پيدا نه ، بيا د خورې خاورې نه مي
  راپ５＋ه راته بيا نه شي، －رانه چي ده اوس هغه

  
  په نوا باندي مجبور نه ك７ي، حوري مي جنت ك＋３

  بيا محفل ك＋３ －رمي را نه شي، سوز نه د سين３ مي
  

  پرې اي＋ى پ７او هم شي ياد، كله الروي وته
  د منزل جوړه سودا نه شي، ＇７يكه د سين３ مي

  
  ودرياب را＄ن３ جوړ ك７ل، ميني يو ب３ غاړې لوى
  ساحل چ５رته زما نه شي، دا ＄ان ته كتنه مي

  
  جهان ك＋３ هم ل＂ون زما، هسي نه ب３ رن， او بوى
  قاصد ته د ليال نه شي، هغه د قيس من６ې و

  
  د عروج نه د خاكي ادم، ويره كوي ستوري

  سپوږم９ چ５رته ِبنا نه شي، وتي ستوري نهيدې پر
  

u 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٥٨  

 )٧(  
  بل شان ده دنيا ساقي، ت５ز －ردش د ستورو دى

  حشر په غوغا ساقي، زړه ك＋３ د ذرې ذرې
  

  لوټ د بزر－انو شوه، پن／ه د دنيا او دين
  !كوم كافر؟ ادا ساقي، ك７ې دا خوني غمزه

  
  هغه نا！ين／تيا د زړه، رن＃ هم هغه زوړ دى

  !جوړ به شي پرې دا ساقي، ورك７ه آ د خوند اوبه
  

  سوز د ارزو نشته دى، زړه ك＋３ د حرم ＄كه
  تراوسه ستا ساقي" شته"، پ چي په پ７دو ك＋３ دى

  
  بل رومي پيدا نه ك７و، بيا د عجم الله زار
  !ده هم هغه ال ساقي، خاوره د تبر４ز ايران

  
  خپل س５زلي ك＋ت ＄ن３، نه دى نااميد اقبال

  ده ش５راز بال ساقي، دې خاوره ك＋３ َنو كه وي
  

  ك７ل فقير د الرې ته، ور ي３ سلطاني اسرار
  ساقيبيه د نوا ، ده مى د پرو４ز دولت

 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٥٩ 

 )٨(  
  !هغه جام اې ساقي، راوړه هم بيا هغه شراب
   مقام اې ساقي-زما آ، چي راشي الس ته مي

  
  درې سوه كاله راسي بندې ميخان３ دي د هند
  اوس مناسب دى چي خپل فيض دي شي عام اې ساقي

  
  ؤ زماول８ غوندي پات３ په مينا ك＋３ د غزل 

  ش５خ راته وايي چي دا هم دى حرام اې ساقي
  
   د ＇７５ن３ شو خالي له شنو زمريانو ＇خهب０

  تش د صوفي او مال پات３ غالم اې ساقي
  

  زي／رور ت５غ د عشق پوهه نه يم چا پ ك７و؟
  الس ك＋３ د علم شو تش پات３ نيام اې ساقي

  
  وي چي رو＊انه سينه سوز د ژب３ عين حيات

   د دوام اې ساقي وي كه تياره نو كالم مرګ
  

  محرومه نه ك７يچي توره شپه مي د سپوږم９ ＄ن３ 
  كامله مياشت دي ده را－５ره په جام اې ساقي

 

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٦٠  

 )٩(  
  ورانه ساقي ك７ه زما، هغه دنيا د زه او ته

  چي ك７ل را عطا، مى ي３ د الاله اال هو
  

  نه شور د چن， و رباب، نه مى، نه شعر، نه ساقي
  ريدي －ل د ب５ديا، يا د غره د ول３ غاړهتپوچ
  

  وينهد ب３ نيازۍ و، د ميكدې د －６ا شان
  كوزه ماته ك７ه بيا، آِب حيات چينه چي مومي

  
  په دې زمانه، ړۍ خپله غنيمت －２مدو－

  د صوفيا و صفا، په خانقا ك＋３ دي كدوان
  

  كه زما ＄ني شي، نوى نيازمند يم پ７ده ＊ه ده
  دا نظر دى زما، زړ－ي نه زيات له واكه وتى

  
  خپل مقام ليري دى، كه په موجونو د درياب ك＋３

  خپله خ＂ه صفا، اودس همد مرغلرې دى 
 

  ال ＊ايسته وينمه، الله ي３ له فيضانه －ل و
  رن／ين نوا شاعر نظر خپل ك＋３ جادو لري دا

 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٦١ 

 )١٠(  
  عجب پن／ه ق５متي، درد او سوز د تمنا ده
  د بند－９ خداوندي، وه به ن＋لمه پر ＄اى

  
  نه ي３ دا دنيا نه هغه، بند－ان آزاد چي ستا دي
  د هلته پابنديد ژون، پابندي دلته د مرګ ده

  
  په كو＇ه د محبت ك＋３، ده پ７ده اكسير پر４شان له
  چي اوږدي８ي جدايي، ول３ اور تازه كوي مي

  
  خپل اوقات ت５رول غواړي، چ５رته غرۀ په بيابان ك＋３

  دى شاهين لره ذلت چي ＄ان له ＄اله جوړوي
  

  ؤوكرامت كه د مكتب ، ود نظر دغه فيضان ؤ
  دي؟ وته ＊ودل３ هسي چا وه فرزنعاسماعيل

  
  زما قبر زيارت －اه دى د همت لرونكو خل／و
  چي مي خاورو ته د الرې راز ＊ودلى الوندي

  
  د سر س３２ مي محتاجه د معنا ＊ايست هي＆ نه دى
  چي نكري％３ فطرت خپله ريدي －ل３ لره ږدي

 

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٦٢  

 )١١(  
  د زړ－ي مي زمانه، آيا تا ته په ياد نه ده
  آ د ستر－و تازيانه، آ د مين３ د ادب ＄اى

  
  چي رغ شوي مدرسو ك＋３، ان د نوي عمردا بت

  نه ي３ ناز كافرانه، نه آذر غوندي تراشلي
  

  نه شته دى ارته فضا ك＋３، يو －و＊ه د فراغت هم
   نه پنجره نه آشيانه، دا جهان عجب جهان دى

  
  د كرم باران دي غواړي، د ان／ور ر－ونه ت８ي

  د عجم په ميخانه، د مغان شراب خالص شوي
  

  د بهار اثر －２ي دا، ىهمنوا چي ＇وك زما د
  ال نوا عاشقانه، دوى خبر نه دي چي ＇ه وي

  
  دا جهان دى پيدا ك７ى، تا زما له خاورو وينو

  د شهيد انعام ＇ه ＇يز دى؟ تاؤ －رمي جاودانه
  

  چي مي شپ３ ور＄３ تير８４ي، دا خو ته بنده پرور ي３
  نه اشنا ＄ن３ مانه، نه ژړا له زمان３ ك７م
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 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٦٣ 

 )١٢(  
  د شرابو ډكه شوله، چيد الله د زړه پياله 

  اشاره ي３ بس غو＊تله، صوفي مات ك７لو پره５ز خپل
  

  بچاو１ه وغوړوله، په كوم ＄اى ك＋３ چي عشق خپله
  د پرو４ز ور وبخ＋له،  ي３ثيو －دا ته وار

  
  دا فلك هم دى م＋لى، دغه ستوري ！ول زاړه دي
  يوه ＄وانه دنيا بله، غواړم زه د ＄ان دپاره

  
  قيامت ك＋３ به ＇ه حال ويپه ، خبر ＇وك دي له دې رازه
  چي نظر دي واوړي كله، ما دپاره خو قيامت دى

  
  چي زما ＄ن３ وانه خل３، د سحر د اسويلي خوند
  التفات －６وې ＇له؟، تغافل سره نظر ك＋３

  
  دا موسم د سرو －لونو، غنجن زړه سره سم نه دى

  "كه خوندناكه ده بدله، د مارغانو د ب０ هر ＇و"
  

  جوړ＊ت له زمان３ ك７هچي ، دا وينا ده د ناپوهو
  "ورسره ورسره ن＋له، زمانه كه سمون نه ك７ي"
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  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٦٤  

 )١٣(  
  زما هغه نصيب خوار، ستا هغه ب３ پروايي ده

  مي كمال نه شو په كار، د شپ５ل９ د ږغولو
  

  ؟دا مكان كه المكان دى، زه يم چ５رته ته ي３ چ５رته
  ؟د عجائبو دى اظهار، دا دنيا زما كه ستا

  
  شپ３ د ژوند مي شول３ تيرې ،په دې كشمكش ك＋３ ！ول３

  د رازي مي اضطرار، وي مي سوز د رومي كله
  

  ！پوسانو ك＋３ چي لوى وي، وكه خوړل３ههغه باز د
  د بازونو وي روز－ار، ＇ه خبر هغه چي ＇رن，

  
  نه خبر يمه له ژبي، نه مي ژبه د غزل ده

  خو يو خوږ دي وي －فتار، عربي كه عجمي وي
  

   ＇ه داسي نه شتهكوم يو فرق، فقيري په سلطنت ك＋３
  د نظر هغه －زار، د سپاهي －زار دى دغه

  
  د چا زړه له حرم خ７ شه، ＇وك شو پات３ قافل３ نه
  چي خبر نه دى ساالر، په ساتنه ي３ د زړونو
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 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٦٥ 

 )١٤(  
  ؤ خپل ميدان －２لىود زغل ، له اسمان الندي زما

  خپل جهان －２لى، لوبه د خاورو د اوبو مي
  

   د ستر－و شو ماتتا جادو، پ７ده چي پورته ك７له
  ؤ بس اسمان －２لىواو ما اودي غوندي ＇ادر 

  
  كاروان شو ست７ى د فضا په اړو پ５چ ك＋３ حصار

  ؤ هم عنان －２لىوسپوږم９ او لمر ، ما مشتري
  

  عشق په يو ！وپ مزل رالن６ ك７لو قيصه خالصه شوه
  ما دغه م％كه او اسمان وو ب５كران －２لى

  
  بيانپ７ده دار ي３ د شوق ！ول راز د محبت ك７و 

  ؤ د فغان －２لىو ما چي ضبط وخپله فغان ؤ
  

  ؤ هغهود يو ناتوانه الروي دردمند فرياد 
  ؤ د كاروان －２لىوما چي آواز د ل８５د４دو 

  

u  
 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٦٦  

)١۵(  
  بله نور ＄ني پيدا، يوه پوهه د دليل ده
  كه ي３ －ورې حيرانتيا، زياتوي د دليل پوهه

  
  دى يو ＇يزهغه هم ستا دى، ددې خ＂３ په كالبوت ك＋３

  ما دپاره سنبالتيا، ره －رانه د دې ＇يز دهډ４
  

  ورسي８ي په دې ＇ه شي، كه فريادمي اوس تر ستورو
  را＊ودلى دى هم تا، د غزل ويلو چل چي

  
  جوړولو ك＋３ مطلب ＇ه؟، د باطل نقشونه بيا بيا

  وايه ＊ه ل／ي په تا؟، د آدم دغه سپك والى
  

  فيرن／يانو زنديقي ده، خير ما ته خو ＊ول３
  دا د نن صبا مال؟، ي ول３خو اسالم شرمو

  
  د تقدير بنديوان بولي، هغه كس چي ناپوهان ي３

  قوت شته دى په ك＋３ ال، د تقدير د ماتولو
 

  زما هم بت خان３ شته دي، ته خاوند د بت خانو ي３
  بتان واړه زما ستا، هم خاكي دي هم فاني دي
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 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٦٧ 

 )١٦( 

  هسي وايم! ول３ خدايه، دا فاني جهان دي ＊ه دى
  دي سپين سپ５％لى هنرمند، ي بند－ان ديول３ خوار د

  
  د ب２يا هم ＇ه الس شته دى، كه هر＇و دي په خدايي ك＋３

  چي فيرن／ى دى خداوند، خو دنيا واړه －２ي
  

  ستا پيرزو په هوشيار نه شي، د －ياه يوه شنه پا１ه
  چي په －لو وهي شخوند، هغه خرونو ته باغ ورك７ې

  
  بونهسره شراب او كبا، په －رجه ك＋３ هر＇ه ډ４ر دي

  ستا جمات ك＋３ وايه ＇ه دي؟ فقط وعظ دى يا پند
  

  ول３ دا تفسير كوونكي، ستا حكمونه واړه حق دي
  د قرآن ＄ن３ پاژند، جوړوي په تاويلونو

  
  هيچا هم نه دى ليدلى، ستا فردوس چي كوم يادي８ي

  د فردوس هسي د خوند، فرن， دى هر يو كلىاد 
  

  ىمودې وشوې سر－ردان د، اسمانونو ك＋３ مي فكر
  د سپوږم９ ك＋３ نظر بند، بويه اوس ي３ ك７ى په سمستو

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٦٨  

  دى جوهر د ماليكو، فطرت ما وته بخ＋لى
  زما نه شي هي＆ پيوند، يم خاكي ول３ له خاورو

  
  نه شرقي وي نه غربي وي، درو４ش مست د خداى په مينه

  اصفهان نه سمرقند، ＄اى ＄اي／ى مي نه ډيلي دى
  

  چي ي３ زه حقه －２مه، هم هغه خبره وايم
  د تهذيب نه يم فرزند، د جمات ساده هم نه يم

  
  له ما ناراضه پردي هم، خپل هم ما ＄ن３ خفه دي

  ما ونه و４الى شو قند، هالهل زهرو ته كله
  

  بنده كله داسي ك７اى شي، په حق پوهه حق ليدونكى
  ووايي غر د ماوند، چي ډيري ته د خشاكو

  
  هم خاموشه به اوسي８م، د نمرود د اور شغلو ك＋３

  دا نه نه يم د اسپند، د خداى مومن بنده يمزه 
  

  ن５ك دل او كم آزار يم، ډك له سوزه نظرباز يمه
  هم آزاد هم －رفتار يم ميان９ تشه او خورسند

  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٦٩ 

  په هر حال ك＋３ دى خوشحاله، دا زما زړ－ى ب３ قيده
  ＇وك شي ذوق د شكرخند، د غونچ３ ＄ن３ تروړلى

  
   نه شهپ پات３وهم اقبال چ، په حضور د پاك موال ك＋３

  چا خو ك７ې واى خوله بند،  چي دى كاواك لهوپه كار ؤ
 

u  
 

 ! " #  
ــؤمنين نادرشــاه    ــر الم ــه  رحداعليحــضرت شــهيد امي ــان９ ل  د مهرب

ــومبر    ــه ن ــه پ ــنايي    ١٩٣٣بركت ــيم س ــه د حك ــصنف ت ــ＋３ م ء ك
ــوي ــو    رحغزنـ ــو ＇ـ ــو، دا يـ ــارت نـــصيب شـ ــدس زيـ ــزار مقـ د مـ

يم د پر４ــشانه افكــار چــي پــه دې كــ＋３ هــم د دغــه نومــوړي حكــ 
بختــور ورې قــصيدې پ５ــروي كــ７ې شــوې ده، د دغــه  هيــوې مــش

  .وور＄３ د ياد－يرن３ په طور د قلم ژب３ ته حواله شوى ؤ
 

  "مااز پئ３ سنائي و عطار آمديم"
   ما د عطار او سنائي پس３ ده الر نيول３

 

u  
  ＄اى زما نه شوه سودا، د فطرت په ارتـ／ا ك＋３

  اندازه دي د صحرا، درسته نه وه! ل５ونتوبه
  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٧٠  

  د رن， اوبوى شو ماتول３، په خودۍ موږ دا جادو
  فكر ستا نه پرې زما،  چي پوى نه شوودا توحيد ؤ

  
  تجلي عين فطرت دى! نظر بويه اې غافله

  ك５داى كله شي دريا، ب５／انه له خپله موجه
  

  د منبر ＄ان خطايي ده، ترب／ني علم و عرفان ك＋３
  －２ي دغه نا رسا، د منصور دار چي رقيب خپل

  
  حكمران وي كه مربونه، ديان چي د پاك رب وين５ك بن

  دوى لره ده استغنا، چي پرې بچ وي هغه زغره
  

  پيروي مه ك７ه جبريله، ته د جذب د مست９ مي
  ＊ه تسبيح ذكر و ثنا، تن اسانه فر＊تو له

 

u  
  په مشرق په مغرب ډيرې، ما ليدل３ ميخان３ دي

  پيكه هلته ده صهبا، ساقي دلته مونداى نه شي
  

  نه شول پات３ په توران ك＋３، شول په ايران ك＋３پات３ نه 
  چي ي３ فقر وه فنا، هغه خلق قيصر كسٰرى له

  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٧١ 

  چي ي３ پ ك７ى خر＇وي ي３، هم دغه ش５خ د حرم دى
  كند كه ＇ادر وي د زهرا، د اويس، بوذر، －ودړي

  
  شكايت دى په ما ك７ى، اسرافيل د خداى حضور ك＋３
  دنياقيامت نه ك７ي په ، دا بنده د وخت نه وړاندي

  
  د قيامت له هن／ام３ نه، آواز راغى دا ＇ه كم دي

  )١("مكي خوب ك７ي د بطحا، دي چينيان احرام ت７لي"
  

   نهالخول３ تر خول３ شراب د ، د تهذيب نوې ＊ي＋ه ده
  االپياله نه شته د ، م／ر السو د ساقي ك＋３

  
  چي دا ترن， ي３ دى ورك７ى، دا چستي د رباپي ده

  رپ ده واويالد يو، ډ４ره الندي نري ُسر ك＋３
  

  هغه موج غولى وهونكى، هم له دې درياب خو！كي８ي
  ك＋ته پورته ولي دا، ！كاؤن７ى د نهن／انو

 

u  
  غالمي بللى كي８ي، محرومي ذوق د ＊كال نه
  بس هم هغه دى زيبا، چي آزاد ي３ ＊كلى بولي

  
                                                 

  "اگرفته چينيان احرام و مكي خفته در بطح": يم سنائي دهدا مصرعه د حك  )١(



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٧٢  

  هي＆ باور نه شي كوالى، ＇وك په عقل د مريانو
  اد آزادو وي بين، چي دنيا ك＋３ فقط ستر－ي

  
  دى هغه چي په همت خپل، د نن وخت مالك كه －ورې

  －وهر بود ك７ي د صبا، سمندر د زمان３ نه
  

  په هنر كا１ي اوبه ك７ه، فيرن／يانو ＊ي＋ه －رو
  سختي ورك７ه د خارا، او زما اكسير ＊ي＋３ له

  
  فرعونيان راته تر اوسه، ال پخوانه ＇و ك＋３ ناست دي
  ك＋３ لرم يِد بيضا، خو غم ＇ه دىچي لستو１ي

  
  خس خشاك كه پرې انبار شي،  سپرغ９ به ＇ن／ه م７ه شيآ

  پاك خاوند ي３ ك７ي پيدا، پاره چي د ！ان， س５زل د
  

  محبت د ＄ان ساتل دي، محبت خپل ＄ان ليدل دي
  محبت وي ب３ پروا، د قيصر كسٰرى له دره

 
  يا سپوږم９ په ＊كار راك＋５وزي، ＇ه عجب كه مي پ５روني

  ")١( ماخپل سر وت７لو، د صاحب دولت په بياسته"
  

                                                 
دا مصرعه د صائب ده، په دې ك＋３ اقبال يو لفظي تغير ك７ى دى، مصرعه دا  ) ٢(

  "سر خودرابستم كه بر فتراك صاحب دولتى " : ده



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٧٣ 

  پيغمبر موال ي３ كل دى، خبردار له واړو الرو
  د سينا وادي ＄ال، －رد د الرې له ي３ ورك７ه

  
  هم اول، اخير هغه دى، د مست９ او عشق نظر ك＋３

  هم هغه ٰيسين، طٰه، هم هغه قرآن فرقان دى
  
  مرجو１ا نه شوم كه نه واى،  ادب د سنائي چيوؤ

  هاك＋３ مرغلرې ب５ش ب، ال دي پات３ دي درياب
  

u  

)٢(  
  خوندوره سو＄وونك３، دغه ＇وك سندره وايي
  ل５ونتوب ته رسوونك３، اند４＋ن３ د هوشيارانو

  
الرې چارې دي د فقر، كه په شان د باچهانو  
د پرو４ز ده ړن／５دل３، پرويزى ب３ سلطنته  

 
  هغه فقر پات３ نه شو، د صوفي په خلوت －اه ك＋３
  د زمرو ده به５دونك３، چي سند ي３ د زړه وينه

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٧٤  

  د فقيرانو آ ＄وانمرد د خداى وي ＇ن／ه؟! －３اې جر
  د قيامت وي ل７زوونك３، چي －ر４وان ك＋３ هن／امه ي３

  
  د شعل３ په شان رو＊ان وي، چي د ذكر په －رم９ ك＋３

  لكه ت５زه بر４＋نا تلونك３، چي ي３ يون د فكر ت５ز وي
  

  د ل５ونتوب راپيدا كي８ي، له شاه９ ＄ن３ آثار
  اى رال８５ونكىدى نشتر خد، چن／５زخان هر يو، ت５مور خان

  
  ك７ي عراق پارس د شعر، په دا رن／３ مي ستاينه

  دى د وينو تويونكى، دا كافر هندي په تش الس
 

u  

 )٣(  
  را＊ودلى دى جنون، د راز ！كى چي كوم ما ته
  ك７م له خول３ به ي３ ب５رون، خداى كه توان د جبريل راك７ي

  
  ستوري ما ته ＇ه و＊ايي، د تقدير احوال زما به

  خواران خپله دي زبون،  ك＋３فراخ９ د اسمانو
  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٧٥ 

  مجذوب توب د خيال نظر دى، ژوندون ＇ه دى ＇ه ته وايي
  اند４＋ن３ دي －ونا －ون، وي او خودۍ لره چي مرګ

  
  ＇ه عجب مزه دار ＇يز دى، د خودۍ مزه ي３ راك７ه

  نه يم زه له خپل ژوندون، او بيا غواړي چي خبر دي
  

  ورسره مستي د شوق، پاك زړ－ى اوچت نظر هم
  هم دولت نه د قارون، ت د افالطون ＊هله فكر

  
  دا سبق ميندلى ما دى،  نه ملسو هيلع هللا ىلصله معراج د مصطٰفى

  په زد ك＋３ ي３ －ردوندى ، انساني چي كوم عالم دى
  

  ال تراوسه نا تمام دي، معلومي８ي كاينات دي
  فيكون او كنږغ د ، دم په دم چي ترې نه خيژي

  
  شيستا عالج ميندل ك５داى ، د رومي د اور په سوي ك＋３
  فرن， چي دى افسوناد ، ستا په عقل غالب شوى

  
  دي پرې ستر－ي مي رو＊انه، دغه فيض هم د هغه دى

  ما ＄اى ك７ى دى جيحون، هم له فيضه ي３ په جام ك＋３
  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٧٦  

)۴(  
  راز عيان ته ي３ كه زه؟، د عالم د اوبو خاورو

  بل جهان ته ي３ كه زه؟، له نظر چي پ دى هغه
  

  چي ژوند ورته وايه شي ،درد او سوز او غم نه ډكه شپه
  او اذان ته ي３ كه زه؟، زه كه ته د دې سحر يو

  
  دي ما＊ام سحر په يون، دا د چا ＇ر－ندولو ته

  ؟بار دروند شان ته ي３ كه زه، په اوږو د زمان３ هم
  

  مو！ى خاوره خودن／ر زه، مو！ى خاوره ب３ بصر ته
  آب روان ته ي３ كه زه؟، د وجود دې كروندې له

 

u  

)٥(  
  )) ك＋３ وليكلى شوپه لندن((

  ته د قيد له مقام ت５ر شه، ال د الرې الروى ي３
  له پارس او له شام ت５ر شه، ت５ر له مصر له حجاز شه

  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٧٧ 

  د هغوى اجر ＇ه نور دى، ＇وك چي كار ك７ي ب３ غرضه
  له شراب او له جام ت５ر شه، باغ او حورو ＄ن３ ت５ر شه

  
  د فرن， د بهار حسن، كه ＇و ډ４ر خوشحالوي زړه

  له دان３ او له دام ت５ر شه، وى وزريهمرغوكيه ل
  

  شرق او غرب فتح كوونك３، غر شلونكى －زار ستا دى
  ته له ع５ش د نيام ت５ر شه، د هالل د ت５غ په شان３

  
  ستا لمان％ه ك＋３ سرور نه شته، ستا امام دى ب３ حضوره

  له دې هسي امام ت５ر شه، له دې هسي لمان％ه ت５ر شه
 

u  

 )٦(  
  نمردانو درو４شي ده＄وا، راز ساتونك３ د آزادو
  له هغه سره س３ خي＋ي ده، جبرئيل سرې نسبت دى

  
  ت９ ＇و ي３ ډوب３ ك７ې＋ك، ＇وك له دې نه ＇ه خبر دى

  يو تر بله بدخواهي ده، ه، صوفي، شاعر چيهد فقي
  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٧٨  

  د زمرو هوش چي پرې ت＋تي، هغه －رم نظر غواړم
  يا د －６ې د وري ده، نه سوړ آه چي دغه چا ده

  
  چي نظر ي３ پر ما پر４وت، ود طبيب د عشق بيان ؤ

  دنش３ ＄ن３ خالي ده، رن＃ دي دا دى چي ارزو دي
  

  چي پاك روح ورته وايه شي، هغه شى －وره ＇ه نور دى
  د خوراك ＇＋اك د زياتي ده، وينه، نم او رن， خو وجه

 

u  

)٧(  
  بيا لمن３ دي كه غرونه، د ريدي مشال رو＊ان ك７ه
  د نغمو كوي ستونه، بيا مارغان د چمن ما ته

  

  شاپ５رۍ قطار قطار دي، ي －لونه د صحرا كهد
  دي اغوست３ قميصونه، چي اودي او شنه او ز７４ ي３

  

  د شبنم د －ل پر پا１ه، صبا ك＋５＋وه مرغلره
  مرغلره خوري پ７قونه، پلوشو نه د لمر دغه

  

  چي خپل ＄ان پك＋３ ＊كاره ك７ي، ب３ پروا حسن دپاره
  ＊ه ＄ن／ل شو كه ＊ارونه، كه ＄ن／ل خوږ وي له ＊اره

  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٧٩ 

  چي د ژوند په درك پوه ش３، ل زړ－ي ك＋３ ورغو！ه شهخپ
  زمانه ك７ې هوسونه، ＄ان خو خپل ك７ه كه خپل ي３ ته

  
  نوره ＇ه د زړه دنيا ده؟ شوق جذبه سوز او مست３ ده

  سود سودا چل ول مكرونه، او د تن دنيا ده واړه
  

  كله راشي نو بيا نه ＄ي، د زړ－ي دنيا چي الس ته
  ا＄ي ي３ دولتونه＄ي ر، او د تن دنيا ده سورى

  
  د فيرن， نه دى ليدلى، د زړ－ي دنيا ك＋３ راج مي
  د ش５خ ليدلي دي مخونه، نه مي دې ك＋３ د بامب７

  
  د قلندر دغ３ خبري، زه له شرمه ك７م خول３
  خپل مو زړونه نه تنونه، كه مو سر ك＋ته ك７ وغير ته

 

u  

 )٨(  
  )په كابل ك＋３ وليكلى شول(

  منانودى فطرت د مو، سليقه د زړه لمان％لو
  بلل كي８ي د غازيانو، مروت عالم／ير حسن

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٨٠  

  د مكتب له خاوندانو! شكايت مي دى يا ربه
  دوى بچو ته د بازانو، خاكبازي سبق ك＋３ ＊ايي

  
  ؤود نظر انداز بدل ، له مودو مودو ＊كار شوو

  طريقه د باتورانو، چي ＊كاره ك７ه ما په ډا－ه
  

هب３ دوه ！كو    قلندر سره هي＆ نه شته،  نهالالٰ
  حجازي دي عالمانو، ع ك７ي لغتونهجم

  
  د مينا او جام خبري، خبر نه يمه چي ＇ه دي

  د ＊ي＋３ د ماهرانو، كار مه غواړه كا１ى ！ك نه
  

  !تا له كومه ده اقباله، درو４شي دغه زده ك７ې
  په دربار ك＋３ د شاهانو، چي دي ږغ د ب３ نيازۍ دى

 

u  

)٩(  
  عشق پيدا ك７ ز４ر و بم، په نوا د زند－９ ك＋３

  سوز له عشقه دم په دم، ونو ك＋３ د خاوروتصوير
  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٨١ 

  ننو＄ي عشق دا هسي، د بنده په ب５ل ب５ل رن， ك＋３
  لكه ننه باسي نم ،شاخ د －ل ك＋３ د سحر باد

  

  نو محتاج وي د شاهانو، چي رازق نه پ５ژني خپل
  －دايان دارا او جم، او كه وپ５ژني ستا دي

  
  سامان ده －６５ه او د مرګ، آزادي د زړه شاهي ده

  خو＊وې زړه كه شكم،  ده ستا په الس ك＋３فيصله
  

  له مال نه تپوس مه ك７ه، خپل زړه وپو＊ته مسلمه
  خالي ولي شه حرم، د اهللا له بند－انو

 

u  

 )١٠(  
  هم نظر دي نه دى پاك، دى ستا زړه خالي له سوزه
  كه ته هم نه ي３ ب５باك، بيا حيران ول３ په دا ي３

  

  د تجٰلى دىكوم چي ذوق ، پ په دې خاوره ك＋３ پروت دى
  ه６و هي＆ نه شته ادراك، تا ك＋３! م／ر اې غافله

  
  د چا ستر－ي چي شي رو３１، په رنجو د فيرن／يانو

  افسوس نه وي نمناك، وي چاالكي ژبه ورې خو
  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٨٢  

  له جنون مي ＇ه خبر دى، كه صوفي دى كه مال دى
  ال تر اوسه نه دى چاك، سك３ د لمن３يچي ي３ پ

  

   وي زما خاورهبه تر ＇و، د دې ستورو په ولقه ك＋３
  يا －ردش بﾢ د افالك، يا خو زه په دنيا نه يم

  
  بيابان غر مي نظر ك＋３، زه به مثل د بر４＋نا يم
  دغه خس د غه خاشاك، كله ما سره ＊ايي８ي

  
  د مومن چي وي جانبازه، دا عالم فقط ميراث دى

  هرچه نه لري لوالك، مومن هغه خلق نه دى
 

u  

 )١١(  
  ل بويه د زړهژبه م، كه هزار ＄له وي ويره
  قلندر خلـ， ك７ي تله، له ازله په دې الره

  
  －２ه －و１ه هسي رن， ده، دا په ＇ه شراب خانه ك＋３

  پير مغان دى په خوى ＊ه، فقط ده دومره خبره
  

  عالج دغ３ باندي نه شي، د يقين د كمزورتيا هي＆
  كه عجب３ شي ليده، د رازي نكت３ باريك３

  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٨٣ 

  ب شهپه ژړا ژړا تائ، دا ساده مريد خو －وره
  توان توفيق د داسي ك７ه، خداى دي كا چي ش５خ ومومي

  
  بنديوان ال بنيادم دى، په هغ３ زوړ طلسمات ك＋３

  دي په ترخ بتان زاړه، ال تر اوسه ي３ من６لي
  

  هم هر －وره چي ډ４ر ＇يز دى، ما ال يو اقرار د ژب３
  د تصديق خاوند ليده، زر شكرونه چي مال مي

  
  كفر هم مسلماني ده، چي وي عشق نو بيا ته پوهه شه

  دى كافر زنديق هر ＇ه، كه عشق نه وي مسلمان بيا
  

u  

 )١٢(  
  فطرت ده －واهي، و پو＊ته دې چي مقبوله

  كه ال وركى شان راهي؟، آ يا ته د كور خاوند ي３
  

  بيا شاهي نه فقيري شته، كه كافر وي مسلمان نو
  په فقيري ك＋３ هم شاهي، كه مومن وي بيا شي ك７ى

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٨٤  

  وي فقط په خپله توره، ده ډاډ بﾢچي كافر وي د 
  جن／５داى شي سپاهي، چي مومن وي نو ب３ ت５غه

  
  نو تابع به د تقدير وي، چي مسلم كله كافر شي

  وي تقدير د اٰلهي، چي مومن وي دى په خپله
  

  پ７ده ك７له درته ＇يرې، －وره ما خو د رازونو
  ال د ستر－و ر１ايي، خو ته نه لرې پخوا نه

 

u  

 )١٣(  
  )＋３ وليكل شوپه قرطبه ك(

  زړه نظر لره حجاب، دغه حورې دا فرن， دي
  ＇و جلوې پ＋ه پر ركاب، دى جنت د مغربيانو

  
  مخك＋３ بو＄ه ＊ه سنباله، ته د زړه ستر－و ك＋ت９ دي
  سپوږم９ ستورى دي －رداب، د وجود درياب ك＋３ －وره

  
  －وره كله ＄ائيداى شي، د آواز او ساز جهان ك＋３

  ， ربابدا ژړا د چن، ازلي شان لطيفه ده
  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٨٥ 

  همه ده ورته ＊ايل３، د خانقا ！ول３ ＊يوې دي
  د ＊اري３ ك７لو خراب، يه ي３هدا صوفي دى چي فق

  
  ؤود دې م％ك３ په ل７زا ، آ سجده چي ترې نه روح به
  نن منبر دى كه محراب، هم هغه روح ته پسخي８ي

  
  اذان وانه ور４د هغه، ما په مصر، فلسطين ك＋３
  كه س５مابيو ل７زان ل ،ؤوچي راوستى ي３ په غرو 

  
  دغه ستا ＊كلى اثر دى، اې هوا د قرطب３ جوړ

  په نوا ك＋３ د شباب، سوز سرور مي چي پيدا شه
 

u  

 )١٤(  
  خاوند د وي（ زړه لكه كرار، خاوند د وي（ زړه لكه فاروق دى

  هغه ك５ميا ده زړ－ى بيدار،  مس د آدم نه به سره زر جوړ ك７ي
  

  ر ＇و زړ－ى ويپه خوب ويده چي ت ،زړ－ى بيدار د ＄ان پيدا ك７ه
  هم دى ب５كاره زما －ذار، ب５كار تر هغ３ هم ستا －ذار دى 

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٨٦  

  شامه چي ت５زه ورسره هم وي، درك ي３ هله په د＊ت مينداى شي
  －مان ا！كل نه كه اخل３ كار،  آهو به كله －ير د تاتار ك７ي

  
ﾢحصارومه زه خپل آهونه،  له دغ３ ور＄３ ＄ن３ تر ＇و ب  

   ستا په برخه دى كوم ان／ارچي، رانه تر الس ي３ مخ بچه نه ك７ې 
  

  دا ساده زړي ستا بند－ان ، لويه خاونده كوم خوا ته الړ شي
  سلطاني هم ده عياره چار،  درو４شي ！وله نن عياري ده،

  
  راته عطا ك７ې،  ده نن تهذيب آزادي داسي

   چي په ظاهره آزاد ＊كاري８و، خو حقيقت ك＋３ يو －رفتار
  

  زما هم ＇ه چاره جوړه اې د يثرب چي موال يادي８ي، ك７ې ته 
  ايمان راوړى ما په زنار،  پوهه زما ده د افرن／يانو

 

u  

)١٥(  
  نه شته نه شته كبر ناز، د خودۍ، شوخ９، تندۍ ك＋３
  ب３ لذت نه دى له نياز، او كه ناز په ك＋３ ＇ه هم شته

  

  په ل＂ون ك＋３ د ژوندي زړه، دى د عشق نظر ل５واله
   د بازچي په برخه شي، م７ ＊كار هي＆ مناسب نه دى

  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٨٧ 

  په نوا ك＋３ پات３ نه ده، هي＆ ادا د محبوب３ مي
  د شپ５ل９ نه دى دلنواز، چي آواز د اسرافيل

  
  د شرابو سوال ونه ك７م، زه ساقي نه د فيرن， به
  چي پرې درومي رند پاكباز، چي دا الره هغه نه ده

  
  په جهان عام شوى نه دى، حكومت د عشق هي＆ كله

  انه سازمحبت زم، سبب دا چي نه دى نه دى
  

  كه غياب دى كه حضور دى، دامي دهمپر４شاني شا
  دا داستان نه دى دى د راز، كه په خپله ي３ درته وايم

  
  ته زبور عجم لوله، كه دي ذوق شته نو خلوت ك＋３

  ب３ نوا نه وي له راز، چي ژړا د نيم３ شپ３ وي
 

u  

)١٦(  
  ل＋كريان ي３ وران ك７ي صف، مير د فوځ چي نااليق شي

  چي هي＆ نه لري هدف، مك（ غشوهاى په هغو ني
  

  د ژوندون يو －وهر نه شته، چ５رته هم ستا سمندر ك＋３
  ومي كوت هر يو صدف، ماهر موج ي３ لت په لت ك７

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٨٨  

  په خودۍ خپله ك＋３ ډوب شه، د بتانو مينه پر８４ده
  ＄ي／رخون نه ك７ې تلف، ته د دير نقش ون／ار ك＋３

  
  دجهان ＇ن， ＊كاره بيان ك７م، اوعشق درته راز دمرګ

  عشق دى مرګ سره له شرف، دى ３ شرفه ژوندون مرګب
  

  دغه راز ما ته معلوم شه، د رومي پير له صحبت نه
  او كليم يو سر په كف، حكيمان سر په －ر４وان سل

  
  د جن／ر４ز ميدان ته وزي، د كليم هسي كه نن ＇وك

  خيزي ږغ د التخف، كوِه طور له ون３ اوس هم
  

  لو د عقلد فيرن， شغ، بر４（ ي３ ستر－３ زمانه ك７ې
  مدين３ او د نجف، زه رانجه لرم د خاورې

 

u  

 )١٧(  

  ))په يورپ ك＋３ وليكل شو((

  وه د ت５غ په شان ت５زي، په هوا ك＋３ كه د ژمي
  خپل دستور سحر خيزي، ما لندن ك＋３ هم پرې نه ＊وو

  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٨٩ 

  سرمايه به د محفل وم، چ５رته دومره خبر لوڅ چي
  شوه زما كم اميري، －هه باعث د پر４شان９ ي３

  
  د مزدور شي په دا ＇ه شي،  د كار وا－３ په الس ك＋３كه

  حيل３ ！ول３ پرو４زي، كوهكني ك＋３ هم هغه دي
  

  تماشه كه جمهوري ده، كه جالل د باچهي دى
  نو شي پات３ چن／يزي، سياست او دين چي بيل شي

  

  شو ډيلى ما ته را په ياد، دلته رومة الكبٰرى ك＋３
  هغه شان د الويزي، آ عبرت، هغه عظمت

  

u  

 )١٨(  
  دا زوړ دير وايه چي ＇ه دى؟ يو انبار د خس خاشاك

  يو آه بويه اتشناك، －ران په دې ك＋３ ت５ر４دل دي
  

  قيص／９ ＇ه اوږده نه ده، محبت ك＋３ د ＊كار شوي
  او آرام ي３ د فتراك، خوند د غشي ＇رخ５دو دى

  

  ته د دوه اويا فرقو ي３، چي ورك شوى په مطلب ك＋３
  ５）لى ستا ادراكسپين سپ، پوه５داى نه ش３ چي نه وي

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٩٠  

  او بل جذب د اسالم دى، يوه شرعه د اسالم ده
  راز د فلك االفالك، د اسالم جذب ته وايي

  
  ب３ له جذب د اسالم نه! اې هو＊ياره الرويه

  نه به الر د عمل ژواك، نه به تاند د يقين ＊اخ ك７ې
  

  دا د مين３ دي رمزونه، －ستاخي كه ب５باكي ده
   هر جذب وي ب５باكنه، خو هر شوق هم －ستاخ نه وي

  
  په محشر ك＋３ ل５ونتوب مي، وز－ارنه شي ك＋５نستالى

  يا －ر４وان د يزدان چاك، يا به خپل －ر４وان پاره ك７ي
 

u  

 )١٩(  
  هي＆ د ترك نه دى كمال، جدايي له اوبو خاورو

  داسي ترك وي ب３ مثال، چي خاكي نوري تسخير ك７ي
  

  !اې د دې ډل３ مل／رو، شوم ب５زار له داسي فقره
  هم ب５خي خالصى له مال،  فقر رن％وري دهستاسي

  
  نه موزون دى سلطنت له، نه موزون دى فقيري له

  د ت５مور جاه وجالل، هغه قام چي ي３ ورك ك７ى
 



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٩١ 

  دا وانه وري نو ال هم ＊ه، كه زما ساقي پى مخى
  ما د عذر په دې قال، د مجلس －رمي كتله

  
  په ظهور باندي ！ول مست دي، كه حكيم، عارف، صوفي دى

  ＇وك خبر دى له دې حال، پ＂والىلي ده عن تج
  

  نو پنجره هم آزادي وي، كه ي３ بام په ما د ＊و وي
  －ن３ ＄اى د مجبورۍ وي عن كه باغ شي په مثال

  
  ازماي＋ت وك７ه پرې ل８ شاني، ته بد مه －２ه په دغ３

  او په عقل ماالمال، فيرن， زړه ＄ني خراب دى
 

u  

 )٢٠(  
  ىكه هر ＇و ي３ له در－اه عقل دور نه د

  خو ليكلى ي３ تقدير ك＋３ حضور نه دى
  

  زړه بينا هم له خپل خداى ＄ن３ وغواړه
  نور د ستر－و په معنا د زړه نور نه دى

  

  په ظاهر علم ك＋３ شته سرور خو هم دا
  جنت داسي چي د حور و قصور نه دى

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٩٢  

  ＇ه غضب دى چي په دې نن زمانه ك＋３
  يو بنده هم ＇وك خاوند د سرور نه دى

  
  ند چي د شعور دىيو جنون هغه خاو

  بل هغه چي هي＆ خبر د شعور نه دى
  

  ب３ صبري په حقيقت ك＋３ ژوند د زړه دى
   هغه زړ－ى چي دى ناصبور نه دى-آه
  

  راز دى پنهان ستا ب３ حضورۍ ك＋３ د مرګ
  كه ژوندى ي３ ژوند دي ب３ له حضور نه دى

  

  －وره هر －وهر ته مات ي３ خپل صدف ك７
  دىخو يو ته ي３ چي دي نيت د ظهور نه 

  
   زما پر ژبه هم را＄ي خوآرنى

  دا بيان مي د كليم او د طور نه دى
 

u  

 )٢١(  
  چي هي＆ نه لري كنار، خودي هغه سمندر دى
  نو زه ＇ه وك７مه چار، كه واله ده تا －２ل３

 



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٩٣ 

  پرې جادو شي مات５دلى، د اسمان د －نبد خداي／و
  نه چي دى له سن， خار، عمارت دا د ＊ي＋３ دى

  
  بيا هم ب５رته را وخيزي، شيد خودۍ سيند ك＋３ غو！ه 
  د ＄وانمرد نه د ب５كار، ول３ دا حوصله غواړي

  
  ستا مقام چي كوم اوچت دى، نجوميان پ５ژني كله

  د ستورو تابعدار، نه ي３ ته، ته ژوندۍ خاوره ي３
  

  حورې شته دي جبرئيل هم، شته جنت په دې دنيا هم
  ال شوخي ي３ د ديدار، م／ر ستا ستر－و ك＋３ نه شته

  
  په ＊ه رن， دا زمانه ده، مي پ５ژندلىل５ونتوب 

  چي ال نه دى تار په تار، آ قميص ي３ رابخ＋لى
  

  د كرم فطرت بخيل دى، غضب دا دى چي په حال ك＋３
  ول３ نه لري شرار، په سوچه لعل ك＋３ اور شته

 

u  

 )٢٢(  
  ما ته باد د صبايي، دا پيغام دى رال８５لى

  دى مقام ي３ باچاهي، عارفان چي د خودۍ دي
  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٩٤  

  ستا عزت دى هم له دې، ندون دى هم له دې نهستا ژو
  او كه نه بيا مختوري، كه خودي لرې شاهي ك７ه

  
  ما ته نخ＋ه د منزل خپل، تا را نه ك７ه! اې حكيمه

  ره نشين ي３ نه راهي، ＇ه －يله به ك７م له تا نه
  

  په مكتب زما د شعر، تربيت اخلي ال اوس دوى
  په دستور دي د شاهي، －دايان هغه چي پوهه

  
  چي رضا دي وي هغه ك７ه، معامل３ دي دا نازك３

  په خلوت ك＋３ د ناستي، خو＊ي نه دي طريق３ مي
  

  ول３ ستا ال ابتدا ده، د هما ＊كاري هم ته ي３
  له ＇ه راز نه دى خالي، دا جهان د زنده سرو

  

  ستا د الاٰله اال، ته عرب ي３ كه عجم ي３
  زړه دي نه ك７ي －واهي، نااشنا ！كي دي ＇و چي

  

u  

 )٢٣(  
   تاديهم السونه لن６ ، تا كمكى غوندي نظر دىس

  چي كجوره د باال، －ناه ستا شوه كه د دې شوه
 



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٩٥ 

  مرى تا لره خفه ك７ه، خاوندانو د مكتب خو
  راته وايه له كوم خوا، ږغ د الاٰله به راشي

  
  !شه مومه ي３ غافله، خدايي وركه ده خودۍ ك＋３ 
  الره تا لره هم دا، په دې جوړ به دي كار سم شي

  
  ترې د زړه په حقله واوره، كوم درو４ش چي كندى نه وي

  پاك اهللا دي كاندي تا، خبردار له خپل مقامه
  

  كه پر باندي سر تور ي３، اوچت عزم راپيدا ك７ه
  دلته تاج چي وي ز４با، فقط سر له د شاهين دى

  

  نه دا لوبه د افالكو، نه －ردش دى دا دستورو
  د خودۍ －２ه فنا، د نام３ جام３ زوال دي

  

  ډ４ر غم／ين شومه را پورته، د مكتب او د خانقا نه
  او نظر دى ！ول عنقا، دلته ژوند معرفت مينه

 

u  

 )٢٤(  
  عقل تش خبر دى نور ＇ه نه دى
  خو عالج دي بس نظر دى نور ＇ه نه دى

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٩٦  

  له هر يو مقام نه وړاندي ستا مقام دى
  دا ژوندون ذوق د سفر دى نور ＇ه نه دى

  
   نه ويق５متي ي３ كه خودي سات３ كه

  د －وهر خو بس جوهر دى نور ＇ه نه دى
  

  －ر＄ي وينه كه ر－ونو ك＋３ ترې سود ＇ه؟
  ＇ه دى ژوندى؟ خو ＄ي／رخون دى نور ＇ه نه دى

  
  پ７ده ما نه نه ＊ايي! د ر４دي ناوې

  تن نسيم مي د سحر دى نور ＇ه نه دى
  

  تاجران چي دا فيرن， ي３ كو！ه بولي
  هغه ＇يز مال د هنر دى نور ＇ه نه دى

  

  ا اقبال سخي دى خو ＇ه وك７يب３ نو
  د شغل３ بخ＋（ شرر دى نور ＇ه نه دى

 

u  

)٢٥(  
  باال تر ده فقيري، شان شوكت د سكندر نه
  نو بيا ＇ه شوه قيصري، چي په خواست غواړي باجونه

  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٩٧ 

  له خپل خداى نه نااميده، له بتانو اميدوار ي３
  نوره ＇ه ده كافري؟، ل８ خو و＊ايه ته ما ته

  
  اداري دغه اسمان دهب، هغو خل／و ته بخ＋ل３

  چي هي＆ پوهه نه لري، د مريانو د پالن３
  

  فيصله د زړه ك５داى شي، بس په يك３ يو نظر هم
  نو بيا دا ＇ه دلبري، د نظر شوخي چي نه وي

  
  په عتاب د ملوكانو، ＄كه زه يمه －ير شوى
  دا چي ده سكندري، چي خبر ي３ په انجام يم

  
  روري تهمينه نه وي س ،هسي ＇وك دى چي ي３ زړه ك＋３
  ＇ه ده هغه سروري، خو خودي چي پرې م７ه كي８ي

  
  دا زما قلندري ده، دنيا ！ول３ خو＊ه ك７ې
  او ال ＇ه ده شاعري، －ني شعر زما ＇ه دى

  
u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٣٩٨  

)٢٦(  
  نه دپاره د سما، نه ته م％ك３ ته پيدا ي３

  ورله ته نه ي３ پيدا، پاره دا جهان دى تا د
  

  د شغل３ د محبت دي، عقل زړه دواړه ب）ري
  بل اور بل كا په دنيا، اروخس سو＄ي８يپه يو خ

  
  د فرياد او اسويلو دى، دا چمن ＄اى د پالن３

  او نه ＄الو لره دا، نه دى سيل له د －لونو
  

  به ايساره وي تر كومه، په راوي، نيل او فرات ك＋３
  جوړه شوې چي ده ستا، دا ك＋ت９ وي７ سمندر له

  
  مدام ستورو ته ＊ودلو، ＊ان به چا د الرېوچي ن

  د رهبر د رهنما،  خپله دى ل５والهاوس په
  

  او خبره زړه را＊كونك３، لوړ نظر، روح ډك له سوزه
  د سفر سامان وي دا، تل امير د قافل３ له

  
  اند４＋نو د عجم دغه، وه پو！ى غوندي خبره
  چي داستان شي پرې ز４با، ك７ه اوږده د دې دپاره

 



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٣٩٩ 

  نغمه زه لرم مرۍ ك＋３، جبريل را ل７زونك３
  المكان لره ده ما، چي سمباله اي＋ودل３

 

u  

 )٢٧(  
  اې په مكان ك＋３ －يره دل３، ل５ري ته نه ي３ له المكانه

  ＄اى چي يادي８ي كوم د جلوې،  كور نه دي ليري نه دىند خاوري
  

  د خزانونو نه ويره ترهه، آمرغزار چي په ك＋３ هي＆ نه شته
  ليري دي نه دي له اشيان３، －ذار غمونه واړه ك７ه شاته

 
  په يو ＇و ！كو ك＋３ بيان شوى، سيدفقيرانوعلم دى دا

  خو ليري نه دى ال له ليندې، ژونددى په شان３ د اړتاؤ غشى
 

ـرشيچي سپوږم９پ５رونو＄ن３   شي ستافضا نه بهد４شروع له  ت５
  قدم را واخله كه ورله ＄３، اسمان نه ليري دا مقام نه دى

 

  ته الړشه مايوا＄ي پر８４دهچي رهبرته هسي نه چي وواي３
  طمع ك５داى شي ترې نه د دې، ５دوكىآ الروى چي وي پوه

 

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٠٠  

 )٢٨(  
  په يورپ ك＋３ وليكل３ شو

  عقل ما ته رابخ＋（ ك７ يو نظر حكيمانه
  هم را و＊ودلى ما ته عشق خبرې رندانه

  
  نه －ردش د پيمان３ دى، نه شراب نه صراحي ده

  دغه بزم جانانه، بس رن／ين په يو نظر دى
  

  شاعري ونه －３２ ته، دا زما نوا پر４شانه
  چي ＇ه دي په ميخانه، ې رازدار ي３ زه يمد پ７د

  
  منجرى دى ورته －وره، د سحر نسيم ته ت８ى

  د زړه ！وله افسانه، هم په دې ك＋３ مي پرته ده
  

  دا غياب دى كه حضور دى، ＇وك دي و＊يي و ما ته
  په ك＋３ يو زه ب５／انه، واړه دلته اشنايان دي

  

  زه ايسار به شمه نور هم، په فيرن， ك＋３ ال＇و ور３＄
  ك７ي سنبال دا ويرانه،  تواني８ي چي جنون ميكه

  

  په اسانه اقبال ت５ر شه، له مقام ＄ن３ د عقل
  ورك شه دغه فرزانه، و ل５كن مقام د شوق ك＋３

 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٠١ 

 )٢٩(  
  له اسمان ＇خه ＄واب، د فرياد يو ＄لي راشي
  اخر پورته شي حجاب، اخر سر شي په خطاب

  
  په احوال د محبت ك＋３، تفاوت ＇ه داسي نه شته

  بس په سوز او تب وتاب، ه سوز او تب وتابهسر ل
  

  تقدير ＇ه دى د قومونو؟، زه در ＊ايمه و تاته
  ورپس３ طاؤس رباب، توره غشى ابتدا ك＋３

  
  د يورپ په ميكدو ك＋３، دي عجب شان دستورونه
  وروستو ورك７ي بيا شراب، سرور مخك＋３ را پيدا كا

  
  يا شوكت كه د ت５مور دى، دبدبه كه د نادر ده

  شي غوپه په مى ناب،  دغه دفتر ي３اخير هم
  

  د جلوت زمانه راغله، د خلوت وختونه ت５ر شو
  اخير غ８５ ده د سحاب، د بر４＋نا نه خالص５دو ك＋３

  
  ډ４ر مشكل چي ال حصار شي، ؤ سيالب د معانيو

  ！ول رازونه د كتاب، قلندر اخير بيان ك７ه
 

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٠٢  

 )٣٠(  
  هر ＇يز مسافر هر شي دى راهي

  غ و ماهي＇ه سپوږم９ ستوري ＇ه مر
  

  ته مرِد ميدان ي３ سر د ل＋كر
  نوري حضوري ！ول ستا سپاهي

  
  هي＆ پوى ＇ه نه شوې په ＄ان قدرولو
  ب３ ملكه وال３ وك７ه ن／اهي

  
  تر ＇و به ي３ دنيا ته ته دا رن， الندي
  خو يا راهبي ك７ه ＄ه يا باچاهي

  
  ستر－و ليدلى پير د حرم دى
  ب３ سوزه كردار پوچ －ويه واهي

  

u  

 )٣١(  
  ／يا دى ＄ان ＇ر－ندويهر ＇يز ل

  ＊ايي هره يو ذره كبريايي
  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٠٣ 

  دى ب３ له ذوقه د نموده ژوندون مرګ
  د خودۍ تعمير ك＋３ پ＂ه ده خدايي

  
  د خودۍ په زور دا نه د اوري غر شي
  غر او رى شي چي كمزوري شي خودي

  
  ستوري خوشي يو تر بله كم －６ونه
  د وجود تقدير ك＋３ ليك ده جدايي

  
  روستي پار ك＋３دا سپوږم９ ز７４ه －ونه په 

  راز او نياز د اشنايي ＄ن３ خالي
  

  دغه ستا ستر－ي هم تا لره مشال دى
  ته په خپله د خپل ＄ان ي３ ر１ايي

  
  هغه ته ي３ چي ي３ حق په دې دنيا ك＋３
  باقي هر ＇ه يو ＄ال ده س５ميايي

  
  دي اغزي د صحرا غو！ي پرانستونكي
  －يله كمه ك７ه پ＋３ ابله كه دي بيايي

  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٠٤  

 )٣٢(  
  كه اعجاز دى دا د چا ، زمان３ دىدا －ردش د 

  ايشيا ك＋３ شو عنقا، الړ جادو د فيرن／يانو
  

  دغه راز مي وميندلئ، جوړولو نه د ＄الي
  چي خاوند وي د نوا، اشيانه شي ور له تندر

  
  بند－ي بله خدايي ده، بند－ي يوه －دا ده
  يا بنده شه د موال، يا بنده دزمان３ شه

  
   كوه ＇ارنهد خپل ＄ان، غافل مه شه د خودۍ نه
  دا وجود په خپله ستا، استانه بﾢ د حرم وي

  
  باقي پاته تا ك＋３ نه شو! اې د الاٰله وارثه

  نه خوندناكه شان وينا، نه كردار د قاهري هي＆
  

  ك＋３ همه زړونه ل７ز４دل به، ستا نظر نه په سينو
  وركه شوې اوس له تا، خو جذبه قلندري ده

  
  ل خبر ويد حرم اقبا، دا ك５داى شي چي د راز نه

  چي لري دى د وينا، د حرم په شان３ ډول
 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٠٥ 

 )٣٣(  
  چي زما ابتدا ＇ه ده، هو＊ياران به تپوسم ＇ه
  چي زما انتها ＇ه ده؟، زه تل وړى يم دې فكر

  
  چي تر هر تقدير له مخه، خودي دومره ك７ه اوچته

  اې بنده ستا رضا ده؟، خداى په خپله و پو＊ت３ چي
  

  ه زه كه ك５ميا－ر يمفرض ك７، ته په دې ولي حيران ي３
  زما نوره ك５ميا ＇ه ده؟، هم دا سوز مي د نفس دى

  
  د تقدير ژورې دې ك＋３، په نظر راغل３ و ما ته

  د رنجو هسي دا ＇ه ده؟، تپوس مه ك７ه ستر－ه توره
  

   هغه)١(" مجذوب فرون／ى"وي ، كه ژوندى په نن زمان ك＋３
  مرتبه د موال ＇ه ده؟، وه ك７ىپ ونو اقبال به ؤ

  
  چي ي３ وين３ ك７ ＄ي／ر مي، د صبحدم دهدا نوا 

  خدايه هغه خطا ＇ه ده؟، دا سزا كه د قصور ده
  

                                                 
د جرمني مشهور مجذوب فلسفي نطش３ چي هغه د خپلو قلمي وارداتو  ) ١(

ه دا چي هغه د خپلو فلسفينانه افكارو د السه پر صحيح اندازه ونه ك７ه، نتيج
  .غلطه الره باندي سم شو



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٠٦  

)٣٤(  
  چا ته عشق و＊ايي الر، چي له ＄انه خبر４دلو
  د شاهين واړه اسرار، غالمانو ته ＊كاره شي

 
  كه رازي كه غزالي وي، كه عطار وي كه رومي وي

  نوره هي＆ نه لري چار، ب３ اهونو د سحر نه
  

  چي له ده نااميد نه ش３!  الر ＊ودونكيهاې هوشياره
  خو ك７اؤ نه كوي بسيار، ب３ ذوق نه دى الروى

  

  د الهوت تا له! اې مارغه، ＊ه دى هغه رزق نه مرګ
  د الوت درله رفتار، كوم يو رزق كموي چي

  

  د دارا ＄ن３ هم ＊ه دى، آ فقير د سكندر او
   τخوى او بوى وي د كرار، چي د چا په فقيرۍ ك＋３

  

  دا آئين دى د ＄وانم７دو، كه حق －ويي دهب５باكي 
  د －يدړ زيست و روز－ار، د اهللا د زمري نه زده

 

u  

 )٣٥(  
  ما ته بيا دا پيام راغى،  فغان د نيمي شپ３ نه-آه

  شايد بيا سخت مقام راغى، ل８ ايسار شه! الرويه
  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٠٧ 

  ورشه ته هم ل８ غوپه شه، ژورتياوو د تقدير ك＋３
  ب３ نيام راغىلكه ت５غ ، دى جن／７يز ＄ن３ وجود مي

  
  ؟مصرعه كوم شوخ وليكله، په محراب د جماعت دا

  عن چي وخت د قيام راغى، ناپوهان سر په سجده شو"
  

  تماشه ودر８４ه مه ＄ه، ＇ه زما د غريب９ ك７ې
  تر ما وار چي د جام راغى، آ محفل خو الړو خور شو

  
  ؤ خپل بخ＋لىو－وره سوز ، دې اقبال هندي مسلم ته

  د تن اسانو په كام راغى، و غوندي دى ؤهتن اسان
  

  ومه سر زه له كلونو، هم د دې اقبال ل＂ون ك＋３
  هغه باز مي په دام راغى، اخر پس له زمانو نه

 

u  

 )٣٦(  
  نو ناممكن مي ده بقا، كه غور＄ن， نه وي د شوق

  حقيقت ك＋３ ژوند زما، چي هم دا غور＄نـ， د شوق دى
  

  د نوا كوي غو＊تنه، فطرت ما ＄ن３ په بيا بيا
  په محفل ك＋３ درد اشنا،  اوس هم وي ال پات３شايد

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٠٨  

  دغه ستا ！كاؤ１ه هم نن، هغه اور ايرې كواى شي
  طالب نه ي３ په ر＊تيا، －يله مه ك７ه له ساقي ته

  
  د هغه له پ７قه پ７وقه، د فيرن， اندازه مه ك７ه
  دا جوهر كوي ＄ال، د بجل９ په قمقمو ك＋３

  
  ولول３ جهان نيوونك３، ＇ن／ه زړونو ك＋３ پيدا شي

  افاقي نه شي پيدا،  په ستر－و ك＋３ انداز چي＇و
  

  په خزان ك＋３ هم په －ير ك＋３ د＊كاري راتللى نه شوم
  ك＋３ شوې ما لره بال، كوم３ پا３１ ＊اخ د ＄اله

  
  تقديرونه به بدل شي، تدبيرونه به نسكور شي

  حقيقت و－２ه دا،  مي د خيال نه دىليقدا تخ
 

u  

 )٣٧(  
  ＇ه فطرت له خپله عقله روبرو ك７ه

  ور＄ه تسخير مقام د رن， اوبو ك７هبيا 
  

  دا چي تا خپله خودي ده وركه ك７ې
  د ورك شوي ＇يز د پاسه جستجو ك７ه

  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٠٩ 

  د دې ستورو دا فضا چي حد ي３ نه شته
  ته هم دې نه جوړ مقام د آرزو ك７ه

  
  د چمن حورې دي واړه دي بربن６ې
  چاك د －ل او د الله ورشه رفو ك７ه

  
  كه هر ＇و فطرت خالي له ذوقه نه دى
  چي ترې ونه شول هغه ته په هاهو ك７ه

  

u  

 )٣٨(  
  هاى بدى مجبورۍ،－وره په ＇رن， شول،پيران دكليسااوحرم
  سينوك＋３ ب５نورۍ وميندل３ ي３ اودكاوش انعام ك＋３ دكوشش

  
  تا ته په يقين په الس باندي درتالى شي! پيدانادانه يقين دي ك７ه

ـغه درو４شي چي   ۍفغفور دهغ３ په مخك＋３ ！يت３ هم５ش دي،هم ه
  

  كله وي مستي كله وي آه،په وخت سحر－اه وي كله حيرت
  ته －وره بدلوي مي په هزارقسم رن／ونه دا دړد د مهجورۍ

  

  دا خبرې د عشق او د مست９، له حده د ادراك ＄ن３ بهر دي
  ددورۍ４سبب د دزړه مرګ،په فكرك＋３ مي داقدرته راغله

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤١٠  

  كارهچي ＄ان كاندي ＊، دمست９ ＄ن３ مجـبور دى، هـغه هم دخپل حسن
  راجمع اسباب دمستورۍ،بينايي ك＋３ وي،بل خوازمادستر－و

  
ـقونوكه نه وي چيري دا، پوه５داى نه شي هي）وك ـقديرپه منط   ي３ دت

  عثماني تركونه －وره تركان３ تيمورۍ په ＇ه ＇يزك＋３ وي كمى
  

ـووت د، په الس چي د حرم ـرانواقبال ك＋５ ـي ـق   ؟ؤو دا وايه ＇ه سبب ،ف
  دا＇ه وي مجبورۍ،دشاهانو بازونهسپين ،ك＋５وزي په الس خونه

 

u  

 )٣٩(  
  ك７ تازه جادو قديم، بيا د نوي دوران عقل

  ب３ همسا نه د كليم، دې دوران ك＋３ －زران سخت دى
  

  ＄ان بدل ك７ه په سل رن／ه، دى چاالكه ډ４ر زيات عقل
  نه زاهد دى نه حكيم، غريب عشق نه مال دى

  
  د الفت په مسافرو، د منزل عشرت حرام دى

  په ظاهر ＊كاري مقيم، ي هم واړهمسافر د
  

  د سورل９ تو＊３ له غمه، ته م＂ه دروم３ په الره
  سپك په شاني د نسيم، له درياب غره ت５ر４داى شي

 



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤١١ 

  دى آزادي او دويم مرګ، د ＄وانمرد فقير دوه پن／３
  ＇وك نصاب د زر او سيم، نور دي آ خلـ， ساتي چي

  

u  

 )٤٠(  
  نورجهانونه شته دي ، د دې ستورو نه ال مخك＋３
  ازم５＋تونه شته دي نور ،د دې عشق په سر ال پات３

  
  له ژوندو نه خالي نه دي، －وره دغه فضا－ان３

  كاروانونه شته دي نور، په سوونو باندي دلته
  

  په عالم د رن， او بوى ته، قناعت －وره ونه ك７ې
  چمنونه شته دي نور، ＄ال３ شته دي ډ４رې نورې

  
   ＇ه غم ك７مشوه د دغ３ به، كه مي يوه جون／７ه ورانه
  مقامونه شته دي نور، فريادونو اسويلو له

  
  ك７ه پرواز دغه دي كار دى، ته شاهين ي３ په معناك＋３

  اسمانونه شته دي نور، ستا په وړاندې ورته －وره
  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤١٢  

  چرته ＊ك５ل ته پات３ نه ش３، ددې شپوور＄والنجه ك＋３
  زمانونه شته دي نور، ستا دپاره مكانونه

  
  －و＊ى انجمن ك＋３چي وم ، هغه ور＄３ شول３ ت５رې

  عالمونه شته دي نور، اوس خبر مي په رازونو
  

u  

 )٤١(  
  په فرانس ك＋３ وليكل شو

  د جهان لره دوام، ل＂وي فيرن， عيشونو
  آه په دغه اميد خام، آه په دا كچه آرزو ي３

  
  راته پير د حرم وو４ل، چي ي３ واور４دو روداد مي
  په زړه ور نه ك７ې آرام، ستا فرياد دى اوس پوخ شوى

  
  زه ويلى نه شم" آرنى"، كليم ويلو" آرنى"

  تقاضا په ما حرام، تقاضا روا هغه ته
  

  كه فرياد افشا د راز وي، د نظر د خاوند هر＇و
  د رندۍ قاعده شي عام، خو ك５دالى نه شي دا چي

  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤١٣ 

  دى ب３ نم ب３ سوز او سازه، د صوفي حلقه ك＋３ ذكر
  ته هم پات３ تشنه كام، زه هم پات３ تشنه كام شوم

  
  عشق زما هم انتها ده، ق دي تا هم انتها دهعش

  ال زه هم يم ناتمام، خو ال ته هم كامل نه ي３
  

  ؤوچي كوم راز د فقيرۍ ، آه چي ورك شولو له تانه
  سلطنت د روم و شام، او كه نه مال د فقيرۍ دى

 

u  

 )٤٢(  
  ته پسخي８ي جبرئيل، علم باندي خودۍ كلك３
  فيلشي شپ５ل９ د اسرا، چي په عشق شي محكمه

  
  د دې نن صبا د عقل، يم خبر زه د عذاب نه

  زه په مثل د خليل، اړتاؤ شوى يم دې اور ته
  

  دمنزل كه هسي نه وي، كاروان پر４ووت په فريب ك＋３
  خوشحال９ دي د ره５ل، د منزل له راحت زياتي

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤١٤  

  له حلق３ مي د خبرو، كه نظر نه لرې درومه
  لكه ت５غ چي وي اصيل، د خودۍ نكت３ دي داسي

  
  د فرن， هغه درسونه، ادي８ي نن و ما تهراي

  چ５رته ستر د دليل، د حضور خوندونه چ５رته
  

  د خپل３ قافل３ نه ته، يي شپه تياره ده او جدا
   نوا لكه قنديلهد، ستا دپاره ده شغله مي

  
  هم ساده دى هم رن／ين دى، د حرم داستان عجب دى
  عابتدا ي３ اسماعيل،  دهτانتها د دې حسين 

 

u  

 )٤٣(  
  مدرسو ك＋３ افكار هم شته؟، ه ＊كلي او سپ５）ليچ５رت

  وايه خوند د اسرار هم شته؟، يا په دې خلوت كدو ك＋３
  

  هم اوږده هم كن６كپر ده، د منزل په لوري الره
  راته وايه ساالر هم شته؟، ＇وك په دغه قافله ك＋３

  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤١٥ 

  معركه د دين وطن ده، د خيبر نه هم ال زياته
   هم شته؟τرارزمانه ك＋３ ك، دې دپاره ＇وك په دغه

  
  د مومن بنده دپاره، چي د علم نه په آ خوا
  چي نعمت د ديدار هم شته، خوند د شوق خو ي３ ال پر８４ده

  
  دا ما９１ د فيرن／يانو، وايي پير د ميخان３ چي

  د د４وال ي３ ړقار هم شته، بنيادونه ي３ كچه دي
 

u  

 )٤٤(  
  د افالك وي حادثه، چي ال پ＂ه په پ７ده ك＋３

  هغه ما وته ＊كاره، ك دهآئينه ك＋３ د ادرا
  

  نه －ردش ك＋３ د اسمان دى، نه په ستوري پوري غو！ه
  نا＇اپي وت３ ناله، ستا تقدير زما د خول３ نه

  
  يو ب）رى چي ژوندى وي، يا په آه ك＋３ زما نه شته
  چي په دې نه شوه لمبه، يا نوجن دي كامبورى دى

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤١٦  

  د صبحدم له فريادونو، عجب نه ده كه زما
  هغه بيا شي را تازه،  چي اور دىستا په خاوره ك＋３

  
  دغه خاوره اخير مات ك７ي، دا د شپو ور＄و جادو به

  اړو پ７ ده ＇و پرته، پ５چ و خم ك＋３ د تقدير كه
 

u  

 )٤٥(  
  هي＆ د شوق نه دي سوزونه، د صوفي حلقه ك＋３ پات３

  ＇و دي پات３ داستانونه، ورسره د كراماتو
  

  هد فقير د４ره هم وران، د سلطان ما９１ ده ورانه
  كار د هر يوه فريبونه، افسوس تخت كه مصٰلى ده

  

  چي يو ورځ دوى شرمنده ك７ي، د قيامت مالك به －ورې
  ب３ معنا دي دفترونه، د صوفي، مال كتاب نن

  
  نه هغه رومي شامي دى، نه د چين نه د عرب دى

  دغه دواړه جهانونه، ＄اى به ＄وان آفاقي نه ك７ي
  

  و بيا هممستي ختمه شوه خ، د ب５／ا شرابو الړه
  د ساقي هغه نازونه، ال －ر＄８５ي مي په زړه ك＋３

  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤١٧ 

  په چمن ك＋３ وزغمه ته، د نارو زما تريخوالى
  چي كوم كار ك７ي ترياقونه¸كله زهر هغه كار ك７ي 

  
  قيمتي وي په ＇و چنده، د امير سلطان له پن／３

  هم سوز وي هم برقونه، د بر４＋نا په ＇５ر چي شعر ك＋３
 

u  

 )٤٦(  
  －ر４وان نه شو د هيچا، ي３ ＇يريهي＆ په زور باندي 

  ؤ جنون ب３ انتهاو، كه چاالك د مغربيانو
  

  د يقين دى ډك له سوزه، د ژوندون ضمير په ميو
  مدرسو ته ك７ې عطا! دغه آب اتشناك ربه

  

  دغه واړه منتظر دي، د خاكي آدم عروج ته
  دغه شين اسمان هم ال، كهكشان دى او كه ستوري

  
  ！ول كائينات دىزمان３ ، بس هم دغه د دې نوې
  تك تور زړه ب３ انتها، روڼ دماغ نظر ب３ باكه

  

  ستا نظر ته اړ ك５داى شي، كه دي نه وي بصيرت نو
  خس خاشاك دى دا دنيا، او كه نه نو مومن اور دى

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤١٨  

  دى مشال د خپل３ الرې، زمان３ عقل －２لى
  ؟ده معلومه چا ته دا، خو ادراك لري جنون هم

  
  نمردو مومنانود ＄وا، دا جهان واړه ميراث دى
  دليل په دې وينا، د لوالك نكته واضحه ده

 

u  

 )٤٧(  
  داسي را＄ي نه ستا په ولقه، آ مرغلره چي يك３ يو ده

  ستا په همت ك＋３ تر ＇و پرته، چي آزادي او يكرن／ي نه وي
  

  د ！ول جهان د تسخير كولو، يا د سنجر او طغرل آئين دى
  يقهمرِدقلندر بويه طور طر، يا د شاهانو غوندي د

  

  يا د رومي د مين３ －رمي ده، د فارابي د فكر حيرت دى
  يا د حكيم په دود ي３ جذبه، يا خو دى فكر د حكيمانو

  

  او يا د عشق زړورتوب دى، يا ده دعقل ويره او ترهه
  يا د تركانو په شان حمله، يا چاالكي ده د فيرن／يانو

  
  يا بيا د دير ＇وكيداري ده، يا خو د شرع مسلماني ده

  وي بتخانه ك＋３ كه په كعبه،  مستانو غوندي نعره دهيا د
  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤١٩ 

  په باچه９ يا په غالم９ ك＋３، په اميرۍ ك＋３ په فقيرۍ ك＋３
  چي جرات نه وي ＇و رندانه، هي＆ كار هم دې ك＋３ ك５دالى نه شي

 

u  

 )٤٨(  
  په ل＋كرو ك＋３ كتل３، تاج وتخت نه مي فو＄ونو

  د قلندر ك＋３ ما ليدل３، آ خبره چي دربار
  

  او ر＊تونى مرد خليل دى، م كده دىدا جهان صن
هَ ، دا نكته ده چي ده پ＂ه   ك＋３ انغ＋تل３الالٰ

  
  چي په خپله ي３ پيدا ك７ې، ستا دنيا هغه دنيا ده

  هر－ز نه ده رغ５دل３، ستا دنيا له خ＂و －＂و
  

  چي په وړاندې ي３ مقام دى، د دې ستورو او سپوږم９ نه
  ده په الره سر وهل３، هغه مو！ى خاوره اوس هم

  

  ما ته داسي ي３ ويلي، اكدار د بحر وبر دىچي و
  د سيالب ده در４دل３، د فيرن， كوډله الر ك＋３

  

  په فضا－انو ك＋３ تالش ك７ه، ته ي３ خپل نصيب! راشه
  د سحر دى ما ساتلى، يو جهان تازه په آه ك＋３

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٢٠  

  چي په دغه زمانه ك＋３، غنيمت شم５ره كدو مي
  نه خانقا ك＋３ شي ميندل３، مى ناب نه مدرسه ك＋３

 

u  

 )٤٩(  
  فطرت نه ك７ي را عطا، اند４＋نه چاالكه ما ته

  د الوتو مي په هوا، ول３ خاوره توان لري
  

  د ادراك دى پاكوونكى، هغه خاوره چي جنون ي３
  د جبريل ده تر قبا، هغه خاوره چي شل５دل３

  

  جوړولو پروا نه ك７ي، هغه خاوره چي د ＄ال３
  ډكي نه ！ولوي دا، د چمن وي７ه لمن ك＋３

  

  هغه او＊ك３ اهللا پاك دي، ته بخ＋ل３دغ３ خاورې 
  ك７ي د دې او＊كو ＄ال، چي خوله د شرمه ستوري

 

u  

 )٥٠(  
  نوى كلى نور آباد، صاحبان به د نظر ك７ي
  د كوفي نه د بغداد، زما ستر－３ دي په لوري

 



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٢١ 

  رعنايي او دا سرور، دا ＄وانان، دا مكتبونه
  ميخانه لري بنياد، هم په دې د فيرن／يانو

  
  فلسفي دى كه مال دى،  نه شتهكار غرض مي پرې

  د اندي＋ن３ نظر فساد، او آ بل يو د زړه مرګ
  

  چي دي وك８م فقيهه زه، كله دا زما مجال شي
  ل＂وم د زړه كشاد، تشه دا قدرې وينا چي

  

  ستى شييپه دنيا ك＋３ اخ، د پرو４ز عشرت په بيعه
  د غم پن／ه د فرهاد، د خداى پاك ورك７ه ي３ بوله

  

  －وره ما واړه ＇ر－ند ك７ل ،وچي رموږ د قلندر ؤ
  واړه فكر شي آزاد، د خانقا د مدرس３ چي

  

  رشي ماته نه ك７ل په ل８و، د بامب７ چي طلسمات وو
  د كليم كار ب３ بنياد، چي همسا ي３ په الس نه وي

 

u  

 )۵١(   
  فرشتو وك７ه چوغلي، د اقبال په سر پاك رب ته

  د فطرت －وت３ وهي، ب３ ادبه په ＊كال ك＋３
  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٢٢  

  د ده واړه اسماني دي، كارونهكه خاكي دى خو 
  نه رومي دى، نه شامي دى، نه كاشي، سمرقندي

  
  د آدم ناقراري ده، فرشتو ته و＊ووله

  خوى خصلت خداوندي، او آدم ته －وره ＊ايي
 

u  

) ۵٢(  
  نه ي３ پات３ شوه بازي، نه خو پات３ شو له －ون＂ه

  او بيالت وك７ه زاري، رومي وك７ه دې ك＋３ －＂ه
  

  كه ي３ －ورې دى رو＊ان، سهد جمش５د جام ال تراو
  نا ممكنه ده شاهي، ب３ دوك３ او ب３ فر４به

  

  نه خو ستا زړ مسلمان دى، نه زما زړه مسلمان دى
  زه ي３ هم يمه عادي، ستا هم لمون＃ كول عادت دى

  

  زه د هغ３ معرك３، په انجام باندي يم پوهه
  وي مال صاحب غازي، چي په كومه معركه ك＋３

  
  خوږه ده عربيهم ، هم تركي ژبه خوږه ده

  نه تركي نه عربي، حرف د مين３ كه ي３ －ورې
  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٢٣ 

  لونه بتان دي تراش، د آذر پ５شه د كا１ي
  چي دا كا１ي پستوي، دى دا كار د خليالنو

  

  ته هم پائند－ي ي３، ته هم ژوندون ژوندون ي３
  هر ＇ه خاكبازي هر ＇ه، او د دې نه عالوه

 

u  

 )٥٣(  
  پاسه د رومي قافله، سر دى په نعرو جرس

  پات３ په ميرو هغه، ع د سورلو چي ك７يطم
  

  ستا زمانه بيله ده، بيل دي طبعيت لرې
  نه خوري سمون تا سره، دا د خانقا ت７ون

  
  شي امام د دهيي يا زړه ، عقل كه مريى ك７ې زړه
  !اې په دې الر تلونكيه، سخته ده دا مرحله

  

  قيد ك＋３ د شام و سحر، بنده ال خودي ي３ ده
  خ د زمان３ نه ده＇ر، شا مدام －يله د ده

  
  دى بركت ستا د ساه، －ل ك＋３ ده شوخي د اور

  دا دي د نعرو صله، واوره د چمن مارغه
 

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٢٤  

 )٥٤(  
  عارفان دي كه عامي، په نوا زما ژوندي شول

  ＇رن， خلـ， اور شومي، خوند مي دوى ته دى ＊ودلى
  

  عجمي سر په سندرو، د حرم په خوا ك＋３ دى ＇وك
  م３ د احراميشوې جا، چي ر４ش３ ر４ش３ په دغه

  

   دىτلوړ مقام چي د حسين، حقيقت دى ال زواله
  د كوف３ او د شامي، الرې چارې تل بدل８ي

  
  جوار－ر پوره پاخه دي، زه په دې باندي و４ر８４م

  دغه ستا خپله خامي، په بايللو دي سر نه ك７ي
  

  كه ور وبخ＋ي يو ＄ل بيا، عجب نه ده مسلمان ته
  رحطامي او بسرحد جنيد، د سنجر شوكت او فقر

  

  يو خاص فضل كه دا نه وي، د هنر علم بقا ده
  مي د تن هره خامي، ستا نظر ك＋３ غ４７دله

 

u  

 )٥٥(  
  شوله ت５ره مياشته نوې، له هر يو مقام نه مخك＋３

  ب３ كوششه چا ميندل３، د كمال مرتبه چ５رته
 



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٢٥ 

  شوه غونچه نو په دا ＇ه شي، د پوكي په زور خوره كه
  نه وي نصيب شوېي３ ＇و ، چي د لمر شغله رو＊انه

  
  نو زړ－ى به دي هم پاك وي، كه نظر دي چيري پاك وي

  خداى دى زړه هم５ش بوتل３، د نظر په پ５روي ك＋３
  

  په چمن ش５رازه نه شو، په زړه سوى الله －وره
  ＊ه په ده دنيا راغل３، م اوربشو نه دهند غ

  

  د غوري آ معرك３ اوس، نه دي پات３ د ايبك او
  رو خوږې بدل３د خس، وي تازه به تل ترتله

 

u  

 )٥٦(  
  !نه ش３ ورك اې عقلمنده، په دې سحر ما＊ام ك＋３

  نه فردا لري نه دوش، يو بل جهان هم شته چي
  

  ؤ چا وته معلوم دىومقام ، د فردا د هن／ام３
  او مكتب كله نه خاموش، دې جمات او ميخانه

  

  مي موندى غه جوهر دى، د سحر صبا په ستر－و ك＋３
  پ９ هم دى آغوشد سي، د كومي نه خالي چي

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٢٦  

  ب３ قيد او تكلف نه، تهذيب نوى هي＆ هم نه دى
  ＇ه په كار غازه فروش، چي مخ د چا صفا وي

  
  چي غافل او نه كاهل وي، د ساز صاحب په كار ده

  كله كله شي سروش، غلط چيري آهن， هم
 

u  

 )٥٧(  
  د زمريتوب او بادشاهي، چي وه چ５رته مدرسه

  وباهيك＋３ ده پات３ ر، خونو په هغه خانقا
  

  ومي نه ليده يو تن ك＋３، ساالران چي د كاروان دي
  وه شروع اشباني، د موٰسى كليم اهللا چي

  
  ＇ه لذت خپله نغمه ك＋３، خوش الحان مارغه نه ويني

  ي３ په ساه ي３ كوتاهي، دې باغ ك＋３ راغله! هاى افسوس
  

  سراسر چي تاريكي ده، يو حيرت سر مستي هغه
  ه آ－اهيچي ده ！ول، يو حيرت سرمستي هغه

  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٢٧ 

  لوړ فكرونه زما ＄كه، لكه برق هسي ＄ال ك７ي
  چ５رته ورك نه شي راهي، چي د شپ３ توره تياره ك＋３

 

u  

 )۵٨(  
   خوش آهن／ه)١(له سلمانه، يو نكته مي ده په ياد ك＋３
  و هر－ز نه ده دنيا تن／ه＋په ＄وانمردو خواري ك

  

  ＄ي／ر بويه د پ７ان／انو تجسس د باتورانو
  ب３ له علمه له فرهن／ه، ي＊ه ژوندى پرې اوس５داى ش

  

  د طاؤس د بلبالنو، د تقليد نه توبه －ار شه
  ＇ه طاؤس ك＋３ ب３ له رن／ه، بلبل تش３ سندرې

 

u  

 )۵٩(  
  دى كه سپاه تاج او تخت، دا د فقر معجزې دي
  فقر شاه دى د هر شاه، فقر مير دى د ميرانو

  

                                                 
مسعود سعد سلمان د غزنوي دور نامور ايرانى شاعر چي غالبا په _ سلمان  )١(

 الهور مي پيدا شوى وو



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٢٨  

  چي پاكي اوك７ي د عقل، دى د علم مرام دغه
  دى د زړه هم د ن／اه، مقصود فقر نه پاكوالى

  
  دى مسيح او كليم فقر، ه او حكيم علمهدى فقي

  فقر دى بلد په راه، علم الره ل＂وونكى
  

  "علم"دى مقام د خبر ، "فقر"دى مقام د نظر 
  مستي علم ك＋３ －ناه، مستي فقر ك＋３ ثواب ده

  
  او د فقر موجد بل شى، دى د علم موجد بل ＇ه
ه ه، اشهد ان ال الٰ   اشهد ان ال الٰ

  
  كله باټ د فقر باندي، د خودۍ ت５غ چي ت５ره شي

  يو －وزار د يو سپاهي هم كار شي ك７الى د سپاه
  

  په دې خاوره ك＋３ كه چيري زړه بيدار وي هم ژوندى وي
  نو نظر ستا به ك７ي ماته آئينه د لمر او ماه

 

u  

 )۶٠(  
  سخت مشغول وم په طواف، زه په جوش د ل５ونتوب ك＋３

  د حرم شولو غالف، هچي روغ پات! شكر خدايه
 



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٢٩ 

  د همه وو مومنانو، مبارك دا اتفاق شه
  ！ول زما دي بر خالف، فقيهان د ＊ار يوه خوله

  
  افالطون －وره پ７ كي８ي، د حضور او غيب په من＃ ك＋３
  له ازل ＄ن３ اعراف، د هوشيارو خل／و ＄اى دى

  
  چي كتاب را نازل نه شي، ستا پر زړه باندي تر كومه
  نه صاحب ي３ د كشاف، يرازي ستا شك ك＋لى نه ش

  
  لكه ＄， هسي كمي８ي، د سرور او سوز نظر ي３
  د شرابو هم دى صاف، －ني －وټ د فيرن／يانو

 

u  

 )۶١(  
  روز－ار هم دى ډ４ر عجيب، د شعور او هوش او عقل

  دى د زړه نظر رقيب، په مقام د شوق ك＋３ هر يو
  

  د جمات انجام به ＇ه شي، زه پوه８５مه په دې چي
  بوخت شوى دى خطيب، ك＋３د نظر په مسايلو 

  
  طوافونه كوي －وره، كه هر ＇و زما د ＄الي
  په نوا ك＋３ مي نصيب، د چمن د مارغه نه شته

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٣٠  

  په خبرو داسي اورم، عثماني تركان پوهي８ي
  د اقبال شعر غريب، ول３ ＇وك ي３ ك７ي تر غوږو

  
  يورپ هغه چا و－وره، －اون６ي خپل دى －２لى

  ８ي ډ４ر قريب＊كاره كي، چي ي３ ستورى هم له ＄اى نه
 

u  

  درې درې شعرونه
  انداز مي د وينا كه هر ＇و ډ４ر نه دى ب３ باك
  شايد زما خبره زړه ته پر４َو＄ي دا ستا

   
  يا وي７و اسمانونو ك＋３ تكبير پرله پس３
  يا غ８５ه ك＋３ د خاورو عبادت، تسبيح، ثنا

  
  دا يو په موال مستو خود آ－اه خل／و مذهب
  دا بل د نباتاتو جماداتو د مال

 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٣١ 

  قطعات

)١(  
  نا محرمه د حرم ده الره چار
  هم ادا د كليسا د بيوپار

  
  تبرك －２ه زما ＇يري قميص ته
  نن صبا د ل５ونو ت５ر －２ه وار

 

u  
  خو بيا هم ＄ان ！ين／وه ته، د درياب ت５رو ك＋３ ورك شه
  شابه ＄ان دي بدلوه ته، وخوره پير او تاو را تاو شه

  
  يك نه دهد درياب غاړه ل، واوره ستا قسمت ك＋３ ＇پ３

  چي ستا خو＊ه وي ور＄ه ته، غولى وك７ه په كوم لوري
 

u  
  كه ساكن د ال مكان؟، اوس５دونكى د مكان يم
  كه په خپله يم جهان، زه ليدونكى د جهان يم

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٣٢  

  تل تر تله په مست９ ك＋３، ال مكان ك＋３ دي دى اوسي
  چي دى چ５رته زما ＄ان،  دي ك７ي ما پوههېخو په د

 

u  
  وتونو د خودۍ ك＋３خل، هسي زه ومه ورك شوى

  د پاك رب په حضورۍ ك＋３، －ويا نه ومه موجود زه
  

  چي د يار ننداره وك７م، پورته نه ك７ل３ ما ستر－３
  د قيامت بده سخت９ ك＋３، زه په خپله تماشه شوم

 

u  
  كاروبار واړه د ميني، پر４شان دى كه ي３ －ورې

  غلبل３ زما رن／ين３، ال د دې نه －６ې وډې
  

  صال ل＂وم －ر＄مد و، كله كله زه خوندونه
  خوندور وي كه ي３ وين３، كله خوند د جدايي هم

 

u  
  په اور ك＋３ ك＋５نستل، يقين ＇ه دى؟ د خليل غوندي
  كار ي３ ＄ان غوره كول، يقين دا چي په خداى مست شي

  
  نوي تهذيب دام ك＋３ ته د، واوره اې چي ي３ －ير شوى

  غوره ده په ＇و ＇و ＄ل، غالمي ب３ يقين９ نه
 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٣٣ 

  ３ ساز دى د عجمد عرب په سوز ك＋
  د حرم راز دى يووالى د امم

  
  له وحدت نه اند４＋نه د غرب خالي ده
  چي تهذيب د فيرن／ي دى ب３ حرم

 

u  
  چي شپ５ل９ ＇ن／ه وهمه، ＇وك دي راشي ودي －وري

  د عربو غ７ومه، په هندي پوكي نغمه زه
  

  نظر دى كك７ شوى، په انداز د فيرن／يانو مي
  لرمهد اياز قسمت ، زه په طبعه غزنوي يم

 

u  
  يو پ پروت دى انغاړلى، ＊كاري زړه هره ذره ك＋３

  چي خلوت ي３ دى نيولى، هم په دې جلوت ك＋３ دى دى
  

  د صبا هم د ب５／ا دى، دا منم چي بنديوان هم
  د زمان３ نه دى ساتلى، خو غالم چيري －ردش

 

u  
  نه ده نه ده اند４＋نه دي افالكي
  لرې نه په الوتو ك＋３ لوالكي

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٣٤  

  ل ته شاهين ي３دا منمه چي په اص
  ولي نه دي شته نظر ك＋３ ب５باكي

 

u  
  د مومن شته اميري، نه مومن شته او نه پات３
  د ضمير ي３ رو＊نايي، صوفي پات３ شه ترې الړه

  
  هغه زړه هغه نظر ته، بيا له خداى ＄ن３ وغواړه

  چي ＇وك وك７ي اميري، ب３ له فقره ناممكن ده
 

u  
  نظر －وره چي دى ن＋تى رن， او بو ك＋３

  －وره ورك شوى دى چارسو ك＋３عقل هم 
  

  د سحر ژړا پرې نه ږدې! اې زړ－يه
  شايد بيا مومي امان په اهللا هو ك＋３

 

u  
  جلوتونه د خودۍ مصطفايي دي
  خلوتونه د خودۍ كبريايي دي

  
  ＊انه ！وله خدايي دهود خودۍ ن

  كه ده م％كه كه اسمان كه عرش كرسي دي
 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٣٥ 

  ３ نوازيند مست９ او عشق جمال 
  جالل ب３ نيازيد مست９ او عشق 

  
  τد مست９ او عشق كمال ظرف د حيدر
  د مست９ او عشق زوال حرف د رازي

 

u  
  ؤوهغه ＇ه شو؟ چي رونق مي د محفل 
  ؤوهغه ＇ه شو؟ چي مي برق هم مي حاصل 

  
  د هغه مقام د زړه خلوت كدو ك＋３

  ؤو＇ه شو؟ چي زما د زړه منزل ! خدايه
 

u  
  ه د ستا شته زړهپه ك＋３ ن، په سينه ك＋３ دي تش دم دى
  په محفل ك＋３ دم د ستا، تاؤ －رمي را وستى نه شي

  
  چي دا نور په حقيقت ك＋３، ته له عقله وړاندي ت５ر شه

  ８ي دايليت د الر بل، منزل نه دى منزل نه دى
 

u  
  سور هي＆ كله د ناق３ د محمل نه يم
  تش بتكى يمه د الري منزل نه يم

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٣٦  

  سو＄ونه د خشاك مي د تقدير ك＋３
   ك＋３ حاصل نه يمزه بجلي يم حقيقت

 

u  
  ستا جوهر دى روغ له نوره پاك ي３ ته
  هم د ستر－و نور د دې افالك ي３ ته

  
  فرشت３ او حوري ستا وړوكى ＊كار دى
  چي شاهين د شهنشاه د لوالك ي３ ته

 

u  
   هغه پاته نه دىوپه محبت ك＋３ چي جنون ؤ
  ؤ هغه پاته نه دىود مسلمان زړه چي پر خون 

  
  ب３ ذوقه سجدهزړه صفونه ب５زاري د زړه 

  ؤ هغه پاته نه دىوچي د دوى جذب د اندرون 
 

u  
  د －ل ！وكى د شبنم په ＇ا＇كو تر دى
  هم رامب５ل دى هم سبزه باد د سحر دى

  
  خو بيا هم ترې هن／امه لوړ４داى نه شي
  چي د سوز نه د الله خالي ＄ي／ر دى

 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٣٧ 

  د خودۍ په زور طاقت، پا＇ه خور شه پر دنيا
  لته ووينه صفاپ مقام د رن， او بوى، د

  
  د درياب غوندي اشنا، ته اوس８５ه له حاصله
  د ساحل له ＄， لمن، را نغاړه دي په شا

 

u  
  الروي لره د ستر－و دى نظر دى
  عقل ＇ه دى؟ بل مشال د ره／ذر دى

  
  هن／ام３ په كور دننه كوم كوم راز دى
  د كو＇３ ＇راغ له دې نه ＇ه خبر دى

 

u  
   د سحر ورك７ې-و زلمو ته زما آه

  ته وزر ورك７ې، يو د شاهينبيا بچ
  

  زما دغه تمنا ده! اې خاونده
  و هرچا ته زما نور د نظر ورك７ې

 

u  
  دغه ستا دنيا ده! يو جهان د خزندو ؤ ربه

  جوړه دا زما دنيا ده، ن نهوباؤسله ژړا د 
  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٣٨  

  ستا دنيا ك＋３! اې خاونده، زه محكوم يمه، مجبور يم
  باچهي واړه هم ستا ده، او زما په دنيا－９ ك＋３

 

u  
  كرم دى ستا چي ب３ جوهر نه يم زه
  مريى طغرل او د سنجر نه يم زه

  
  جهان بينى كه دى فطرت زما خو
  د يو جمش５د د الس ساغر نه يم زه

 

u  
  اصل د مكان د المكان، هم هغه دى چي دى

  يو انداز دى د بيان، مكان ＇ه دى په معنا ك＋３
  

  او كه و＊ايي ＇ه و＊ايي، خضر ＇رن／ه و＊ايي
  وايه چ５رته دى عمان؟، ＊تنه وك７يكه ماهى پو

 

u  
  د هر غره او د دمن عشق، كله كله تنهايي شي

  كله كله انجمن عشق، كله سوز كله سرور وي
  

  د محراب او د منبر شي، كله دى په معنا پن／ه
  يعني شي خيبر شكن عشق،  شيτكله دى موال علي

 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٣٩ 

  كله وي ب３ خانما عشق، اواره وي كله كله
  كله وي نوش５روان عشق، انوكله شاه وي د شاه

  
  په جوالن زغره اغوست３، كله راشي و ميدان ته

  هم ب３ ت５غ او ب３ سنان عشق، كله كله ＊كاره راشي
 

u  
  جذب د اندرون راك７ې، اسالفو په ＇５ر! خدايه

  راك７ې"هم ال يحزنون"د ، شمار په ！ول／ي ك＋３ ته
  

  پرانست３ دي ما، غو！９ چي سخري ＇ه د عقل وي
  د جنون راك７ې، راله پن／هزما موٰلى اوس 

 

u  
  )١(دا نكته زده ك７ې ما له بوالحسن

  چي روح نه مري پس له مر－ه د بدن
  

  لمر ك＋３ ＇ه رن， به ＄ال شي باقي پات３
  !كه له خپلو پلوشو نغاړې لمن

 

u  

                                                 
  . مريد ؤورح چي د حضرت بايزيد بسطاميرحابوالحسن خرماني ) ١(



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٤٠  

  له نيك او بده، عقل هي＆ نه دى خبر
  له خپله حده، ظالم تل ت５رى كوي

  

  ؟شوي ه ماپ، خداى خبر دى چي دا ＇ه دي
  زړه له ِخرده، ِخرد زړه نه مي ب５زار

 

u  
  خدايي ＇ه ده؟ اهتمام د خشك او تر دى

  دا خدايي خو دړد د سر دى! اې خاونده
  

  پناه غواړم بند－９ نه! ول３ ربه
  د ＄ي／ر دى دا خو دړد د سر ال ＇ه دړد

 

u  
  دا آدم دى چي سلطان د بحر وبر دى
  ＇ه به ي３ وايمه ＇ه شى دا ب３ بصر دى

 
  نه خدابين نه جهان بين دىنه خود بين 

  وايه دا دى چي ＊ه كار ستا د هنر دى
 

u  
  د عارف دم خاص نسيم د صبحدم دى
  هم له دې نه د معنا ر４شه ك＋３ نم دى

  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٤١ 

  ＇وك شعيب غوندي كه چا ته په الس ورشي
  شپونكيتوب د كليمي نه يو قدم دى

 

u  
  په ر－ونو ك＋３ و ما ته ＊كاري وينه هغه نه

  و نه پات３ هغه زړهپات３ نه هغه ارزونه ا
  

  لمون＃، اودس دى، كه روژه ده او كه حج دى
  دي دا ！ول په هغه جوړ خو پات３ نه ي３ هغه ته

 

u  
  ＇ر－ندي８ي اوس رازونه پ پنهان

  ت５ر شولو دوران" لن تراني"الړ د 
  

  چي خودي د چا ＇ر－نده شوه اوله
  دى هغه مهدي هغه اخير زمان

 

u  
  دا －ردش د زمان３ جاودانه

  ي３ نور واړه افسانهحقيقت ته 
  

  چا ليدلى نه ب５／اه او نه صبا دى
  !هم دا نن ورځ ده فقط ستا زمانه

 

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٤٢  

  حكيمي نامسلماني د خودۍ
  كليم３ رمز پنهاني د خودۍ

  
  زده ك７ه شاهي او فقيري زما نه
  ك７ي غريبي ن／هباني د خودۍ

 

u  
  دا وجود ستا چي له روح سره نااشنا دى
  ＇ه عجب كه اسويلى دي نا رسا دى

  
  له ب３ روحه تن نه خداى －２ه ب３ زاره
  خداى ژوندى دى د ژوندو خل／و موال دى

 

u  
  د چمن خل／و ته پرون دي اورولي اقبال
  دغه اشعار ډك له نشاط او هم له سوز او مزې

  
  د صبا السو ته محتاج زه لكه －ل نه يمه
  جوش د جنون دى چي قبا ي３ ك７له ريش３

 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٤٣ 

  دعا

  )) شوهد قرطب３ په جمات ك＋３ وليكل((
  هم اودس مي دا －２ه، بس هم دغه زما لمون＃ دى

  د ＄ي／ر چي ده پرته، نوا－انو ك＋３ مي وينه
  نور حضور او هم سرور دى، د پاكانو سره ناسته

  ډك له سوزه هم نشه، د ول３ خوا ك＋３ الله دى
  مل／رتيا چا سره كاندي، ＇وك په اور د محبت ك＋３
  يو آرزو مل／رې شوه، په دې الر راسره پات３

  ＄اى د ناست３ هر－ز نه دى، د وزير او مير در－اه مي
  هم دا ＄اله مي ستا ده، ＊اخ د ＄ال３ مي هم ته ي３
  ن شووباؤسد قيامت د، ستا پر مخ －ر４وان مطلع مي
  ستا له مخه په سينه، اور مي بل د اهللا هو دى

  په ژوندون ك＋３ هم له تا دي، درد او داغ سوز او －رمي مي
  م مي ستا ل＂ون شيوهه، هم دا ته زما آرزو ي３

  نو ＊اريه وي كل ويجاړه، چي په ＇ن， ك＋３ ي３ ته نه ي３
  كه ما９１ وي كه كو＇ه، چي ته ي３ نو وي آباده
  ته و ما ته را عطا ك７ه، بيا هغه زاړه شراب دي

  مات مي جام ك７ه هم پياله، ل＂ومه زه هم دغه
  اې ساقي په انتظار دي، د كرم نظر دي بويه

 خلوتيان په الس كاسه، ３جلوتيان لو＊ي په الس ك＋

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٤٤  

  ل５ونتوب مي －يله من دى، ستا د دې لوى خداى نه
  په چارسو ما له ديره، ＄ان له تا ال مكان خوښ ك７

  حقيقت د دې نور ＇ه دى، فلسفه ده او كه شعر
  او ويل نه شه تا سره، د آرزو دى هغه ！كى

  د عارف دم خاص نسيم د صبحدم دى
  ىهم له دې نه د معنا ر４شه ك＋３ نم د

  
   غوندي كه چا ته په الس ورشيع＇وك شعيب 

  نه يو قدم دى عشپونكيتوب د كليمي
 

u  

  د قرطب３ جمات

  ))د هسپاني３ په ه５واد او بالخصوص قرطبه ك＋３ وليكل شول((

  حادث３ چي رغوي، سلسله د ور＄و شپو ده
  مون６ د ژوند او د مر－ي، سلسله د ور＄و شپو ده
   دوه رن／هلكه تار ر４شمين، سلسله د ور＄و شپو ده

  ذات ل／يا دى جوړوي، ترې صفاتو قبا ＄ان له
   د ازل د ساز فغان دى، سلسله د شپو او ور＄و

  د ممكناتو ＊كاروي، ذات په دې ك＋３ ز４ر وبم
  هم زما كره كتنه، كوي ستا كره كتنه

  كائينات چي تن／وي، سلسله د ور＄و شپو ده



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٤٥ 

  كه ناقص او كو！ه زه يم، كه ناقص او كو！ه ته ي３
  او ما هم به وركوي، م مر－ى فنا ك７يتا به ه

  وايه نور حقيقت ＇ه دى؟، ستا د شپو او ستا د رو＄و
  شپه او ورځ چي نه لري، يو حركت د زمان３ دى

  معجزې د هنرونو، واړه تلونكي او فاني دي
  ت５ر４دونك３ او فاني، د دنيا دي واړه چاري

  

  هم باطن ظاهر فنا ده، هم اول اخر فنا ده
  د هغ３ اخر فنا ده، ړ وينقش نوى وي كه زو

  

  د ثبات او د دوام، م／ر شته رن， هغه نقش ك＋３
  كوم رسولى تر انجام، چا بنده د خداى چي وي
  چي له عشقه فروغ مومي، د بنده د خداى عمل دى
   په ده باندي حرام مرګ، عشق د ژوند اصل ر４شه ده
  پر تندي چابك روان دى، كه حركت د زمان３ ＇و

  بل هر يو سيالب ك７ي رام، ب دىعشق په خپله يو سيال
  عالوه تقويم د عشق ك＋３، د روان３ زمان３ نه

  چا پرې اي＋ى نه دى نام، نورې شته زمان３ داسي
   دىملسو هيلع هللا ىلصعشق زړه دمصطٰفى،عشق روح دجبرييل دى

  دا د پاك اهللا كالم،  دىملسو هيلع هللا ىلص دا د پاك اهللا رسول
  نمونه د ＊كلي －ل ده، په مست９ د عشق تابناكه
  عشق كاسه ده د كرام، اب ديعشق يو خام غوندي شر

  عشق ساالر دى د ل＋كرو، ه د دې حرم دىهعشق فقي
  په هزار ＄اى ي３ مقام، عشق د الرې الروى دى

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٤٦  

  د ژوندون تار ك＋３ نغم３ دي، د مضراب ＄ن３ د عشق
  عشق د ژوند بل３ لمب３ دي، هم له عشقه ژوند ك＋３ نور دى

  
  دى له عشقه وجود ستا، اې حرم د قرطب３ چي

  عشق دوام دى سراپا،  ＄ن３ ب３ غمهعشق د وخت
  ساز آواز دى يا كه ！كى، رن， كه خ＋ته ده كه كا１ى
  د ＄ي／ر په ك＋３ پيدا، معجزه د فن په وينو
  دا وچ كا１ى نه زړه رغ ك７ي، د ＄ي／ر د وين３ ＇ا＇كى

  هم سرود سوز و صدا، د ＄ي／ر وينه سرور دى
  ده نوا مي سينه سوزه، ستا فضا زړه ＄لوونكى

  پرانستل ي３ كار زما، و كار ستادى حضور د زړون
  

  د آدم سينه ＇ه كمه، نه د عرِش معٰلى نه
  شين اسمان دى انتها، كه هر ＇و د مو！ي خاورې
  د سجدې لري نو ＇ه شو، توان طاقت نوري وجود كه

  درته نه دى مهيا، د سجود سوز او －داز چي
  شوق او ذوق ته مي و－وره، زه كافر غوندي هندي يم

  هم په خوله باندي مي دا،  زړه ميدى صٰلوة درود پر
  

  هم په غاړه ك＋３ مي شوق دى هم مي شوق دى په شپ５ل９ ك＋３
   و پى ك＋３ او نغمه د اهللا هو مي ده پرته په رګ

  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٤٧ 

  د بنده د خداى دليل، دى جالل او هم جمال ستا
  ته هم ي３ جليل جميل، هغه هم جليل جميل دى

  ارهتا ك＋３ ستن３ دي ب３ شم، وداني ده ستا پائيداره
  تني －２ي د نخيل، لكه وي صحرا د شام ك＋３

  در وبام باندي وري８ي، د ايمن د وادۍ نور دي
  جلو－اه د جبرييل، ستا دا دن／ه مناره ده
  مسلمان بنده دا ＄كه، ورك５داى نه شي هي＆ كله
  ع او دخليلعد كليم، راز ＇ر－ند د ده اذان ك７
  نه ي３ بريد د افق شته دى، د هيواد حدود ي３ نه شته

  يا دجله دينوب يا نيل، دې بحر هر يو موج دىد 
  هم عجب３ ي３ قيص３ دي، عجيبه ي３ زمان３ دي

  ده پيغام دى د رحيل، زوړ دوران لره ورك７ى
  د ميدان د شوق شهسوار دى، دى ساقي د ذوق لرونكو

  هم دى تيغ لري اصيل، ＊ه صفا شراب د ده دي
  

  چي ي３ زغره الاٰله، دى هغه ＄وانمرد سپاهي دى
  ده تكيه ي３ الاٰله، سيوري ك＋３ د توروان په 

  

  د مومن بنده رازونه، هم له تا ＄ن３ ＇ر－ند شو
  هم د ور＄و ي３ تاوونه، هم د شپو ي３ ژړا－ان３
  هم عظمت ي３ د خيالونو، هم مقام اوچت د هغه

  هم نياز هم ي３ نازونه، هم سرود او شوق د هغه
  كه ي３ －ورې الس د خداى دى،  د مومن الس حقيقت ك＋３

  جوړوي واړه كارونه، الب هم كار ايستونكىهم غ



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٤٨  

  نو بنده موال صفت شي، چي خاكي نوري سرشت شي
  جهانونو دولتونه، ورته هي＆ وي د دې دواړو

  مقصدونه ي３ جليل شي، اميدونه ي３ قليل شي
  زړه را＊كونكي نظرونه، شي ادا ي３ دلفريبه
  كلك په وخت ك＋３ د ل＂ون وي، پوست په وخت ك＋３ د خبرو

  وي جن／ونه او بزمونه، ز او زړه ي３ پاك ويوي پاكبا
  د پركار د حق نقطه وي، د مومن بنده يقين پوخ
  تش طلسم مجاز، وهمونه، او دا نور عالم دى واړه

  

  هم د عشق منزل دى دى، هم د عقل منزل دى دى
  هم －رمي د محفل دى دى، په حلقه ك＋３ د آفاقو

  

  ي３ دبدبه ته د پاك دين، اې كعب３ د هنرمندو
  د اندلس د سرزمين، تبه دي د حرم ك７همر

  كه د حسن ستا مثال شته، د اسمان الندي ＊ايست ك＋３
  نه شته بل چ５رته چنين، شته په زړه د مسلمان ك＋３

  چي عرب شهسوران وو،  هغه د حق ＄وانمرده-آه
  هم د صدق او د يقين، وو" عظيم خلق"خاوندان د 

  د هغوى له حكومت نه، ＇ر－ند شوى عجب راز دى
  ك７ي شاهي نه په ن／ين، وندان د زړه په فقرخا

  د ختي＃ لو４دي＃ پالنه، خاص نظر د هغوى ك７ى
  ؤ راه بينود چا عقل ، په تيارو ك＋３ د يورپ چي

  چي نن هم اندلسيان واړه، په بركت د چا د وينو
  هم ساده روشن جبين، دي ＊ه زړي زار４دونكي



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٤٩ 

  آهو چشمه خلق ډ４ر دي، ال تراوسه دې هيواد ك＋３
  له هغه شان دل نشين،  غشي د نظر دىچي ي３

  
  هوا－انو ك＋３ د دې شته، خوشبويي د يمن نن هم
  نوا－انو ك＋３ د دې شته، د حجاز د نوا رن， هم

  
  ستا اوچته له اسمانه، ده په نزد د ستورو م％كه
  ستا فضا ده ب３ اذانه، خو افسوس چي د پ７５يو نه

  ده په كوم منزل ك＋３ پات３، ده م５شته كومه وادي ك＋３
  قافله د عشق سخت ＄انه، بال－ان３ ل７زونكى

  د اصالح د دين له مخه، شورش وليد جرمنيانو
  د زړو نقشونو ورانه، چي ي３ ك７له هره نخ＋ه

  چي د پير د كليسا وه، الړه دوړه پاكبازي شوه
  چي د فكر شوه روانه، پرې پس３ ك＋ت９ نازكه

  فرانسيسيانو انقالب، وليدو په خپلو ستر－و
  پرې بدله شوه ب３ نشانه، ا چيد مغرب خل／و دني

   زوړ شوىود زوړ رسم ؤ، رومي نسله قام په مينه
  زړه شوې دنيا ＄وانه، بيا په خوند ي３ د تجديد شوه

  نن هم هغه اضطراب شته، －وره روح د مسلمان ك＋３
  وتى نه شي له زبانه، دا د خداى يو داسي راز دى

  

  چي به ＇ه را والړي８ي، دې درياب د تل نه خداى زده
  چي په كوم طور بدل８ي، دغه شين －نبد به خداى زده

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٥٠  

  شفق غرق شه په سحاب، دا په تن／و ك＋３ د غرونو
  ډيري پرې اي＋ى دى افتاب، كه د لعل د بدخشان

  
  د دهقان د لور سندرې، سوز نه ډك３ هم ساده دي
  په ن５＂ه ك＋３ د شباب، دې سيالب ك＋ت９ د زړه له

  ستاسي ＇وك دىدا په غاړه ، واورئ) ١(اې اوبو د كبير 
  دى ل／يا دى ويني خواب، دا د بل３ زمان３ چي
  پروت پ７ده ك＋３ د تقدير دى، عالم نوى چي تر اوسه

  زما دى ب３ حجاب ك＋３، د هغ３ سحر په ستر－و
  زه پ７ده ك７مه اوچته، كه له مخ نه د فكرونو

  فيرن， را نه وړي تاب، نو زما د نوا－انو به
  حساب دى مرګهغه ژوند په ، چي په ك＋３ انقالب نه وي

  كشمكش د انقالب، د قومونو د روح ژوند دى
  په مثال وي لكه توره، هغه قوم الس د تقدير ك＋３
  د عمل خپل احتساب، چي هر دم په هر زمان ك７ي

  
  ره ＄ي／رخونهيب３ د ډ، ！ول نقشونه دي نيم／７ي
  ره ＄ي／رخونهيب３ د ډ، نغمه هم كچه سودا ده

 

u  

                                                 
م دى چي هغ３ سره نزدې د قرطب３ مسجد واد الكبير د قرطب３ دمشهور سيند نو ) ١(

  .واقع دى



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٥١ 

  په قيدخانه ك＋３ د معتمد فرياد
ــ ــي شــاعر    معتم ــي ژب ــو ي３ؤ د هــسپانود د اشــب５لى بادشــاه او د عرب  ي

ــ３ اچــولى       ــ＋３ ي ــدان ك ــه زن ــ７ى او پ ــه شكــست ورك ــه ل حكمــران هغ
ــه      وؤ ــه شــوي او پ ــه ترجم ــزي ژب ــه ان／ري ــه پ ــد نظمون وزډم "، د معتم

  .ك＋３ شايع شوى دى" آف دي ايس سيريز
  

  په سينه ك＋３ راته پات３، ب３ شرره يو فغان شو
  ترينه تلونكى دى تاثير هم، شهالړ رخصت ور＄ن３ سوز 
  شاه زلمى پروت دى زندان ك＋３، ب３ ن５زې او ب３ له توري
  چي پ＋５مان مي دى تدبير هم، زه خو خود يمه پ＋５مانه

  －وره زړه زما را ك＋اى شي، د ＄ن％ير لور ته په خپله
  كله جوړ زما شمشير هم،  له دې فوالد نهوشايد ؤ

  د پ＋و دىنن ＄ن％ير زما ،  دوه مخىوچي زما تيغ ؤ
  پيدا ك７ونكى د تقدير هم، ＇ومره شوخ او ب３ پروا دى

  
u  

   



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٥٢  

د عبدالرحمان اول د السه نهاله ك７ل شوې د ((
  ))كجوري اولن９ ونه

  ))د اندلس په م％كه ك＋３((

دى، په ＇خه دا اشعار چي د عبدالرحمان اول تصنيف ((
تاريخ المقري ك＋３ درج دى،دا الندينى نظم د دې آزاده 

وموړې ونه په مدينة الزهراء ك＋３ نهاله ك７ل ن(ترجمه ده 
  ))شوې وه

  زما چشمانو لره نور ته ي３
  ان د زړ－ي زما سرور ته ي３
  خپلي وادۍ ＄ن３ زه ليري يمه
  ما لره ونه هم د طور ته ي３

  
  ي３ لويه شوې د مغرب په هوا
  خاص د عرب د صحرا حور ته ي３
  لكه پرد４س ك＋３ ناقرار يمه زه

  چور ته ي３داسي پرد４س ك＋３ په زړه 
  

  بارداره اوس３ د پردې په هوا
  ش５رازه تا دي كاندي نم د صبا

 



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٥٣ 

  نظاره د عالم ＇ه عجب ＊كاري８ي
  دنظر لمن تار تار شي په ك＋３ شل８ي
  مبارك المبوزني دي شي همت ته
  غاړه هي＆ د سمندر نه معلومي８ي
  د ما＊ام په وخت پر４وتى ستورى نور هم

  ن ك＋３ ال ＄ل８يوباؤسد غربت په 
  

  د جهان هي＆ نه شته بريدونهد مومن 
  هر مقام مومن ته خپل ＄اي／ى ＊كاري８ي

 

u  

  هسپانيه

  ))د هسپاني３ په خاوره ك＋３ وليكل شو((
  ))د ب５رته راتللو په ن５＂ه (( 

 
  د مسلم امانت －رې، ن خاورې اې د وينو５د سپ

  ته زما ي３ په نظر ك＋３، د حرم په ＇يري پاكه
  ＊انونهوند سجدو دي ، پ په خاورو ك＋３ پراته ستا

  ستا بادونو د سحر ك＋３، دي خاموشه اذانونه
  رو＊انه ي３ ن５زې وې، د رو１و ستورو په ＇يري چي

  ستا كمر او ستا په غر ك＋３، وې خ５م３ ي３ چيري ج／ي



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٥٤  

  بيا نكري％ي دي په كار وي، كه سن／ار له د پى مخو
  دى په وينه د ＄ي／ر ك＋３، ال مي رن， لكو！ي پات３
  －ه سو＄ي８يد مسلم ستر، د خس２و نه به ولي

  هغه نه شته په شرر ك＋３، دا منم چي تاؤ －رمي ي３
  وليدله ول３ ＇ه ك７م، غرناطه مي هم په ستر－و

  په قيام نه په سفر ك＋３، مسافر تسكين ونه ميند
  هم مي واورؤ هم واور４د، ومي ليد ومي ＊ودلو

  په نظر نه په خبر ك＋３، تسلي د زړه مي شته دى
  

u  

  د طارق دعاء

  ))ه ميدان ك＋３د اندلس د جن， پ((
  پراسراره بند－ان ستا، دا غازيان دا ناليدلي

  پك＋３ تا دي قوتونه، د خدايي د ذوق چي اي＋ى
  هم سيندونه هم صحرا شي، دوه ！و！３ ي３ په يو لته
  شي را غون６ له تره３ غرونه، د آوري دان３ په ＇ير ي３
  د بنده زړ－ى ب３ غمه، ك７ي له دواړو جهانونو

  به ي３ دي كارونهعجي، عجب خوند د اشنايي دى
  د مومنانو شهادت دى، هم مطلب او هم مقصد
  نه ولجو ك＋３ وړل مالونه، نه ي３ كار د ملك نيول دي

 



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٥٥ 

  ريدي －ل دى له مودو نه، خيابان ك＋３ منتظره
  د عرب د وينو سرو نه، يو قبا ورله په كار ده

  
  خلـ， تا ك７ه ب３ مثاله، په صحرا ك＋３ اوس５دونكي
  بان， ويلو د سحر ك＋３، په خبر ك＋３ په نظر ك＋３
  د صدو نه په ل＂ون ك＋３، چي ژوندون ي３ －ر＄５دلو

  هم د دې خل／و ＄ي／ر ك＋３، هغه سوز ي３ وميندلو
  هغه كار ＊كاري و دوى ته، ور د زړه چي پرې خالصي８ي

   هي＆ په نظر ك＋３ دوى ته مرګ، هالكت نه ＊كاره كي８ي
  يو ＄ل بيا دا راز ژوندى ك７ې، د مومن بنده په زړه ك＋３

  ك＋３" التذر"په نعره د ، تندر بر４＋５دو چيهغه 
  

  يو ＄ل بيا ك７ي رابيدارې، ارادې كلك３ سينو ك＋３
  تورې جوړې ك７ې آبدارې، د نظر د مسلمان نه

  

u  

  لينن

  ))د خداى په حضور ك＋３((

  ستا نخ＋３ دي دو＇ار، كايناتو هم په ژوو ك＋３
  هم ژوندى هم پائيدار، حقه دا ده چي ستا ذات دى



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٥٦  

  چي موجود ي３ ته كه نه ي３، ＇ه رن，پوهه شوى وې زه 
  بدل５دل３ وار په وار، نظر ي３ د عقل واړه
  هي＆ ＇ه خبر نه دى، د فطرت د ازلي سروده

  كه نجوم ك＋３ وي هو＊يار، وي ماهر د نباتاتو
  نو ثابت هغه عالم شو، چي په ستر－و مي نن وليد

  د －رج３ خوشى ب５كار، چي به ما －２لو وهم
  كلك ت７لي بند－ان يو ،موږ په بند د ور＄و شپو ك＋３
  د وختونو كرد－ار، ته ليكونكى د لمحو هم

  درنه ك７مه يو پو＊تنه، اجازت كه راكوې نو
  ك＋３ ايست３ نه ده الر، مقالو د حكيمانو په

  د اسمان تر خ５م３ الندي، چي تر ＇و پوري ژوندى وم
  ＇رخ５دله لكه خار، دا خبره مي په زړه ك＋３

  ه شيباندي پات３ قابو ن، د خبري په ادابو
  موج وهونكي وي افكار، كله روح ك＋３ چي دننه

  ته معبود د كوم آدم ي３؟، ل８ ي３ و＊يه و ما ته
  د اسمان نه را حصار؟، آدم هغه چي دى الندي

  نن سپين پوستي فيرن／يان دي، د مشرق واكداران واړه
  په مغرب ك＋３ نن واكدار، پ７ق５دونكي سرۀ او سپين دي

  １ا ډ４رههنرونو ر، ده يورپ ك＋３ د علمونو
  دى تيارو ك＋３ يا غفار، خو چينه د حيوان نه شته
  په رونق په صفايي ك＋３، د تعمير په رعنايي ك＋３
 له －رجو ＄ن３ شاندار، د ب５نكونو عمارات دي

  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٥٧ 

  حقيقت ك＋３ جواري ده، په ظاهر ك＋３ تجارت دى
  د يو كس د سود نه جار، ونو خلق３ شيهپه لك

  نكىحكومت ي３ وينه ＇＋و، دى حكمت، تدبر، علم
  معلومي８ي روا دار، په ظاهر د مساواتو
  عريان９ افالس ته －وره، ب５كارۍ شراب خورۍ ته
  د تمدن نه دى بسيار؟، دا برى ال د فيرن，

  د پاك رب له رحمتونو، هغه قام چي وي محرومه
  وي ب７اس بجلي معيار، د هغو د كماالتو
  دى مر－ى زړونو دپاره، حكومت د مشينونو
   مروت شي تار په تارد، مشينونو ك＋３ احساس

  داسي ＊كاري چي اخر به، ＊ان３ خو ل８ي ل８يون
  سر د الندي را －ذار، د تقدير شاطر، تدبير ك７و
  بنيادونو دى راغلى، يو زلزل د ميخان３ په
  د خرابات دي ناقرار، په دې فكر ك＋３ پيران
  چي سوروالى را＊كاره شي، په ما＊ام ك＋３ په مخونو
  ７ى دا سن／اري３ دى ك، يا غازه ده يا شرابو

  ول３ ستا په دنيا－９ ك＋３، ته قادر ي３ هم عادل ي３
  د مزدور زيست و روز－ار، تريخ له حده ＄ن３ زيات دى

  !د زر پرستو شي اې ربه؟، كله ډوبه به ك＋ت９
 ده ن７ۍ په انتظار، ستو ورځ تهيد بدل اخ

 

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٥٨  

  د فرشتو سندره

  ال دى عشق ب３ له مقام، ال دى عقل ب３ له وا－و
  ال دي نقش دى ناتمام، كيهازلي نقش ت７ون

  ه مير او پير ناست دىهرند فقي، د مخلوق د خداى په سو ك＋３
  د سحر او د ما＊ام، ال جهان ك＋３ دي －ردش دى

  فقيران دي په حال مست دي، اميران دي په مال مست دي
  ال خواجه بلند مقام، خوار بنده －ر＄ي كو＇و ك＋３
  غالمي د هوس ！وله، پوهه دين، علم كه فن دى

  خو ال فيض ي３ نه دى عام، شق دى غو！３ پرانستونكىع
  او خودي جوهر د ميني، دى جوهر د ژوندون مينه

  ال پ７ده ك＋３ د نيام،  چي دغه ت５ره ت５غ دى-آه
 

u  

  د خداى فرمان

  ))فرشتو ته((
  غريبانان مي پا＇وئ، شئ پورته د دنيا

  په ما１و ك＋３ راولئ، زلزل د ُامراوو
  الم له وينه －رمهك７ئ غ، په سوز د يقين باندي
  په ميدان وجن／وئ، د باز سره چرچ２ه
  اختيار د ！ول اولس ده، راتلونك３ زمانه د واك

  چي ＊كاري ورانوئ، نقشونه زاړه هر چ５رته



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٥٩ 

  په روزۍ د كوم پ＂ي، دهقان چي ي３ محروم وي
  د دغه م％ك３ وس５％ئ، هر وږى د غنم

  د خالق او د مخلوق وي، حجاب په من＃ ك＋３ ＇ه ال
  كليسا نه وباسئ، يسا لهپيران د كل

  په طوافونو د اصنامو، په سجدهته دي خداى 
  ډيوه ＊ه دا چي وپوكئ، د دير او د حرم

  د مرمرو د تختو نه، ناخوښ يمه ويزار يم
  ما دپاره سازوئ، د خاورو بل حرم به
  كارخانه د ＊ي＋ه －رو، تهذيب د نوي دور دى

  د جنون الري و＊ايئ، شاعر ته د مشرق
 

u  

  قذوق او شو

  ))دې ك＋３ زيات شعرونه په فلسطين ك＋３ ليكل شوي دي((

  چي له دا هسي －النو، افسوسناكه را＊كاره شوه
  و صحبت له د دوستانو، زه دي ورشم تش السونه

  
  ژوند د زړه او د نظر، د صحرا ＊كلى سحر
  د چين３ ＄ن３ د لمر، نور ول３ ول３ روان

  د وجود پ７ده پاره، د ازل حسن ＊كاره
  تاواني په ك＋３ نظر،  ك＋３ ډ４رسود زړ－ى له په



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٦٠  

  غ７سكى سره اودي اودي، وري＃ پر４＋ودل د شپ３
  رن， په رن， ＊كلى ＇ادر، ريد اضم په غرشو ډ

  صفاا اون９ شوې صف، －７ځ نه پاكه شوه هوا
  كاظمي نه لر وبر، ش／ه نرمه ده ر４＋م

  چ５رته پ７ى د خ５م３، چ５رته پروت م７ شوى اور
  ډ－رال به وي په دې ، كاروانونه ＇ومره ت５ر

  
  ستا هم دغه دى مقام، راغلو ږغ د جبرائيل
  خوشحالي ده د دوام، فراق جنو له هم دا

  
  وي شراب له زهرو زيات، تراخه ما لره د ژوند
  وي تازه مى وارادات، زوړ محفل د كاينات
  په ميدان ك＋３ د ژوندون، نه شته بل يو غزنوي

  ＇وك مسلم ي３ چي ك７ي مات، سومناتونه طمع －ير
  د عجم د فكر ساز، ر سوزد عرب د ذك

  بل ك＋３ نه شته خياالت، يو نظر ＄ن３ خالي
  τهم نه شته دى حسين، قافله ك＋３ د حجاز يو

  د دجل３ او د فرات، كه تاؤ تاؤ دي زلف３ ＇و
  د نظر عقل او زړه، عشق مرشد دى اولين

  د فكرونو سومنات، عشق كه نه وي شرع دين
  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٦١ 

  رضعشق دى صبر د حسين، ععشق دى صدق د خليل
  عشق دى بدر او حنين، معركه ك＋３ د وجود

  
  په خوارو زارو ＊كاره، ته معٰنى د كاينات

  ستا ل＂ون پس３ پره، قافل３ د رن， او بوى
  كم نظر دي م７ ي３ ذوق، جلوتيان د مدرس３

  كم طلب تشه پياله، خلوتيان د ميكدې
  په غزل ك＋３ ن＋ان３، د م７ اور لرمه زه
  ده زما ！وله قيصه، د ورك شوو ل＂ول

  وده مومي خار وخس، وږمو كه د صباپه 
  ده زما د سا وږمه، چي پرې وده ك７ي آرزو
  پرورش مي د نوا، دى په وينه د ＄ي／ر

  د خاوند د ساز پرته، ك＋３ وي د ساز وينه رګ
  

  الس د پ＋و وهلو توان، زړه له ورنه ك７ې هر－ز
  ＊ه ول ول چي شي زلفان، ك７ه ＇و ولونه په ك＋３ زيات

  
  ستا وجود خپله كتاب ،ته ي３ لوح او هم قلم
  ستا په بحر ك＋３ حباب، دا －نبد ＊ي＋３ په شان
  ستا په مخ ر１ا ر１ا، د اوبو خاورو دنيا

  ＄ال ورك７ه د آفتاب، تا ب）ري له د ر４，
  دى نمود ستا د جالل، د سنجر سليم شوكت
  ستا جمال دى ب３ نقاب، د جن５د بايزيد فقر



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٦٢  

  د لمان％ه نه شي امام، كه ستا شوق چيري زما
  هم سجود زما حجاب، ام زما حجابهم قي

  دواړو وميندو مراد، ستا نظر ＄ن３ د ناز
  عشق حضور او اضطراب، عقل هجر او ل＂ون

  

  د －ردش نه د آفتاب، تكه توره ده دنيا
  ك７ه جلوه د ب３ حجاب، ك７ه د وخت طبع تازه

  
  واړه دي ستا په نظر،  ور＄３ شپ３ريزما تي

  وم له دې نه ب３ خبر، دى د علم نخل وچ
  معركه مي شوه تازه،  ضمير ك＋３ پخوان９په

  دى سراسر ملسو هيلع هللا ىلص عشق احمد، عقل واړه بولهب
  كله كاندي زور م＂ي، كله وړي ي３ په حيله

  كه د نبال ي３ دى كه سر، د عشق دواړه عجيبه
  زيات د وصل نه ب５لتون، په دنيا د سوز و ساز

  هجر دوند دى خوندور، د آرزو وصال مرګ
   نه الرهد كتلو، عن وصال ك＋３ مي جرات

  ب３ ادبه شان نظر، ＇و ل＂ول３ كه حيل３
  

  هم －رمي د آرزو، ب５لتون شور دى هم غوغا
 هم د ＇ا＇كي دى ابرو، هم ل＂ون دى د ＇پ３

 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٦٣ 

  پتن， او اوراوركى
  ))پتن，((

  ډ４ر په شا اور اوركى دى، د پتن， د منزل پات３
  په ＇ه بيا اوراوركى دى، په ب３ سوزه اور مغروره

 

  ))اوراوركى((

  چي زه نه يم پروانه، ونه د اهللا ديسل شكر
  د اور د ب５／انه، نه سوال／رى حاجتمند يمه

 

u  
  د جاو４د په نامه

  د عمري ژوندون ＇راغ، د خودۍ ساز ك＋３ مينداى شي
  د هر يو ملت ＇راغ، دى رو＊ان سوز د خودۍ نه

  د مقصود خاوند آدم دى، فقط دا قدرې وينا چي
  اغهم هزار －ونه فر، دا لري فروغ زر چنده
  پيدا نه شه په كارغه ك＋３، هي＆ صفت د لوړ الوت هم
  چي مل／رى شه د زاغ، باز بچه －وره خراب شه
  هي＆ حيا ＇ه پات３ نه ده، زمان３ ستر－و ك＋３ －وره

  درته ستا پاته شي ب３ داغ، خداى دي وك７ي چي ＄واني
  يو خانقاه ك＋３ هم را نغله، ！يكاو１ه په الس اقبال له

  هم ظريف تازه د ماغ، دا په دې چي دى خوش فكره
 

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٦٤  

  －دايي
 (اخستنه له انوري نه)

  يوه ورځ وويل دا، يو زيرك رند په ميكده ك＋３
  يو －دا او ب３ حيا، والي زموږ د ＊هري３ دى
  ور پرسر ك７ى دى تاج، ده ته د چا سرتوره سر

  ورك７له زرينه قبا، وت قده ته د چا لغ７
  د دهقان له وينو، دي سرۀ شراب ي３ نچوړ شوي

  ده د پاره ك５ميا، ستا د پ＂ي خاورهزما او 
  په سوال غو１د ك７ى، نعمت خانه خپله ك＋３ هر ＇يز ي３

  يو غريب مرد ب３ نوا، ورله ورك７ي دا هر ＇ه دي
  غواړي صدقه كه خراج، هر يو غو＊تونكى دى فقير

  مير او هم سلطان دى －دا، ＇وك ي３ مني كه نه هم
 

u  

  مال او جنت

   نه ك７ه خبره！ين／ه ما، زه هم هلته ك＋３ حاضر وم
  ＄ي جنت ته دي مال، چي د خداى نه حكم وشو
  كه تقصير زما معاف شي! عرض مي وك７وچي اې ربه
  خوښ به نه ك７ي دا مال، شراب، حورې او باغونه

  اختالف او د ج／７و، جنت ＄اى نه دى د بحث
  بس د ده سرشت دى دا، مرك３، تكرار، بحثونه



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٦٥ 

  سركوي پر بدو الرو، دى قامونه، ملتونه
 نه كنشت، نه كليسا، جنت ك＋３ نه جمات شتهاو 

 

u  
             

  دين او سياست

  د كليسا وو بنيادونه، راهب９ باندي والړ
  ＄ايدله اميري، به كله په دې فقر ك＋３
  عداوت خپلو ك＋３ ＄كه، وراهب９ د سلطاني ؤ

  او په دې ك＋３ سرلوړي، خاكساري وه په هغ３ ك＋３
  صهد مذهب ＄ن３ ك７ه خال، سياست خپله لمنه

  د －رج３ د پير پيري، هي＆ ونه چل５ده دې ك＋３
  په كوم وخت ك＋３ يو له بله، چي جدا دين او دولت شي

  اميري هم وزيري، د هوس شي په ك＋３ جوړه
  په دوى ك＋３ نامرادي ده، د وطن او دين دپاره

  په دوى شي ر１ايي، د تهذيب ستر－و ك＋３ وركه
  چي صحرا ك＋３ اوس５دلو، دا اعجاز د هغه كس دى

  كه ي３ －ورې نذيري، ۍ ك＋３ هم اوس ＊كاريبشير
  د همه وو انسانانو، هم په دې ك＋３ حفاظت دى

  جنيدي اردشيري، چي په خپلو ك＋３ يو ＄اى شي
 

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٦٦  

  االرض هللا

  پالي زړي د تخمونو؟، ＇وك د خاورو په تيارو ك＋３
  د ＇پو نه د درياب؟، سحابونه او چت９ ＇وك
  له قبل３ هوا ساز－اره، چا راك＋ل３ او راوست３

  د چا دى نور د آفتاب، ايه دا دي د چا خاورېو
  د غنم د وږو ج５ب چا؟، مرغلرو نه ډك ك７ى
  چا دى خوى د انقالب؟، موسمونو ته ＊يلى

  م％كه ستا ده نه زما ده! واوره اې د كلي خانه
  نه خو دا ستا د بابا ده، نه زما ده او نه ستا ده

 

u  

  د يو زلمي په نوم

  ايرانيقالينونه ، ستا صوف３ دى د فرن，
  د زلمو تن اساني، ژړوي مي په سرو وينو
  خسروي هم ده ب３ سوده، امارت خو هي＆ شى نه دى
  نه استغا دي سلماني، τنه په زور ك＋３ ته حيدر

  
  د تهذيب نوې ＄ال ك＋３، ل＂ون مه ك７ه د دې ＇يز ته
  دى ليدلى استغنا ك＋３، چي معراج د مسلمان مي

  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٦٧ 

  مو ك＋３چي بيدار شي په زل، كله روح د باتورانو
  د اسمان په بلندو ك＋３، خپل منزل ورته بيا ＊كاري
  علم پوهي له زوال دى، مايوس مه شه مايوسي خو

  د رازدان د رب درجو ك＋３، د مومن س７ي اميد دى
  

  －نبدونه دي ＄اى نه دى، د شاهانو د ما１يو
  ＄ه د غرونو په غن６و ك＋３، ته شاهين ي３ ك７ه استو－ه

 

u  

  نصيحت

  زوړ عقاب هسي وينا ك７ه، د شاهين واړه بچي ته
  پاس اسمان ته دي اسان، رس５دل ستا په وزرو

  په سور اور ك＋３ سو＄５دل دي، ＄واني نوم د خپل３ وين３
  چي ＇وك وك７وي ＄ان، هله تريخ ژوندون －بين شي

  !چي كوم خوند دى زما ＄ويه، په كوتر غو！ه ك５دو ك＋３
  ك＋３ خوند نه وي هغه شان، －مان ك７م د ده په وينه

 

u  
  －لد ريدي 

  خاموشي خوروره، د دې شين －نبد نه الندي
  تر افق وي７ه ميره، بوږنوي مي ويروي مي



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٦٨  

  هم الر وركى الروى ته، هم الر وركى الروى زه
  كوم منزل پس３ پره، وايه ته ي３! ريدي －له

  كليمانو نه خالي دي، دغه غرونه، كمرونه
  د سينا د غره شغله، －ني ته ي３ او هم زه يم

  ول３ ته پرې را زرغون شوې؟، ات شومزه د ＊اخ نه ول３ م
  پيداو＊ت د بل جذبه، يو لذت د يكتايي ي３

  په امان ك＋３ د خداى اوسي، مرجو１ا د محبت دي
  د درياب هره قطره، ده درياب غوندي ژوره
  د غول９ ستر－ه ژړي８ي، د هغه ＇پ３ ماتم ك＋３

  پوري ونه ل／５ده، شوه راپورته خو تر غاړې
  د دنيا－９ دههن／امه ، په －رم９ د آدم －رمه

  دي د دوى په تماشه، لمر او ستوري ورته －وري
  پيرزوين３ دغه وك７ه، د صحرا باده په ما هم

  رعنايي سپكه نشه، خاموشي او د زړه سوز هم
 

u  

  ساقي نامه

  خيم３ ج／３ ك７ې كاروان د نوبهار
  جنت ساز شه له لمنو د كوهسار
  －الب －ل، نر－س، سوسن او نسترن دى

   كفن دىازلي شهيد الله خونين



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٦٩ 

  جهان واړه پ پ７دو ك＋３ شه د رن，
   ك＋３ د سن， وين３ －ر＄ي په يو يو رګ

  له سرور ډكه هوا او دې فضا ك＋３
 ！يكاوي８ي نه مارغان د ＄الو خوا ك＋３

  
   واله د كوهستان ده دن／يدونك３- آ

  در４دونك３ اوږد４دونك３ ＊وي５دونك３
  ！وپ５دونك３، ＊وي５دونك３، سم５دونك３

  ＋ونكيوكااړو پ５چ خوړونه پس بي سر 
  چي را بند شي نو د كا１ي زړه ك７ي ＇يري
  زړه د غرونو پس３ كاندي ＇يرې ويرې
  اې －لرن， ساقي ＇ه ل８ وك７ه نظر
  اوروي د ژوند پيغام ＊ه پرې خبر

  ＄ونكيو شراب پ７ده س-ما له راك７ه آ
  چي －لونه هره ورځ نه دي راتلونكي

  

  هغه مى چي ترې رو＊ان زړه د حيات
  ايناتهغه مى چي پرې وي مست ！ول ك

  سوز او ساز چي د ازل لري مى هغه
  د ازل راز چي پرانستى شي پرې مى هغه
  ساقي پورته ك７ه پ７ده له دغه راز
  چت３ وروله ته جن， له د شهباز

  ؤ اندازوشو بدل د زمان３ چي 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٧٠  

  دى بدل شوى ي３ دى د ساز نوى راګ
  رن，يپه دې شان سره شه فاش راز د ف

  چي حيرانه ＊ي＋ه ساز دى د فيرن，
  ؤ كوم زوړ هغه شو خواروت چي سياس

  له ميرۍ له سلطان９ م％كه ب５زار
  ت５ر شو وخت د سرماي３ را ！ولو
  مداري الړ پس د لوب３ له ＊ودلو
  ډوب ويده چينيان ورو ورو په وي＋５دو شو
  همال３ نه شنه لختي په خو！ك５دو شو
  د فاران، طور د سينا زړه دى دوه نيم
  عمنتظر بيا تجٰلى ته دى كليم

  سلم توحيد ك＋３ －رم جوش دىكه هر ＇و م
  خو زړ－ى ي３ ال تراوسه زنار پوش دى
  تمدن، تصوف، شرعه هم كالم
  د بتانو د عجم دى ！ول غالم
  حقيقت په خرافاتو ك＋３ فنا شو
  دا امت په رواياتو ك＋３ فنا شو
  پر زړه ＊３ ل／ي خبرې د خطيب
  خو لذت ي３ د شوق نه دى په نصيب
  دى بيان ي３ په منطق باندي سپ５）لى

  لغات په كشالو ك＋３ ان＋تلىد 
  ؤو صوفي چي په خدمت د حق ك＋３ فرد - آ

  په خياالتو د عجم ك＋３ الړو ورك شو
  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٧١ 

  شوه تياره الړو د عشق اور شو م７ نن
  مسلمان دى د ايرو يو ډ４رې خ７ نن
  بيا زاړه شراب په ما و＇＋ه ساقي
 هم هغه جام له －ردش ورك７ه ساقي

  
  ما د عشق په وزرونو په هوا ك７ه

  ك زما د خاورې نه بنا ك７هاوراور
  عقل ته له غالم９ نه آزادان ك７ه
  شاه زلمي د بوډا－انو استاذان ك７ه
  د ملت ＊اخ ستا له نم ＄ن３ زرغون دى
  دې بدن ك＋３ ستا له دم ＄ن３ ژوندون دى
  ت７پ５دو د پ７ق５دو را له توفيق را

   راτ سوز د صديقτهم زړ－ى د مرتٰضى
  له ＄ي／ر بيا هغه غشى ت５ر وب５ر ك７ې

   و４＋３ په سينو ك＋３ هغه ＇５ر ك７ېآرزو
  تا ته روى په اسمانونو ك＋３ د ستورو
  تا ته روى په م％كو ستا د شو－يرو خورو
  شاه زلمو وته ته سوز د ＄ي／ر ورك７ه
  زما عشق هم ورسره مي نظر ورك７ه
  ته ك＋ت９ ك７ې زما پوري له －ردابه
  ثابت ستورى مي سيار ك７ې له هر بابه

  حيات ما ته و＊اي３ اسرار د مرګ
  په نظر ك＋３ دى ستا واړه كاينات



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٧٢  

  ب３ خوابي هم د لمدو ستر－و زما
  ب３ تاب９ پ＂３ د دې زړ－ي زما
  د ژړا د نيمو شپو زما نياز
 په خلوت هم انجمن ك＋３ مي －داز

  
  ارزو－ان３ هم زما ！ول３ غو＊تن３
  اميدونه هم مي واړه ل＂ون３
  آئينه زما فطرت دى د روز－ار
  مرغزار دى د هوسيو د افكار

  
   ميدان د جن， مي د حياتزړه زما

  و ل＋كر ته د －مان يقين ثبات
  ساقي ده هم دغه ＇ه د فقير پن／ه
  فقيرۍ ك＋３ هم له دې يم امير رن／ه
  دا هر ＇ه مي وو４شه په قافله
  ك７ه تاال ي３ خپل ＄اي／ي ت３ رسوه
  دبادب درياب روان دى د ژوندون
  له هر شي پيدا جوالن دى د ژوندون
  نهم له دې پيدا نمود دى د بد

  په شغله ك＋３ پ لو－ى ＊كاري موج زن
  كه هر ＇و －ران دى صحبت د اوبو خاورو
  خوښ د دې شولو محنت د اوبو خاورو
  هم ثابت دى دا او هم دى دا سيار



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٧٣ 

  له پ７كو د عناصرو هم ب５زار
  په كثرت ك３ دا وحدت هر دم اسير دى
  خو هر ＄اى ك＋３ ب３ مثاله ب３ نظير دى
  دا عالم دا بتخانه د شش جهات

   په خپله ي３ تراشلى دا سومناتهم
  د تكرار دا خوى خوښ نه دى هي＆ د ده
  چي ته زه نه يم او زه نه يمه ته
  زه او ته نه انجمن ي３ ك７ پيدا
  ول３ ناست عن په محفل ك＋３ وي يو خوا
  ده په ستورو هم بر４＋نا ك＋３ ي３ ＄ال
  دى په سرو سپينو پاره ك＋３ هويدا
  هم د ده دى بيابان كيكر د ده دى

  لونه كه اغزي دي كر د ده دىكه －
  چ５رته زور ي３ ك７ي له غرونو پورته دوړې
  چ５رته بند ي３ په دا مونو جبريل حورې
  چ５رته ك＋３ دى ك＂ه باز س５مايي رن，
  سرې په وينو د تنذرو د ده چن，

  
  چ５رته ＄ال３ ＄ن３ ليري وي كوتره
  پ７ق５دنكي جال ك＋３ －يره وي اوتره
  د نظر فريب سكون دى هم ثبات

  دي ذرې د كائيناتناقالره 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٧٤  

  د وجود كاروان يو ＄اى نه ！يكاوي８ي
  د وجود شان په لحظه لحظه بدل８ي
  ته －مان كوې چي راز دى دا ژوندون
  خو فقط ذوق د پرواز دى دا ژوندون
  دي ليدل３ ډ４رې ده لوړې ژورې
  له منزل ي３ زياتي خو＊ى دى مزل３
  ساز سامان چي دى د ژوند نوم ي３ سفر دى

  از حضر دىحقيقت دى بس سفر مج
  له ن＋تلو بس جوړ＊ت ك＋３ ي３ لذت دى
  ت７پ５دو په پ７ق５دو ك＋３ ي３ راحت دى

  سره بيا كله مخامخ چي شي له مرګ
  ډ４ر －ران شول ورته －له ！ين／ول د مرګ

  پس جهان د مكافات ته ك＋ته راغى
  په ＇و ك＋３ ناست خوله راغى ژوند د مرګ

   دوه شو-د دوى ذوق ＄ن３ جوړ هر ＇يز دوه
   ＊كاره په سم او غره شو ل＋كر-چي ل＋كر

  ډ４ر －لونه له دې ＊اخه رژ４دل هم
  بيا له دې ＊اخه －لونه ！وك５دل هم
  نادانان دي چي －２ي دا ب３ ثبات
  ج， شي پس له وران５دو نقش د حيات
  رس５دونكى د４ر زيات ت５ز هم ت５ز جوالن دى
  له ازله تر ابد د يو ساه آن دى

  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٧٥ 

  زمانه چي يو ＄ن％ير د ور＄و شپو دى
   ك＋ته پورته تلو را تلو دىنوم د ساه د

  ＇ه ＇يز موج دى د نفس توره ت５ره ده
  خودي ＇ه ده د ت５رې توري الشه ده

  
  خودي ＇ه ده؟ يو پ راز دى د حيات
  خودي ＇ه ده وي＋５دل د كاينات
  د خودۍ مسته جلوه －و＊ه پسنده
  سمندر ده خو په يو ＇ا＇كي ك＋３ بنده
  په تياره هم په ر１ا ك＋３ ده تابناكه

   ك＋３ پيدا زه ته نه پاكهزه او ته په
  دى ازل ي３ وروسته مخك＋３ ي３ ابد دى
  نه حد وروستو له دى نه وړاندي ترې حد دى
  په درياب د زمان３ ك＋３ به５دونكي
  د موجونو ستمونه ي３ زغمونكي
  د تاالش د ل＂ون الره بدلوونك３
  ستر－ي هم هسي ب３ واره بدلوونك３
  سپك په السو ك＋３ ي３ كا１ي لوى －＂ان

  غرونه شي ر４ِ， روانپه －ذار ي３ 
  دى سفر د دې انجام او هم آغاز
  هم دغه ي３ د تقويم و－２ه راز
  پلوشه ده په سپوږم９ شرر په سن， ك＋３
  دى ب３ رن／ه كه هر ＇و ډوب دى په رن， ك＋３



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٧٦  

  كم و زيات ＄ن３ هغه نه وي خبر
  وړاندي وروستو نه له لوړ نه له ژور
  له ازله كشمكش ك＋３ ده اسيره

  صورت پذيرهد آدم خاورو ك＋３ شوه 
  ستا په زړه ك＋３ دا خودي لري مكان
 ＇ن， چي وي ككو د ستر－و ك＋３ اسمان

  
  و ساتونكى د خودۍ له زهر ناب دى
  هغه رزق چي ورك د ده پرې د مخ آب دى
  بختوره ورله ده هغه ډوډۍ
  چي پرې پايي په دنيا هسكه غ７ۍ
  د محمود له كر او فر ت５ر４دل وك７ه

  ك７هخودي خپله ك７ه سنبال ايازي مه 
  

  هم هغه سجده ده وړ د احترام
  ترو سجدې نورې په تا چي شي حرام
  دا دنيا د رن， آواز شور او غوغا
  د مر－ي نه رپ وهالى نه شي دا
  بتخانه د ستر－و غوږو دا جهان دى
  فقط ＇＋ل، خوړل ژوندون په دا جهان دى
  د خودۍ دغه اوله مرحله ده

  ！يكاو１ه ده! نه چي دا دي مسافره
  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٧٧ 

  نه وي پيدا له دې خاكدانهچي اور ستا 
  دى جهان له تا ته نه ي３ له جهانه
  دا غر وشلوه په وړاندي ور＄ه درومه
  د زمان مكان د سحر پر４ك７ه لومه
  د پاك رب زمرى خودي جهان ي３ ＊كار دى
  م％كه ＊كار د دې اسمان هم د دې ＊كار دى
  جهانونه نور ال هم شته ب３ نموده
  چي ال زړه نه دى تش شوى له وجوده

  تا چپاؤ وته همه په انتظار ديس
  و شوخ９ ته ستا د فكر او كردار دي
  دا مقصد دى د －ردش د دې روز－ار
  چي هم تا ته ستا خودي شي در دو＇ار
  ته فاتح د ＊و د بدو دنيا－９
  ت５روم به تا ته ＇ه ستا قيص／９
  حقيقت باندي لباس د حرف تنـ， وي
  حقيقت لكه آئين －فتار ي３ زن， وي

   بله د نفس دهپه سينه ك＋３ ډيوه
  م／ر تاب د －فتار وايي دومره بس ده

  الوزم كه و４＋ته سر هومره نور بر"
  "سو＄وي د تجٰلى فروغ مي پر

 

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٧٨  

  زمانه

  پ دپردې دى دغه －فتار،پرون اوس نه شته اوس به بيانه وي
  چي ＊كار４دو ته كوم وي تيار، ل５واله هغه ته زمانه ده

  نوې را＇ا＇يحادث３ نوې ، له صراح９ نه مي ＇ا＇كي ＇ا＇كي
  زه په دا نوى كومه شمار، تسبيح د ور＄و د شپو په الس ك＋３

  زه خپله خپله له هر چا الره، اشنا له هر چا ول３ ساتمه
 د عبرت زه يم چا له －ذار، چا لره سور يم د چا سورل９ يم

  
  قصور د تا شو كنه زما شو؟، ته چي محفل ته خپله را نغل３
  دت نه يمه و４زارد دې عا، شپني شراب به ساتمه چاله
  پ５ژنداى نه شي دا پ５چ و خم مي، د نجوميانو ستر－３ هي）كله

  تل ي３ خطا ＄ي د غشي وار، د چا نظر چي د عارف نه وي
  دغه ول３ دى د سرو وينو، لو４دي＃ افق ك＋３ مو شفق نه دى
  صبا ختو ته ك７ه انتظار، خوش３ قيصه ده نن كه پرون دى

  قتونه چي د فطرت وو！ول طا،  －ستاخ فكر چي ي３ بربن６ ك７ل-آ
  هم خپل３ ＄ال３ وته دى ډار، له تندرونو نه ي３ پ５（ شوى
  جهاز د ده دى، درياب د ده دى، هوا د ده ده، فضا د ده ده

  وايه －رداب شي ول３ هوار؟، چي بهانه د تقدير －رداب شو
  هغه جهان زوړ －وره م７ كي８ي، دنيا－９ نوې راپيدا كي８ي

  جوړ ك７ى －رم بازار وترې ؤ،  فيرن／يانو د جوارۍ چي-آ
 



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٧٩ 

  خو خپل ＇راغ ي３ ساتلى بل دى، هوا كه هر ＇و ده تنده ت５زه
  غفار وړهه نوورلورك７ې ك７هاشاددبا هغه درو４ش چي

  

u  

   رخصتويعفرشت３ له جنته آدم

  قدرت تا ته دربخ＋ل３، شپو د ور＄و ب３ تابي ده
  كه پاره سپينه سپ５）ل３، خبر نه يم ي３ د خاورو
  ه دې خاورې نه ميندلىل، اورم دا چي تا وجود دى
  ستا په خ＂ه ك＋３ اخ＋ل３، د سپوږم９، ستورو ＊كال ده

  تا په خوب هم وليدلو، دغه خپل ＊ايست كه چيري
  دا د خوب جو！ه وهل３، ＊ه د زرو بيدارو نه

  بها ډ４ره لري لويه، د سحر په وخت ژړا ستا
  د ژوند وده ده ميندل３، ستا زوړ نخل هم د دې نه

  پ７دې ضمير د ژوند دى، ي３كه ي３ －ورې ستا نوا نه 
  په خپل الس دى ږغول３، چي ستا ساز فطرت په خپله

 

u  
   هر كلى كويعد م％ك３ روح د آدم 

  م％كه هم فضا ووينه، ستر－ي بينا ك７ه اسمان
  ل８ په ＄ال ووينه، لمر راختونكى له ختي＃



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٨٠  

  پ پنا ووينه، دا ب３ پ７دې جلوه پ７دو ك＋３
  هم جفا ووينه، دجدايي د ور＄و ظلم

  
  ه ب５تاب جن／يز د بيم او د رجا ووينهمه ش

  
  تصرف ك＋３ دي ستا، دا وري％３ ل７ې همه واړه
  دغه خاموش３ فضا، د آسمانونو دا －نبد

  دريابونه، هوا، دا صحرا－ان３ دغه غرونه
  د فرشتو هر ادا، ستا په نظر ك＋３ وه پرون

  

  خپله ادا ووينه، آئين د ور＄و ك＋３ نن ته
  

  وهي８يزمانه پ، ستا د نظر په اشارو به
  هم تاته －وري، د اسمان ستوري به د ليري نه
  ستا نه ＊كاري８ي، غاړې درياب د تخيل به د
  د اسويلو رسي８ي، اسمان ته پاس به دي سپرغ９

  
  د آه رسا ووينه، خودي دي سازه ك７ه اثر

  
   تايپه شرر ك＋３ ِد، د جهان تابه لمر ر１ا ده

   تايپه هنر ك＋３ ِد، هم يو جهان تازه آباد دى
   تايجنت نظر ك＋３ ِد،  هي＆ ＇يز دا خيراتينه دى

   تايد ＄ي／ر ك＋３ ِد، ستا جنت پ دى په سرو وينو
  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٨١ 

  د خپل ＊ه كوشش جزا ووينه! اې په ＄ان －له
  

  په ژړا له ازل، د سريندې هر تار دي ژاړي
  هم خريدار له ازل، ته ي３ د جنس د محبت
  ي３ رازدار له ازل، د اسرار صنم خانه ك＋３

  وينو كم آزار له ازل، ه خپل＊ه خواريك（ ت５ر ل
  

  الندي تقدير د كل جهان ستا له رضا ووينه
  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٨٢  

  پير او مريد
  مريد هندي

  له چشمانو مي سرې وين３ را بهي８ي
 نوى علم نه دين ورځ په ورځ خواري８ي

 

  پير رومي
  كه په تن ووه３ علم جوړ ترې مار شي
 كه په زړه ووه３ علم جوړ ترې يار شي

 

  مريد هندي
  !عاشقانو اې امامهد دړدمندو 

  وت３ نه دى لوړ كالم مي ستا له پامه
  وچ ي３ پوست، وچ مازغه، وچ ي３ تارونه

  له كوم ＄اى ＄ن３ را＄ي آواز د دوست
  په ډن， مست نوى دوران او ب３ سرور دى
  هم ب３ هوش او ب３ يقين او ب３ حضور دى
  هي＆ خبر نه دى له دې چي ＇ه دى راز
  ＇ه وي دوست او يا ＇ه وي د دوست آواز

   يورپ چي ＄ل５دونكى شان ليداى شي-آه
 په نغمه باندي دوى خاورې ته را ك＋اى شي

 

  پير رومي
  هر س７ى په سماع كله سم پوهي８ي
 د هر يو مارغه اينجرنه روزي كي８ي

 



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٨٣ 

  مريد هندي
  د مشرق، مغرب مي ！ول لوستي علمونه
 خو په روح ك＋３ مي تراوسه دي دردونه

 

  پير رومي
   بيمار كاد هر يو نااهله الس به دي

 موږ له راشه چي دي روغ دغه آزار كا
 

 مريد هندي

  اې چي ستا نظر دى زړه له مي كشاد
 ك７ه ＊كاره نكته د حكم د جهاد

 

  پير رومي
  نقش د حق مات ك７ه په امر د حق －له
 ته ＊ي＋ه د دوست، د دوست په كا１ي وله

 

 مريد هندي

  د ختي＃ ستر－ي لو４دي＃ نه دي مسحورې
  لو４دي＃ حورېدي جنت ＄ن３ ＊ايسته د

 

  پير رومي
  كه سپين زر وي په ظاهره سپين او نوي
 الس جام３ هر ＇ه پرې تور شي لكه سوي

 

  مريد هندي
   ＄لميان د مدرسو －رمه ي３ وينه-آه

 －ير په دام د جادو－ر فيرن／ي دينه
 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٨٤  

  پير رومي
  په كچه وزر مارغه چي الوتلى
 دى په پنجه د پ＋و دى ك＋５وتلى

 

  مريد هندي
  ا ج／７ې د دين وطنوي تر ＇و به د

 مقدم دى وايه روح او كه بدن
 

  پير رومي
  كو！ه زر ＊كاري د شپ３ سوچه اصلي
 سوچه زر ك７ي انتظار د صبايي

 

  مريد هندي
  ته له راز نه د ادم ك７ه ما خبر
 له ذرې خاورې نه ساز ك７ه سپوږم９ لمر

 

  پير رومي
  ظاهر تن ي３ له ل７زان په چك د ماشي

 باسياو باطن ي３ اسمانونه الندي 
 

  مريد هندي
  ستا له نور نه شو د خاورو روڼ بصر
 د آدم مقصد خبر دى كه نظر؟

 

  پير رومي
  بنيادم دى فقط ستر－３ نور دى پوست
 ليده هغه دي ليده چي دي د دوست

 

 



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٨٥ 

  مريد هندي
  مشرق ！ول ستا له －فتاره نه ژوندى دى
 كوم يو رن＃ دى چي قومونو له مر－ى دى

 

  پير رومي
  چي دى راغلىهر آفت په پخوانو 

 دوى په پ７ي دى －مان د لر－ي ك７ى
 

  مريد هندي
  نه شته رن， نه هغه بوى د مسلمان
 ول３ وينه ي３ شوه يخه په دا شان؟

 

  پير رومي
  چا د زړه خاوند چي نه دى دردولى
 هي＆ يو قام تر هغ３ نه دى شرم５دلى

 

 مريد هندي
  كه بازار مو ب３ رونق ＇و د وجود دى

 وايه سود دى؟د ＄وانمرد كومه سودا ك＋３ 
 

  پير رومي
  خر＇ه ته ك７ه زيركي، حيراني پلوره
 زيركي －مان حيرت دى نظر －وره

 

  مريد هندي
  هم مجلس مي وزيران دي د شاهانو
 زما نه شته كند كاله د فقيرانو

 

 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٨٦  

 پير رومي

  شه غالم ي３ د چا زړه چي وي رو＊ان
 ＊ه له دې چي دي پر سر وړي باچهان

 

  مريد هندي
  انو ي３ د بدراې شريك چي د خاص

 پوهه نه شوم چي ＇ه جبر دى ＇ه قدر؟
 

  پير رومي
  دي وزر چي رسوي باز و سلطان ته
 دي وزر چي كارغه بيايي －ورستان ته

 

  مريد هندي
  كاروبار ي３ راهبي كه حكومت دى

 د دين آخر نو ＇ه غايت دى؟  ملسو هيلع هللا ىلصد نبي
 

  پير رومي
  مصلحت زموږ د دين جن， او شوكت دى

 ＋３ مصلحت دىاو خلوت، دين د عيٰسى ك
 

  مريد هندي
  ＇ن， قابو به شي دا خاورې دا اوبه
 ＇ن， بيدار به شي سينه ك＋３ ننه زړه؟

 

  پير رومي
  شه غالم خو چي د اس غوندي په پ＋و ＄ي
 مه شه م７ى چي د بل چا په اوږو ＄ي

 

 



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٨٧ 

  مريد هندي
  نه رس８５مه په راز باندي د دين
 په قيامت به مي پيدا شي ＇ن， يقين؟

 

  پير رومي
  ＄ان خپله قيامت، وينه قيامت بياشه په 

 چي دى شرط د هر يو ＇يز د ديدن دا
 

  مريد هندي
  جوړوي خودي اسمان ك＋３ ＄ان له الر
  خودي كاندي د سپوږم９ او د لمر ＊كار
  ب３ حضوره ده، رو＊انه، نا قراره
 د خپل ＊كار د السه ده په زړه داغداره

 

  پير رومي
  وړ دى عشق چي ＇وك ي３ ＊كار كا كه ك５داى شي
 الكن دام ك＋３ د چا كله ＄اييداى شي

 

  مريد هندي
  اې چي زړه درته رو＊ان د كاينات
 د ملت به په كوم جوړ ！ين， شي حيات؟

 

  پير رومي
  كه دا نه ش３ ا１وي به دي مارغان
  كه غونچه ش３ شو كوي دي ماشومان
  دا نه پ＂ه ك７ه په ＄ان هم／ي دام شه
 غونچه پ＂ه ك７ه －ياه د سر د بام شه

 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٨٨  

  مريد هندي
  ل＂ون كوه د زړه! ه دا واي３ ＄هت

  ل＂وه زړه په جن／５ز ك＋３ اوسه ته
  زړه زما دننه پروت مي په سينه ك＋３
 او جوهر زما، زما په آئينه ك＋３

 

  پير رومي
  ته دا واي３ چي زړ－ى زما هم شته دى
  ول３ زړه خو پاس پر عرش دى ك＋ته نه دى
  تا په خپل زړ－ي －مان د زړ－ي ك７ى

 پر４ي＋ىاو ل＂ون د اهِل دل دي دى 
 

  مريد هندي
  آسمانونو ك＋３ زما فكر بلند دى
  زه په م％كه خوار و زار زړه مي دړدمند دى
  د دنيا په كاروبار ك＋３ الس وهمه
  او ډغرې په دې الره ك＋３ زه خورمه
  ول３ وس نه مي بهر د م％ك３ كار دى؟
 دين ك＋３ ول３ د دنيا ساده هوشيار دى؟

 

  پير رومي
   شيچي ＇وك پورته و اسمان ته الوتاى

 الندي م％كه باندي هم ب５شكه تالى شي
 

  مريد هندي
  د حكمت او علم ډون６ ＇ن， ل／５داى شي؟
 سوز او دړد او داغ په الس ＇رن， راتالى شي؟

 



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٨٩ 

  پير رومي
  حكمت، علم له حالل رزقه زي８ي８ي
 رقت عشق له حالل رزقه پيدا كي８ي

 

  مريد هندي
  زمانه ك７ي تقاضا د انجمن

 خنب３ خلوته هي＆ سوز نه وي د س
 

  پير رومي
  خلوت بويه نه له غيرو نه له يار
 دى پوستين د ژمي ＇يز نه د بهار

 

  مريد هندي
  نور او سوز نه شته په هند ك＋３ په يو لوري
 اهِل دل باندي دي دلته ور＄３ تورې

 

  پير رومي
  رو＊نايي －رمي دى كار د ＄وانمردانو
  ب３ شرمي حيل３ دى كار د ناكسانو

 

u  

  جبريل او ابليس
  جبريل

 وايه ＇ن／ه ده د رن， او بوى دنيا؟! ړ مل／ريهزو
 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٩٠  

  ابليس
 سوز او ساز، درد او داغونه، جستجو او تمنا

 

  جبريل
  پاس اسمان ك＋３ هر وخت كي８ي هم په تا باندي خبرې

  بيا به پيوند نه شي دا شل５دل３ لمن ستا؟-آيا
 

  ابليس
  په دې راز ته خبر نه ي３! افسوس اې جبرَيله! هاى

   مي مستي زياته شوله الد پيال３ په مات５دو
  

   ممكن نه دى-بيا ورت， مي دغه ＄اى ته ممكن نه دى
  په دې خو＊３ دنيا－９ ك＋３ ＇ومره ډ４ره ده چپيا
  چي په زړه د كاينات ك＋３ نوميدي ي３ سوز پيدا ك７ي
 ＊ه هغه لره قنوط دى او كه ＊ه ورله رجا؟

 

  جبريل
   لوړ مقامونه په افكار باندي تا بايلل-الړه لوړ

 ه فرشت３ شوې اوس په وړاندي د موالسپك３ واړ
 

  ابليس
  مو！ي خاورو ك＋３ جرات مي ذوق د ودې راپيدا ك７
  دې تن３ بودې جام３ له د خرد فتن３ زما
  ته د خير او شر د جن， ك７ې تماشه ليري له غاړې

  بيا؟- ته كه زه يم چي ＇پي７ې د طوفان خورې په بيا

  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٩١ 

  خضر هم ب３ السو پ＋و شي الياس هم ب３ السو پ＋و شي
   درياب مي هم ＇پ３ په ك＋３ بال-دى طوفان درياب

  كه خداى سره شوې ＄ان له نو بس دا تپوس ترې وك７ه
  د آدم قيصه رن／ينه شوه په سرو وينو د چا؟
  د اغزي په شان ＇رخ８５م زه په زړه د پاك خاوند ك＋３

  نه بل كار نه شته دى دا ستا" اهللا هو"او بغير د 
 

u  

  اذان
  ي ستوري د سحريوه ورځ ستورو ته اووې داس

  چي آدم هم كله تاسو ك＋３ ليدلى چا بيدار
  مريخ اووې چي تقدير هم په ارادې دى پوه５دونكى
  دا وړوك３ شان فتنه ده، دى هم خواب ورله په كار
  زهره اووې آيا نورې ＇ه خبرې چ５رته نه شته
  دا شمكور غوندي چينجى دى زموږ ده سره ＇ه كار

  د م％ك３ ستورىسپوږم９ هلته پرې ږغ وك７ چي دا دى 
  تاسو ！ول په شپه ＇ر－ند شئ هغه ورځ ك＋３ نمودار
  كه خبر چيري په خوند شي دى د شپ３ د بيدارۍ هم
  پورته ده له ثريا هم بيا دا خاوره پر اسرار
  د ده غ８５ ك＋３ يوه داسي تجٰلى ده چي هغ３ ك＋３
 په ك＋３ ورك به د اسمان شي ثابت ستورى هم سيار



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٩٢  

  ن， نه د اذانيو نا＇اپه فضا ډكه شوه له با
  هغه چيغه چي ل７زي８ي ترې نه زړه هم د كوهسار

  

u  

  محبت
  آ كافر وي نه غازي وي چي له ميني سر ك７ي زار
  نه تركي نه عربي وي د مين زيست وروز－ار
  ال هغه به بل يو ＇يز وي محبت نه دى هي）كله
  غزنوي غوندي بنده چي ايازي ته ك７ي تيار

  ＋３ نه ويچي جوهر د محبت ＇و كار كوونكي په ك
  توبه ډك وي د چل ول نه د حكمت علم هر كار
  هسي رن／ه آزادي او ب３ نيازي ده محبت ك＋３
  پامته داره ده سلطان ته نه سلطان نه كوي ډار

   ＇و وارې بهتر دى-زما فقر، سكندرۍ نه په ＇و
  آدم －ر دى يو د بل دى آئينه جوړول كار

 

u  

  د ستورو پيغام
  ي＆ و４روالىدا تيارې د فضا－انو نه شي ما ه

  په خمير ك＋３ مي اخ＋ل３ ده پاكي د رخشاني



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٩٣ 

  د شپ３ تلونكيه خپله شه د ＄ان ＇راغ ته! مسافره
  له خپل داغ نه د ＄ي／ر دي خپله شپه ك７ه نوراني

 

u  

  د جاو４د په نوم پيغام

  لندن ته د هغه د خپل الس ليكلي اولنى((

  ))خط ليك راتللو په موقع

  قام پيدا ك７هپه ه５واد د عاشق９ ك＋３ ＄ان له خپل م
  خپل ما＊ام سحر ك７ه نوى، زمانه نوې پيدا ك７ه
  كه زړ－ى فطرت شناس هم چيري تا لره خداى درك７ي
  د －الب او ريدي －ل له خاموش９ كالم پيدا ك７ه
  فيرن／يان ＊ي＋ه －ران دي، چي احسان ي３ پورته نه ك７ې
  له هندي كودن７و ＄ان له ته مينا او جام پيدا ك７ه

  م خپل غزل زما م５وه دهپه مثال ＊اخ د ان／ور ي
  ته زما له دې م５وې نه شراب الله فام پيدا ك７ه
  اميري زما الر نه ده، كه ＇ه ده هم فقيري ده
   خودي خپله خر＇ه نه ك７ې غريبي ك＋３ نام پيدا ك７ه

  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٩٤  

  فلسفه او مذهب

  دغه لمر وايه ＇ه ＇يز دى او ＇ه ＇يز دا اسمان بر؟
  نه يم پوى په تسلسل زه د ما＊ام او د سحر
  چي زه يم په خپل وطن ك＋３ كه نا يمه مسافر؟

   ليدو و４ر８４م چي زه وينم دشت او غر- په ليدو
  د ژوندون د سفر راز مي له پ７دې نه شو ب５رون
  له كوم ＄ايه را پيدا ك７م يو خاوند د ＊ه نظر
  بوعلي حيران دريان دى چي له كومه راغلم زه
  رومي دى فكر اخستى چي به ＄م په كوم ډ－ر

  ه مل／رتيا ك７م د هر الري الروىتر ＇ه حد"
  "شه حرام كه ما تر اوسه پ５ژندلى دى رهبر

  

u  
  د يورپ نه يو خط

  موږ ولد له محسوساتو، د ساحل يو خريدار
  او رومي لكه درياب دى ُپر خطره ُپر اسرار
  !د شوق هغه قافله ك＋３ ته هم مل ي３ اې اقباله
  دى د كومي قافل３ چي درومي هسي ساالر

  مان３ ته رال８５لى كوم پيغام دى؟وايه ده نن ز
  وايي دا چي بل ＇راغ رومي د الري د احرار

 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٩٥ 

  ＄واب
  لكه خره چي خوري اوربش３ خوړل مه كوه دا شان
  د هوسو په ＇５رې خوره ته په ختن ك＋３ سره －الن
  چي وا＊ه خوري يا اوربش３ عاقبت هغه قربان شي
  هر هغه چي نور د حق خوري په معنا هغه قرآن شي

 

u  

  لين پر مزارد نپو
  پو پ راز ي３ دى تقدير د دې من６و د دنيا
  د عمل په جوش پ راز د تقدير شي هويدا
  د كردار په جوش شمشير، د سكندر شولو ＇ر－ند
  د الوند غر هم په تاؤ، چي اوبه شولو د چا
  د عمل په جوش ل＋كر د ت５مو شو لوى سيالب
  لوړ ژور دى وايه ＇ه؟ د سيالب په مخك＋３ ال

  ك＋３ مومنان، چي نعره ك７ي د تكبيرصف د جن， 
  د عمل په جوش آواز ترې نه جوړ شي د موال
  دوه سا－ان３ يا يوه، دي عمل لره فرصت
  دوو سا－انو په عوض، شپ３ اوږدى د لحد بيا
  عاقبت زموږ منزل د خاموشه خل／و ＄اى
  په －نبد ك＋３ د اسمان هم نن جوړه ك７ه غوغا

 

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٩٦  

  مسوليني
  ذوق د انقالبنوى فكر، عمل ＇ه دى؟ دى يو 

  نوى فكر، عمل ＇ه دى؟ په يو قام وخت د شباب
  نوي فكر او عمل ك＋３ معجزې وي د ژوندون
  نوي فكر د عمل ته جوړ شي كا１ى لعِل ناب

  زړ－ى ستا شو كه پوه８５ې په بل شان! ستره رومه
  وي به وي＋ه كه په خواب! دا چي زه ＇ه وينم ربه

  ８يد زړو خل／و په ستر－و ك＋３ د ژوند ر１ا ＊كاري
  د زلمو سينه ك＋３ ستا د آرزو سوى دى تاب
  دا －رمي د محبت او دا اظهار، دا ارزو－ان３
  د －لونو وخت ك＋３ －ل به ＇ن／ه پ شپ په حجاب
  له نغمو ＄ن３ د شوق شوې فضا－ان３ ستا معمورې
  ږغوونك３ د فطرت ته، منتظر دى ستا رباب
  دا د چا د نظر فيض دى؟ كرامت دغه د چا دى؟

   شان د پلوشو دى د آفتاب نظر ي３ چي په- آ
 

u  

  سوال

  يو خودداره غريب داسي رن， وينا ك７له خپل خداى ته
  نه شم زه －يل３ كوالى ستا له دړد د فقيرۍ



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٩٧ 

  م／ر پوه مي ك７ه ل８ دا هم فرشت３ په اجازت ستا
  وركوي سپكو س７و ته دغه لوي３ اميرۍ؟

 

u  

  د پنجاب كاشتكار ته
  آ يا ته د خپل ژوندون په راز پوه８５ې؟

  په خوا نه خ７و خاورو ك＋３ رغ８５ېچي 
  هم په دې خاوره ك＋３ پ شولو ستا اور
  اذان اوشه د سحر وي（ شه اوس نور
  ＇و په م％كه كه دى رزق د آدم
  دى خالي آِب حيات نه دا تورتم
  زمان３ ورله روپ９ دي كو！ه ك７ې
  چا چي خپله خودي نه ده كر ك７ې
  بتان مات ك７ه د خيلونو قبيلو

  ك７ه زړوب７５ۍ مات３ د رسمونو 
  هم دغه دى دين محكم د بري باب
  پرې دنيا ك＋３ چي توحيد شي ب３ حجاب
  دانه وكره د زړه د تن په خاوره
  حاصل خ５زه دا دانه ده زما واوره

 

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٤٩٨  

  نادرشاه افغان
  له حضور د حق ي３ راوړې ＇و تابانه مرغلرې

  د －ل نه جوړوي تار د نفس هغ３ وري＃ چي رګ
  و شوم ب３ تابهپه من＃ الر ك＋３ چي جنت مي ول５دل

  زړه مي وغو＊ت په دې ＄اى ك＋３ ودر８４م په هوس
  له جنت دا آواز راغى منتظره دي و تاته
  د هيرات او د كابل هم د غزني سبزه نورس

  

  د نادر د ستر－و او＊ك３ د الله په داغ شينده ته
  په دا شان چي دغه اور ي３ بيا دوبار مه م７ كوه ته

 

u  

   و請يت)١(د خوشحال خان
  و وحدت ك＋３ قبايل دى ورك ك７ي ＄اند ملت په ي

  چي پرې نوم د افغانيانو په دنيا ك＋３ دى بلند
  زه په هغو تور زنانو شاه زلمو باندي مين يم
  اچوي چي كوم په ستورو د اسمان باندي كمند

                                                 
خوشحال خان خ＂ك د پ＋تو ژبي نامتو وطن دوست شاعر ؤ چا چي د مغلو  )١(

＇خه د افغانستان د خپلواك９ دپاره د پ＋تنو قبايلو يو جمعيت جوړ ك７ى ؤ، په 
قبايلو كي يوا＄ي افريديو تر پايه د ده سره مل／ري وپاله، د ده داسي په سلو 

  .ء كي د لندن ＇خه خپره سوې ده١٨٦٢ان／ريزي ژباړه په نظمونو 



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٤٩٩ 

  له مغل ＄ن３ هي）كله الندي نه دى په هي＆ ＇يز ك＋３
  دا د غرونو نازولي چي په غرونو ك＋３ ك７ي ژوند

  وبه ك７مه تا ته زه د زړه خبره! اې مل／ريه
  خوشحال خان هغه مدفن ك７و خپل ＄ان لره پسند
  چي سيل９ د غرونو هلته زما لور ته راوړاى نه شي
  د مغل شهسوارانو دوړې پ＋و نه د سمند

 

u  

 د تاتاري خوب
  شوكماران چ５رته پيران او عالمان شو
  چ５رته شو بچى غ ستر－ى د ترسا

  ه شو پار- د ملت او دين ＇ادر پاره
   ر４ش３ د ملك او قام قبا-شوه ر４ش３

  دى ايمان زما قايم خو هسي نه چي
  په خوړلو د لمب３ شي خس ل／يا
  د هوا تندو ＇پو ك＋３ دا را－يره
  مو！ى خاوره سمرقند د بخارا
  )١(－ير چاپ５ره چي له ＄ان نظر كومه

                                                 
، بال ب／ردا －رد خود چندايكه بينم": د فارسي شعر الفاظ داسي دي ) ١(

ان／شتري و من ن／ينم معلومه نه ده، چي دا د چا شعر دى، －مان دا 
  .ي نكل ك７ى دىك" شارتشرح ا"دى چي نصيرالدين طوسي په 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٠٠  

  بال－وتي ＄ان غمى محسوسومه
  يو نا－اه د سمرقند خاك په ل７زان شه

  ه پورته شو يو نورد ت５مور له قبر
  په سپين والي ك＋３ سرخي ي３ د شفق وه
  ږغ ي３ وك７و چي زه روح يم د تيمور
  قالبند كه شاه زلمي مي د تاتار شول
  د اهللا تقدير هر－ز نه دى محصور
  تقاضا د ژوندانه آ يا هم دا ده
  تورانى د توراني دي وي تربور؟
  خودي وسو＄وه ورك７ه بل يو تاب

  و انقالبدې جهان له ورك７ه بل ي
 

u  

 حال او مقام
   ورو-زړ－ى چي وي بيدار او هم ژوندى نو به ورو

  بنده ته وربخ＋ي نظر لرونكي نور چشمان
  احوال او مقاماتو باندي هر ＇ه دي موقوف
  بدل هره لحظه وي د سالك زمان مكان
  لفظونو په معنو ك＋３ فرق نه شته خو بيا هم
  اذان د مال يو ＇يز، د غازي دى بل اذان

  ك３ يو فضا ك＋３ كه كوي دواړه الوتدې ي
  جهان د قجير بيل دى د شاهين دى بيل جهان

 



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٥٠١ 

  )١(ابوالعال معري
  وايي دا چي معري به كله غو＊ه نه خوړله
  ت５رول به په م５وو او سبزو ي３ خپل اوقات
  يو اشناي３ وريت تنذرى يوه ورځ ور ول８５لو
  و４ل ك５داى شي په دې چل ي３ زه ك７م غو＊３ ته رامات

  ك تر وتازه چي په نظر د معري شودا خورا
  )٣(او لزومات) ٢(داس３ وويل ليكونكي د غفران

  خوراكيه ل８ خو دا و＊يه ما ته! اې مرغيه
  كومه ستا هغه －نا ده چي ي３ دا دى مكافات
  افسوس بيا هم سل افسوسه چي دا ته ول３ باز نه شوې
  تا ونه ليدل په ستر－و فطرت ＇ه ك７ي اشارات

   له ازل نه دا فتٰوى دهد تقدير د قاضي －وره
  د مفاجات د －ناه د كمزورتيا له سزا مرګ

 

u  
  س５نما

  چي بتان په ك＋３ جوړي８ي هم خر＇ي８ي برمال
  دا صنعت د آذري دى كه نه دا ده س５نما

   صنعت نه ؤ هي＆ كله طريقه د كافرۍ ده- آ
  دا صنعت نه دى هي）كله د جادو ده مشعوال

   د ت５رې زمان３ د ملتونو يو مذهب ؤ- آ
  ５نما سودا－ري ده كه ي３ －وري نن سباس



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٠٢  

  هغه خاوره د دنيا ده دغه خاوره د دوزخ ده
  بتخانه هغه د خاورو د ايرو بتخانه دا

 

u  

  د پنجاب پير زاد－انو ته
   قبر ته حاضر شوم يوه ورځرحزه د ش５خ مجدد

  چي پر م％كه د دې خاورې ور４دل هر وخت انوار
  ريد دې خاورو له ذرو نه شرمنده دي واړه ستو

  په دې خاورو ك＋３ پ پروت دى چي خاوند ؤ د اسرار
  چي －ردن ي３ ك＋ته شوى جهان／ير په وړاندي نه ؤ
  چي د ده د －رم３ ساه نه －رمي مونتى هر احرار
  هغه هند ك＋３ ن／هبان چي د ملت د سرماي３ دى
  ان په وخت چي پاك اهللا دى －رزولى خبردار
  عرض مي وك７ چي و ما ته فقيري دي وبخ＋ل شي

   كسي خو بينا دي والكن نه دي بيدارزما
  دا آواز راغى چي بس نور سلسله د فقر بند شوه
  خاوندان د نظر ملك نه د پنجاب شولو ب５زار
  ！يكاو１ه د عارف نه ده هغه سيمه چي هغ３ ك＋３
  په كوپ７ۍ د فقر ج／ه چي شمله وي د ستار
  ولول３ د حق باقي وې په كوپ７و د فقيرانو

  خدمتونه د سركاردى شملو ك＋３ اوس نش３ دي 
 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٥٠٣ 

  سياست
  په دې لوبه ك＋３ الزم ده چي په نخ＋ه مرتب３ شي
  د لوبغاړي عنايت دى ته ي３ سوور زه پياده
  اې ب３ كسه پليه ته هم يوه －ون＂ه ي３ ب５قدره
  د سواره نه هم ده پ＂ه د لوبغاړي اراده

 

u  
  فقر

  دى، يو فقر چي په خپله پك＋３ ＊كار جوړ شي ＊كاري
  ه د شاه９ ＇ر－ندويدى، يو فقر چي رازون

， خوراكي ك７ل هم زړه ست７ي ر چي ي３ خـل ـق   دى، يو ـف
  دى يو فقر چي ي３ خاوره د اكسير صفت لري
  دى يو فقر شبيري ده، په دې فقر ك＋３ ميري ده
  او ميراث د مسلمان هم سرمايه ده شبيري

 

u  
 خودي

  په عوض د سرو او سپينو چي خودي خپله ورنه ك７ې
  وه په شرر نه ك７ېچي شغله خپله بدله پام ك

  دا ويلي فردوسي دى چي بينا ي３ وو چشمان
  په رنجو د ده دي ستر－３ د همه عجم رو＊ان



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٠٤  

  د روپو دپاره －وره تند بدخويه چي ته نه ش３
  وايه ورك３ دي روپ９ شي خو په ＄ان چي پات３ ته ش３

 

u  

 جدايي
  لمر ته －وره زرزري تار نه ل／يا دى
  ＇ادر ووودي دنيا－９ له د انوار

  واي３ دا عالم مست او خاموش دىته به 
  د هر شي په نصيب شوى دى ديدار
  دريابونه، غرونه، ستوري كه سپوږم９ ده
  ب３ صبرۍ، فراق نه ＇ه وي خبردار
  ما سره د ب５لتانه ＊ايي غمونه
  !ده اشنا چي دغه خاوره د ب５لتونه

 

u  

 خانقاه
  اشارې دي كه رمزونه، موزون نه دي دې دوران له

  زه په شان د شاعرانوشعر نه شم جوړوالى 
  قم باذن اهللا شه"شول رخصت هغه ويل چي به ي３ 

  زيارتونه دي نيولي منجاور يا －وركنانو
 



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٥٠٥ 

 د ابليس عرض دا＊ت
  ك７ه ابليس خبره داسي خداوند د كل جهان ته
  د آدم د مو！ي خاورې، سور اور جوړ شو هيبتناك
  په روح خوار، په بدن ＇ورب، ثقه ناك، پ په جامه دى

  زړه باندي مر－ونى دى ي３ عقل پوخ چاالكدى په 
  د مشرق په شريعت ك＋３ چي ناپاك كوم شى －２ل شي
  د مغرب عالمان واړه پرې فتٰوى ك７ي چي دى پاك
  تا ته دا معلومه نه ده چي حوران د جنت واړه
  د جنت د وران５دلو په سودا ك＋３ دى غمناك
  د جمهور ابليسان واړه مشران د سياست دي

   نه شته چت نه الندي د افالكضرورت ما ته نور
 

u  

 وينه
  كه شته وينه په بدن ك＋３ بيا نه خوف شته نه هراس
  كه شته وينه په بدن ك＋３ نو زړ－ى شته ب３ وسواس
  ب５ش بها پن／ه دا چا له چي په الس ورشي بيا هغه
  نه په سپينو كوي مينه، نه ي３ غم وي د افالس

  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٠٦  

  پرواز
   وو４ليوه ورځ ون３ دا هسي د صحرا مارغه ته

  د رن， بوى د غمكدى دى په ستم باندي بنياد
  بال و پر كه چيري ما ته رابخ＋لى پاك خاوند واى
  نو تازه له دې نه زيات به دا عالم واى د ايجاد
  ＊ه ＄واب ون３ له ورك７ د صحرا مارغه دا هسي
  غضب دا چي تا ته عدل ＊كاره شوى دى ب５داد

   نه دىپه پرواز ك＋３ چي كوم خوند دى دغه حق د هغوى
  له قبض３ نه چي د خاورو ي３ وجود نه وي آزاد

 

u  

  د مكتب ش５خ ته

  د مكتب د ش５خ مثال د يو معمار دى
  لوى هنر ي３ دى بس روِح انساني
  ستا دپاره دا نكته ده دلپذيره
  چي ويل３ ده حكيِم قاآني

  د لمر مخ３ ته د４وال مه وهه پام ك７ه"
  "خپل ان／７ كه چيري غواړې نوراني

 

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٥٠٧ 

 فلسفي
  ته ي３ لوى ؤ خو جرات غيرت ي３ هي＆ نه لرهو４＋

  حكيم د راز د محبت نه ب３ نصيب پات３ شو
  ＇و كه فضا ك＋３ قجير و－ر＄５د د باز په ډول
  د ژوندي ＊كار له خوږ لذت نه ب３ نصيب پات３ شو

 

u  

  شاهين

  وك７ه ما د خاورو له هغ３ اډا３１ ډډه
  نوم چ５رته چي د رزق دى په تياره د خوړلو

  ك＋３ په خلوت ك＋３ ＄كه خوښ يمزه ＄ان له بيابان 
  فطرت مي له ازله د راهب ورس５دلو
  نه باد د پسرلي وي، نه －لچين وي نه بلبل
  نه غم لرمه زه د عاشقانو د بدلو
  الزم دى د باغونو چمنونو نه پره５ز
  لري چي ادا－ان３ دوى د زړونو د راك＋لو
  غازي غوندي چي كله شاه زلمى وك７ي －ذار

  －ه د ل／５دلوهوا د بيابان ي３ ك７ي جو
  زه وږى هر－ز نه يم د كور كوړو او كوترو
 زاهد غوندي د باز وي طريقه د ژوند كولو

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٠٨  

  غو！ه ك＋３ اوړ４دل په شا او بيا غو！ه ك５دل
  بانه مي ل＂والى دا د وين３ تودولو
  مشرق دى كه مغرب دى، دا دنيا ده د زركانو
  ＇و كچه شين اسمان زما دى ＄اى د －ر＄５دلو

   دنيا－９ ك＋３ د مارغانوزه يم لكه درو４ش په
  شاهين يم غم مي نه شته هي＆ د ＄ال３ جوړولو

 

u  
  باغي مريد

  －وره موږ كره د خاورو يو ډيوه قدر هم نه شته
  بل خوا كور د پير صاحب دى په بجل９ باندي رو＊ان
  كه د كلي كه د ＊ار دي، مسلمان همه ساده دي
  د كعب３ له بامب７انو دوى جوړ ك７ي دي بتان

  دا سود دى، د حرم پيران ي３ اخلينذرانه نه ده 
  د فريب مكر خرقو ك＋３ دي نغ＋تلي ب２يا－ان
  په ميراث ي３ رس５دل３ د پيرۍ دغه －دۍ ده
  د بازانو په ＄ايونو قابض شوي دي كارغان

 

u  
  د هارون وروستى نصيحت

  زكندن ك＋３ هارون وويل خپل زوى ته
  په دې الر به كله ته هم ش３ روان



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٥٠٩ 

  ه شي كافر ليدلى ن فرشته د مرګ
  ول３ نه دى مسلمان ＄ن３ پنهان

 

u  

  د نفسياتو ماهر ته
  كه جرات لرې نو ت５ر شه د افكارو له دنيا نه
  د خودۍ درياب ك＋３ پ＂３ دي ال پات３ جزيرې
  نه شي هي＆ ＊كاره ك５دالى د دې پ ُقلزوم رازونه

   په －ذار ＇و چي ته دغه ونه ＇يرېعد كليم
 

u  

 يورپ
 ((له نطش３ ماخوذ شوى))

 
  ست دي له مودو نه د يهودو سودخوارانسو ك＋３ نا

  －يدړتوب مخك＋３ د دوى چي ！ين／５داى نه شي پ７ان／ان
  خود په خپله به راپر４وزي لكه وي پخه م５وه چي
  په ＄ول９ ك＋３ د چا －ورئ چي پر４و＄ي فيرن／يان

  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥١٠  

 د افكارو آزادي

  له پر４وتي فطرت خپل نه چي اليق د آلوت نه دى
  دى پر４وتلخود انجام د دى ب３ كاره مرغوكي 

  ＄اى د ناست３ د جبريل هم －وره هره سينه نه ده
  كار د هر يو فكر نه دى د جنت مارغان نيول
  هغه قام لره شوخي د اند４＋ن３ وي خطرناكه
  چي افراد د كوم يو قام وي ب３ مهاره －ر＄５دل
  خدا داد فكر نه ＇و كه زمانه ده نن رو＊انه
  دا د فكر آزادي ده د ابليس ＊ايلى چل

 

u  
و خچرزمرى ا  

ماخوذ له جرمن نه(( )) 

زمرى   
  ته د د＊ت بيابان ！ولو اوس５دونكو نه ي３ ＄ان له
 پالر نيكه دي وايه ＇وك دي او د كوم قام نه ي３ ته؟

 

  خچر
  حضور تا زما ماما هم جوړې نه دى پ５ژندلى
  د شاهي اصطبل فخر چي هوا په شان ك７ي تله

  

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٥١١ 

  م８５ى او عقاب

    م８５ى

  م هم دړد مندزه پايمال خوار او خسته ي
 ستا مقام په ＇ه له ستورو دى بلند؟

 

  عقاب
  ته خپل رزق ل＂وې په من＃ د خاورو ك＋３ د راه
 اسمانونه نهه واړه نه را＄ي مي په ن／اه

 

u  
  قطعات غائب؟؟؟؟دو قطعات

  





 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٥١٣ 

  ضربِ كليم
 ژباړه

  د موجوده وخت خالف د جن， اعالن

  ش５رمحمد مينوش



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥١٤  

 

 



 )اردو(اقبال كلياِت  ريلباِل جب

٥١٥ 

  

  وي８يآزاده طبعه چي وي په يو ＄اى نه ！يكا
  !شوقي ك７ه د سيلونو ＄ان په شاني د نسيم
  د كا１ي نه د الر دي چيني وباسه زر－ونه
  ع－زار ك７ه د خودۍ په كمال ضرب د كليم

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥١٦  

 فهرست

 مخ  سرليك   ريشم
 ٥١٤  اعالن，د موجوده وخت خالف د جن..٢١٨

 ٥٢٧ ))＋３والي بهوپال په خدمت ك((د نواب حميداهللا خان ..٢١٩

 ٥٢٧ د كتاب لوستونكيو ته..٢٢٠

 ٥٢٨ تمهيد..٢٢١

 ٥٢٩  برخه اسالم او مسلمان９ومبړ..٢٢٢

 ٥٣١ سهار..٢٢٣

ه اال اهللا..٢٢٤  ٥٣١ )ج(ال الٰ

 ٥٣٢ د تقدير رضا..٢٢٥

 ٥٣٢ معراج..٢٢٦

 ٥٣٣ د يوه منطقي سيدزاده په نامه..٢٢٧

 ٥٣٤  او اسمانكه％م..٢٢٨

 ٥٣٥ د مسلمان زوال..٢٢٩

 ٥٣٥ علم او عشق..٢٣٠

 ٥٣٦ اجتهاد..٢٣١

 ٥٣٧ شكر او شكايت..٢٣٢

 ٥٣٧ ذكر او فكر..٢٣٣

 ٥٣٨ د حرم مُال..٢٣٤

 ٥٣٨ تقدير..٢٣٥

 ٥٣٩ توحيد..٢٣٦



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥١٧ 

 ٥٣٩ او دينعلم ..٢٣٧

 ٥٤٠ د هند مسلمان..٢٣٨

 ٥٤٠  په اعالنۍد توري د آزاد..٢٣٩

 ٥٤١ )جهاد(غزا..٢٤٠

 ٥٤٢ قوت او دين..٢٤١

 ٥٤٢ ابدي ژوند..٢٤٢

 ٥٤٣ فقيري او بادشاهي..٢٤٣

 ٥٤٣ اسالم..٢٤٤

 ٥٤٤ سلطان..٢٤٥

 ٥٤٥ 請وفي ته..٢٤٦

 ٥٤٥ يو يورپ وهلي ته..٢٤٧

 ٥٤٦ تصوف..٢٤٨

 ٥٤٦ هندي اسالم..٢٤٩

 ٥٤٧ غزل..٢٥٠

 ٥٤٨ دنيا..٢٥١

 ٥٤٨ ＃لمون..٢٥٢

 ٥٤٩ وحي..٢٥٣

 ٥٤٩ شكست..٢٥٤

 ٥٥٠ هړعقل او ز..٢٥٥

 ٥٥٠ د عمل مستي..٢٥٦

 ٥٥١ قبر..٢٥٧



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥١٨  

 ٥٥١ ژندنه５د قلندر پ..٢٥٨

 ٥٥١ فلسفه..٢٥٩

 ٥٥٢ وانان＄ كان５ن..٢٦٠

 ٥٥٣ كافر او مومن..٢٦١

 ٥٥٣ برحق مهدي..٢٦٢

 ٥٥٤ ))＋３دنيا ك((مومن..٢٦٣

 ٥٥٤ ＋３جنت ك..٢٦٤

 ٥٥٤ محمدعلي باب..٢٦٥

 ٥٥٥ )ابليس او يزدان(تقدير..٢٦٦

 ٥٥٦ )) وكتل３فرشتو ته ي((يزادن..٢٦٧

 ٥٥٦  روحص د محمدېا..٢٦٨

 ٥٥٦ اسالمي مدنيت..٢٦٩

 ٥٥٧ امامت..٢٧٠

 ٥٥٨ فقيري او راهبي..٢٧١

 ٥٥٨ غزل..٢٧٢

 ٥٥٩ تسليم او رضا..٢٧٣

 ٥٥٩ د توحيد نكته..٢٧٤

 ٥٦٠ الهام او آزادي..٢٧٥

 ٥٦١  او تنان＄..٢٧٦

 ٥٦١ ９الهور او كراچ..٢٧٧

 ٥٦١ نبوت..٢٧٨



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥١٩ 

 ٥٦٢ آدم..٢٧٩

 ٥٦٢ مكه او جنيوا..٢٨٠

 ٥٦٣  پيره د حرمېا..٢٨١

 ٥٦٣ مهدي..٢٨٢

 ٥٦٤ وان＄مسلمان ..٢٨٣

 ٥٦٥ پنجابى مسلمان..٢٨٤

 ٥٦٥ آزادي..٢٨٥

 ٥٦٦  د اسالم تبليغ＋３په يورپ ك..٢٨٦

 ٥٦٦ ال اَوٌ اِلَا..٢٨٧

 ٥٦٧ د عربو اميران..٢٨٨

 ٥٦٧ د خداى حكمونه..٢٨٩

 ٥٦٨ ګمر..٢٩٠

 ٥٦٨ ُقمٌ بِاِذٌنِ اللٰه..٢٩١

 ٥٦٨ دويمه برخه..٢٩٢

 ٥٧١  افالطون-نوزا５سپ”مقصود ..٢٩٣

 ٥٧١  انسان３ زمانېد حاضر..٢٩٤

 ٥٧٢ د شرق قامونه..٢٩٥

 ٥٧٢ اهي－آ..٢٩٦

 ٥٧٢ د شرق مصلحان..٢٩٧

 ٥٧٣ يبغربي تهذ..٢٩٨

 ٥٧٣ ظاهري اسرار..٢٩٩



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٢٠  

 ٥٧٤ يپو سلطان و請يت！د فتح عليخان ..٣٠٠

 ٥٧٤ غزل..٣٠١

 ٥٧٥ بيداري..٣٠٢

 ٥٧٥  تربيتۍد خود..٣٠٣

 ٥٧٦ د فكر آزادي..٣٠٤

 ٥٧٦  ژوندونۍد خود..٣٠٥

 ٥٧٧ حكمت..٣٠٦

 ٥٧٧ هندي مكتب..٣٠٧

 ٥٧٨ تربيت..٣٠٨

 ٥٧٩  او بده＊..٣٠٩

 ٥٧٩ ګ مرۍد خود..٣١٠

 ٥٧٩ لمه５معزيز ..٣١١

 ٥٨٠ حاضره زمانه..٣١٢

 ٥٨٠ طالبِ علم..٣١٣

 ٥٨١ امتحان..٣١٤

 ٥٨١ مدرسه..٣١٥

 ٥٨٢ يشا＂حكيم ن..٣١٦

 ٥٨٢ استادان..٣١٧

 ٥٨٢ غزل..٣١٨

 ٥٨٣ دين او تعليم..٣١٩

 ٥٨٣  تهد４جاو..٣٢٠



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٢١ 

 ٥٨٧ )ه＊％(  برخهيمه４در..٣٢١

 ٥٩١ ى７د يورپ س..٣٢٢

 ٥٩١ يو سوال..٣٢٣

 ٥٩١ ده７پ..٣٢٤

 ٥٩٢ خلوت..٣٢٥

 ٥٩٢ ه＊％..٣٢٦

 ٥٩٣  آزاديو＊％د ..٣٢٧

 ٥٩٣  حفاظت＊％３د ..٣٢٨

 ٥٩٤  او تعليمه＊％..٣٢٩

 ٥٩٤ ه＊％..٣٣٠

 ٥٩٥ )ادبيات او فنونِ لطيفه(  برخهلورمه＇..٣٣١

 ٥٩٩ دين او هنر..٣٣٢

 ٥٩٩ تخليق..٣٣٣

 ٦٠٠ ونتوب５ل..٣٣٤

 ٦٠٠ خپل شعرونه..٣٣٥

 ٦٠٠  جماترس５د پ..٣٣٦

 ٦٠١ ادبيات..٣٣٧

 ٦٠١ نظر..٣٣٨

 ٦٠٢ د قوت االسالم جمات..٣٣٩

 ٦٠٣ )ر＂تهي(تياتر ..٣٤٠

 ٦٠٣ ３د اميد پلوش..٣٤١



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٢٢  

 ٦٠٥ اميد..٣٤٢

 ٦٠٦ د شوق نظر..٣٤٣

 ٦٠٧ هنر مندو ته..٣٤٤

 ٦٠٧ غزل..٣٤٥

 ٦٠٨ وجود..٣٤٦

 ٦٠٩ سرود..٣٤٧

 ٦٠٩ نسيم او شبنم..٣٤٨

 ٦١٠ د مصر اهرام..٣٤٩

 ٦١١ د هنر مخلوقات..٣٥٠

 ٦١١ اقبال..٣٥١

 ٦١١ فنونِ لطيفه..٣٥٢

 ٦١٢ ))شاعري، مصوري، موسيقي((..٣٥٣

 ٦١٢ د باغ سحر..٣٥٤

 ٦١٣ خاقاني..٣٥٥

 ٦١٤ رحرومي..٣٥٦

 ٦١٤ جدت..٣٥٧

 ٦١٤ دل５مرزا ب..٣٥٨

 ٦١٥ جالل او جمال..٣٥٩

 ٦١٦ مصور..٣٦٠

 ٦١٦ حالل سرود..٣٦١

 ٦١٦ حرام سرود..٣٦٢



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٢٣ 

 ٦١٧ فواره..٣٦٣

 ٦١٧ شاعر..٣٦٤

 ٦١٨ د عجمو شعر..٣٦٥

 ٦١٨ د هند هنرمند..٣٦٦

 ٦١٩ وان＄كامل ..٣٦٧

 ٦٢٠  دنياېنو..٣٦٨
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 د نواب حميداهللا خان 

  ))والي بهوپال په خدمت ك＋３((

  دنيا دغه ايشيا سره ＇ه وك７ه كوي －وره
  هي＆ چا نه دى ويلى چيري سم دغه داستان

  ي بينا ي３ چي مي هر＇ه پر زړ－ي دييم پوهه چ
  زړ－ي ته دي ＊كاره دي هم دي فكر ته عيان
  !دركومه ي３ زه واخله دا مي پن／ه ده بهادره
  شايد چي －ل دي الس ك＋３ وي د بو！ي نه شادان

  

u  

  د كتاب لوستونكيو ته

  چي ＇و دي د ژوندون په حقايقو نظر نه ؤ
  !چرې به دا＊ي＋ه دي مقابل نه شي د سن，

   زور د م＂و او د ＊ه محكم －زار دىدا ＄اى د
  اواز به په ميدان ك＋３ د جنـ， نه غواړي د چن，
  ده پن／ه د ژوندون دي د زړ－ي او ＄ي／ر وينه
  فطرت وينه ترن， دى مه －２ه ي３ جلترن，

  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٢٨  

  تمهيد

)١( 

  بيداره ده خودۍ نه په حرم او نه په دير ك＋３
  ال روح دى د ايشيا د دې قومونو ترياكي

  صى دي د مر－ي د غم نه چرېممكن نه دى خال
  په دې چي ته خودۍ وته بدن واي３ خاكي
  اسان３ كه د م％ك３ دى سخت３ په تا نه كه
  نو خوشي د مست９ دي د فكرونو افالكي
  پ＂والى زمانه خپل حوادث نه شي هي）كله
  حجاب ي３ ستا د زړه او د نظر ده ناپاكي
  عطا ي３ د ايشيا دغه خشاك ك７و ＄كه ما ته

  بو ك＋３ سرك＋ي او ب５باكيچي ده مي په لم
  

)٢(  

  دې －ناه دي مجلسونه جوړول! اقباله
  خو كم د زمان３ په شاني اخل３ ته پيوند
  هغه غريبانان چي وو خوړونكي د قاشقاشو
  اثر دي د شعرونو ك７ه جذبات ورله بلند
  دي ＇ن／ه په فضا ك＋３ الوتو ته ب３ قراره
  ان／７ ك＋３ چي د كور كوم وزر ماتي وو خورسند

   محرومي شوه د نوا نه د سحرسزا دي د
  له ＄ايه هم د شوق او د سرور او د نظر

  

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٢٩ 

  

  

  

  ۍ برخه ７ومل

  اسالم او مسلمان

  

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٣٠  

  

  

  

 



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٣١ 

  سهار

  هم دا سهار صبا چي كله نن كله صبا شي
  خبر دى ترې نه ＇وك چي دا له كومي نه پيدا شي
  م／ر هغه سهار چي دا وجود ترې نه و４ري８ي

  دا شيد چيغ３ د تكبيره د مومن نه هوي
  

u  

ه اال اهللا   )١(ال الٰ

  د خودۍ رمز پنهان الاٰله اال اهللا
  د خودۍ د ت５غ فسان الاٰله اال اهللا

  بيا ده ＄كه زمانه، عپه تالش ك＋３ د خليل
  بتخانه شوله جهان الاٰله اال اهللا
  چي قبوله ك７له تا، دغه پن／ه د غرور
  دى فر４ب د سود او زيان، الاٰله اال اهللا

  دغه مال دغه دولتخپلول９ د زمان３، 
  د وهمونو دي بتان، الاٰله اال اهللا

                                                 
  .كل شوى دىدبهوپال په شيش محل ك＋３ لي  )1(



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٣٢  

  عقل ＇ن／ه واچاوه، د زمان، مكان زنار
  نه زمان شته، نه مكان، ال اٰله اال اهللا
  د موسم نه ده پابند، هي＆ چرې دغه نغمه

  وي كه خزان، ال اٰله اال اهللا كه بهار
  په تخر－ونو ك＋３ د قام، پ دننه دي بتان

   اٰله اال اهللاما ته حكم د اذان ال
  

u  

 د تقدير رضا

  هغه قرآن ك＋３ حكم د پر４＋ودو د دنيا شه
  چي ك＋５ناوه مومن ي３ د افالكو پر سرير
  رضا شوه د تقدير －وره عمل د هغ３ خل／و
  د چا چي ارادو ك＋３ ؤ د خداى هغه تقدير

   ورو ي３ ناروا واړه روا ك７ه- ＊ه －وره چي ورو
  چي ＇ه قسم تباشي غالم９ ك＋３ دا ضمير

  

u  

 عراجم

  كه خوند د الوتلو ورله جوش د ميني وركه
  شايد چي به ذره شمي و قمر كاندي تاراج



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٣٣ 

  يارانو د چمن مقابله به د باز وشي
  كه دم چرې محكم ؤ په سين３ ك＋３ د دراج
  دى غشى مسلمان او ثريا د ده ！ك９ ده
  د ＄ان د حجاب راز په حقيقت ك＋３ دى معراج

  !جب دىنه شوې ته ＇ه تع" والنجم"كه پوه په 
  ال ستا دغه قمر دى مد او جزر ته محتاج

  

u  

 د يوه منطقي سيدزاده په نامه

  كه خودي دي چرې نه واى تباه شوې
  نو موريد د بر－سان به چرې نه واى
  د هي／ل صدف د درنه دى خالي
  فلسفه ي３ يو طلسم دى خالي
  محكمي８ي په ＇ه شان زند－اني؟
  او ＇ه شان له شي خودي ال زماني

  ３ آدم هم دى د ثباتپه تالش ك＋
  په طلب ك＋３ د قانون دى د حيات
  د مومن اذان ده چيغه د آفاق
  نمازختن د زمان３ پرې شي اشراق
  زه په اصل باندي يم سومناتي
  مشران مي دى التي او مناتي



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٣٤  

  د سيِد هاشمي ي３ ته اوالد
  زه په خاوره باندي يمه هندوزاد
  ده خمير ك＋３ مي اخ＋ل３ فلسفه

  ＋３ زما دههم ر－ونو د زړ－ي ك
  وي اقبال خو به ب３ شكه ب３ هنر

  ي３ له دې ＄ن３ خبر ولي هر رګ
  ده دي يخه د جنون دغه لمبه
  واوره ما نه نوراني يوه نكته
  ده د عقل نتيجه ب３ حضوري
  فلسفه د ژوندانه نه لري وي
  د افكارو په نغمه ك＋３ نه وي صوت
  د عمل دپاره دى يقيني موت
  زند－９ لره بس دى －０ تقويم

  ى راز د محمد او ابراهيمدين د
   ومه پابندصد ارشاد د محمد

  په وينا د بوعلي نه ش３ خورسند
  كه دي ستر－و ك＋３ نظر چري وشي
  *غوره دى د بخاٰرى ＄ن３ قرشي

  

u  

                                                 
＇خه را " تحفة العراقين"وروستي دوه شعرنه ي３ د حكيم خاقاني د  *

  .خستي دي



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٣٥ 

 م％كه او اسمان

  ممكنه ده دا ته چي ورته تل واي３ بهار
  د نورو په نظر ك＋３ به موسم وي د خزان
  هر دم وي د حاالتو سلسله －وره بدله

  فكر ونه ك７ې چرې د سود او زيان! هوشياره
  شايد چي د يو بل جهان عالم ي３ －２ي م％كه
  دا ته چي ورته واې د دنيا خپلى اسمان

 

u  

 د مسلمان زوال

  منم شي زر به د حاجاتو اكتفا －２لى
  خو نفع شته په فقيرۍ ك＋３ توان／رۍ ك＋３ نه ده
  كه شي ＄وانان زما د قام چرې بيدار او زړور

  ３ －＂ه شته سكندرۍ ك＋３ نه دهقلندرۍ ك＋
  سبب ＇ه بل ＇ه دى په خپله پرې پوه８５ې ته ＊ه

  ب３ زرۍ ك＋３ نه ده! ستا ذليلي ＇ه مسلمانه
  په زمان３ ك＋３ كه ظاهر چرې جوهر شو زما
  په فقيرۍ ك＋３ ي３ ده وجه سرورۍ ك＋３ نه ده

  

u  
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٥٣٦  

  علم او عشق

  ويل علم، راته مينه －وره دى د４وانه پن
  ان او قياس دى فنويل مين３ راته علم د －م

  چي چينجى د كتاب نه ش３ ＄ان دي وساته د ظن
  مينه واړه دى حضور د علم سراسر حجاب
  دى په تپ د محبت سره ژوندون د كاينات
  علم ويني تل صفات، مينه ويني عين ذات
  عشق سكون دى هم ثبات، هم حيات دى هم ممات
  ＊ه ظاهر دى علم سوال پ ي３ مينه دى ＄واب

  زې فقيري، شاهي او ديندي د مين３ معج
  يو ادٰنى غالم د عشق دى مالك د تاج ن／ين
  عشق مكان دى هم مكين هم زمان دى هم زمين
  سراسر دى عشق يقين هم دى دا د ظفر باب
  ده په دين د محبت د منزل مينه حرام
  د طوفان شور دى حالل د ساحل مزه حرام
  دې ك＋３ تندر دى روا د حاصل －＂ه حرام

  تاب مينه مور ده د كتابعلم ＄وى دى د ك
  

u  

 اجتهاد

  ＇وك به هند ك＋３ حكمتونه د دين زده كاندي له كومه
  نه مزه ＇ه د عمل شته نه فكرونه شته عميق



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل
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  په حلقه د شوق د علم ك＋３ جرات د فكر نه شته
  دى افسوس چي غالمي تقليد زوال دى د تحقيق
  بدلواى به عمل نه شي تاويلونه د قرآن ك７ي

  ＇ومره ب５نوا شو د توفيقچي فقيان د حرم 
  دې قرآن ته غالمان ＄كه ب５كاره كتاب وايي
  چي په الر د غالم９ باندي د دوى نه شي رفيق

  

u  

 شكر او شكايت

  بنده يمه ناپوهه خو بيا هم دي زه شاكر يم
  چي دى مي د الهوت دغه خلوت سره پيوند
  يوه نوې ولوله مي ！ولو زړونو لره ورك７ه

  ارا او سمرقندله خوا نه د الهور تر بخ
  اثر مي د وينا دى چي د مني په موسم ك＋３
  مارغان دي دباغ ما سره بهار هسي خورسند
  خو تا ك７مه افسوس دى، زه پيدا هغه وطن ك＋３
  چي دي په غالم９ باندي بنديان ي３ رضا مند

  

 

u 
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  ذكر او فكر

  واړه مقامونه د تالش د هغه ＄وان دي
  ءپه شان ك＋３ چي نازل دى د چا علم االسما
  مقام د ذكر －وره د رومي عطار كمال دى
   *مقام دغه د فكر مقال３ دى د سينا

  مقام د فكر －وره د زمان او مكان كچ دى
  د ذكر دى مقام سبحان ربى االعٰلى

  

u  

 د حرم ُمال

  كه خداى ته رسايي وشوله ستا ＇ه تعجب دى
  چي نه وين３ په ستر－و د آدم صحي مقام

   دى پات３ شوىلمان％ه ك＋３ دي جالل او نه جمال
  لمان％ه لره اذان دي د سحر لري پيغام

  

u  

 تقدير

  نااهلو ته حاصل كله طاقت شي په دنيا ك＋３
  او خوار په زمان３ ك＋３ شي جوهر كله ذاتي

                                                 
  ش５خ ابو علي سينا  *
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  شايد چي چرته راز مي دى پ پروت دغه عمل ك＋３
  تقدير چي د منطق ＄ن３ دا ＄ان لري ساتي
  خو دا دى حقيقت هغه هر ＇وك چي پرې واقف دى

  ي چي تاريخ د اموتونو صفاتي－２
  ؤ تل ي３ د قامونو په عمل باندي نظر
  د پرغ３ توري شان كه هرې مخ３ ته اثر

  

u  

 توحيد

  توحيد چرې ژوندى موندى قوت ؤ په دنيا ك＋３
  خو نن ده مسئله فقط د علم د كالم
  رو＊انه چي ي３ نور دغه تياره د عمل نه ك７ه
  نو خود نه دى واقف ال مسلمان په خپل مقام
  ليدلى مي ل＋كر د دې ساالره د فو＄ونو
  د توري د قل هو ＄ن３ خالي دى هر نيام
  مال دى كه فقيه ه６و واقف ＇ه په دې نه دى
  وحدت چي د عمل نه وي وحدت د فكر خام
  چي قام دى ال ＇ه شى، ＇ه امامت وي د قامونو
  آ－اه دى ＇ه په دې د دوو ركعاتو دا امام

  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٤٠  

 علم او دين 

  عغه علم ابراهيمد خپل３ بتخان３ شه ه
   چي كه د زړه او د نظر چرې ند يمجاهللا

  يوه ده زمانه، يوه دنيا، يو مي ژوندون دى
  كمى دى د نظر قصه د نوي او قديم
  چمن ك＋３ تربيت د غو！９ بيا كله ك５داى شي
  چي ＇ا＇كي د دى پرخ３ سره مل نه وي نسيم
  كمى د بصارت دى هغه علم چي يو نه كه

  عه د كليمد علم له ر１ا سره نورون
  

u  

 د هند مسلمان

  هندو ورته په جار باندي غدار د وطن وايي
  او وايي فيرن／ى دي مسلمان ته －دا－ر
  او شرع د پنجاب د دې نبي د امتيانو
  دا وايي چي مومن دى پخوانى ه６و كافر
  آواز به د حق كله د كوم لوري اوچتي８ي
  زړ－ى غريب مي تل دى په دې غم ك＋３ كور وكر

  

u  
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٥٤١ 

  آزادۍ په اعالند توري د 

  چرې تا دى په دې ك７ى! ＇ه غور مسلمانه
  چي ＇ه شى دغه ت５غ دى د فوالدو ج／ردار
  اوله مصرعه ده د هغه بيت په دې ك＋３ پ دى
  د روزۍ د ازل نه د توحيد واړه اسرار
  مدام ي３ په تالش ك＋３ د مصرع３ دويمي يمه
  عطا دي ت５غ د فقر ك７ي اهللا درته آبدار

  ى دغه ت５غ چرې راغلىچي الس ك＋３ د مومن د
  تورزن لكه خالد يا دى حيدر هسي كرار

  

u  

 )جهاد(غزا

  ده ش５خ ك７ې فتٰوى دا زمانه ده د قلم
  په نن زمان ك＋３ زشته دى د توري ＇ه اثر
  م／ر د دې خبرې نه خبر ه６و ش５خ نه دى
  چي وعظ دى عبث دغه جومات ك＋３ سراسر
  نه توره نه ！وپك شته دى په الس د مسلمان ك＋３

  ي نو چي د خوند د شهادت نه دى خبركه و
  له مر－ه د كافر ＇خه زړ－ى چي د چا ر８４دي

  د مسلمان دغه نام７ده له ضرر دى مرګ



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٤٢  

  په كار ورله تعليم دى د غزا د پر４＋وولو
  چي ورك مي د دنيا شي د خوب９ پنج３ خطر
  دپاره د ساتن３ د ابليس د شوكتونو
  كه ＄ان هره وسله باندي يورپ ＇ه برابر

  ليسا د ش５خ نه دا كوو پو＊تنهد يار د ك
  دل３ ده غزا شر ولي يورپ ك＋３ نه دى شر؟
  كه بد په حقه نه －３２ نو دا ＇ه مناسب دى
  مسلم سره حساب او له يورپ نه در－زر

  

u  

 قوت او دين

  د السه د چن／５ز او سكندر دغه دنيا ك＋３
  سل واره د انسان شو له جامه د حيا چاك

  دىپيغام د امتونو د تاريخ ازلي دا 
  د طاقت نشه يو شى دى خطرناك! هوشيارو

  د دغه طوفاني او آفتي سيالب په مخك＋３
  نظر، علم، هنر، عقل تمام خس و خاشاك
  قوت چي شه ب３ دين زهر قاتل ورته هي＆ نه دي
  د دين چي شي خادم د دواړو زهر دى ترياك

  

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٤٣ 

  ابدي ژوند

  صدف ك＋３ د ژوندون دي خودي ＇ا＇كى د نسيان دى
  ف چي دغه ＇ا＇كى －هر نه كهصدف نه دى صد

  يقين دى تربيت كه دي ته سم د خودۍ اوك７ې
  دي په ژوندون ه６و بالكل ＇ه اثر نه كه دا مرګ

  

u  

  فقيري او بادشاهي
  فقير او＄ي ميدان وته تل ب３ ساز و سامانه
  －زار وي ＊ه محكم چي وي زړ－ى چرې سليم
  د ده د ب５خوف９ او زړورتيا د دغه جوشه

  عد فرعون او د كليمهر دم نوې قيصه ده 
  جوړې دى دور دى راتلونكى! اې فقره غيرتي

  تباه دغه يورپ ك７لو حرص د زر او سيم
  مست９ د محبت مي صبر واخيسته زما نه
  غو！９ به نه شي －ل ب３ د وږمو نه د نسيم

  

u  
  اسالم

  روح د اسالم دى حقيقت ك＋３ نور او نار د خودۍ
  نار د خودۍ دغه ژوندون لره دى نور او حضور



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٤٤  

  دغه تقويم دى د هر ＇يز هم ي３ باعث د نمود
  ＇ه شي؟ دا روح ي３ كه فطرت ساتلى پ دى ضرور
  خير دى كه لفظ د اسالم سره يورپ كوي ضد
  ＄كه بل نوم د دغه دين دى －ورې فقر غيور

  

u  

 *سلطان

  خبر دى ＇وك چي دي ي３ په زر－ونو مقامونه
  چي روح د دې قرآن دى په كوم فقر ك＋３ عريان

  چي ظاهره چرې خپله قاهري شوهخودۍ ته 
  دى دا هغه مقام چي په ك＋３ فقر دى سلطان
  په دې مقام ك＋３ تول شي د مومن د طاقتونو
  په فيض سره آدم دى د دې سوري د سبحان
  دا جبر، قهر نه دى دا كمال د محبت دى
  ممكن په جبر، قهر نه دى امن د جهان

 
  په غم د غالم９ ك＋３ په دې باندي مبتال شوې

  ه شوې په ر＊تيا سره د فقر ن／هبانچي ن
  چي داغ ي３ د سجدو لكه سپوږم９ په پ７ق５دول
  ان／ر４ز درنه اخستى هغه نور دى د ايمان

                                                 
  په كور ك＋３ په بهوپال ك＋３ وليكل شو) د سر راسن مسعود(په رياض منزل   *



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٤٥ 

  په فيض سره ي３ ته د دې شمس و قمر سيال وي
  د هغه نور دي نه شته دى په ستورو ك＋３ ن＋ان

  

u  

 請وفي ته

  نظر ك＋３ خو ده ستا دغه دنيا د معجزاتو
  دنيا د حادثاتوم／ر زما نظر ك＋３ ده 

  منمه عجيبه دغه دنيا ده د خياالتو
  د ژوند د واقعاتو خو ال ده عجيبه د مرګ

  بدله كه دي فيض ك７ه د نظر ＇ه تعجب دى
  وهي درته نارې دغه دنيا د ممكناتو

  

u  

 يو يورپ وهلي ته

)١(  
  وجود دي تمامي يوه ر１ا ده د يورپ
  چي ته د هغ３ ملك د ا ستا كارو وې تعمير

  كي وجود دي دخودۍ ＄ن３ خالي دىخو دا خا
  دى تيكي ＊ه زري خو په ك＋３ نه شته دى شمشير

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٤٦  

)٢(  
  ثابت دي په نظر ك＋３ د اهللا نه دى وجود
  ثابت زما نظر ك＋３ ه６و ستا نه دى وجود
  وجود خو يو نمود دى د خودۍ د جوهرونو
  د ＄ان كوه غم نه شته د جوهر ك＋３ نمود

  

u  

  *تصوف

   ملكوت دىكه علم د الهوت دى كه حكمت د
  د رن＃ چي د حرم نه شه درمان نو دى عبث
  سرور مراقب３ د نيم３ شپ３ دغه ذكرونه
  كه نه شه د خودۍ دي ن／هبان نو دى عبث
  كه عقل الاٰله ه６و وويل ＇ه كي８ي
  چي زړه او نظر نه شي مسلمان نو دى عبث
  !كه －６ې وډې وايمه حيران چي ورته نه ش３

  ى عبثسهار كه دي پرې نه شولو رو＊ان نو د
  

u  

                                                 
  په رياض منزل د سرراس مسعود په كور بهوپال ك＋３ وليكل شو  *



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٤٧ 

 هندي اسالم

  ملت وي د فكرونو په وحدت سره ملت
  تباه چي ك７ي وحدت هغه الهام －２ه الحاد
  ساتنه د وحدت ب３ له طاقت د م＂و نه شي
  د عقل كوششونه په دې باب －２ه برباد

 
  !قوت دي هغه م＂و ك＋３ ال نه شته دى اې ＄وانه
  په غار ك＋３ چرته ＄ه ك＋５نه د خداى كوه تل ياد

  مي، نااميدي د تمام عمرخواري او غال
  چي داي３ تصوف وي ك７ اسالم هغه ايجاد
  ده دلته اجازه چي د سجدې قدرې مال ته
  ناپوهه وايي دا، چي جوړ اسالم مي دى آزاد

  

u  

 غزل

  دغه م７ زړه دي زړه نه دى كه ژوندى ي３ دوباره
  فقط دا د زوړ مرض د امتونو ده چاره

  

  و دىدا چي غلى د دى بحر دا سكون دى كه جاد
  نه نهن， شته نه طوفان نه ن４７دل３ كناره

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٤٨  

  ته د حاله د اسمان د دې ضمير ال خبر نه ي３
  په تا باندي اثر نه كه ال د ستوري اشاره

  
  د سهار ادا مي ورك７ه ستا د نلو دې ＄ن／ل ته
  وه ب５تابه خاوره ك＋３ مي يوه پ＂ه شراره

  
  دا د نن پرون دنيا به سمه هغه س７ى ويني

  لمي شوه زما شوخه نظارهچي روزي د كوم ز
  

u  

 دنيا

  زه هم دغه رن／ينه زمانه په ستر－و وينم
  قمر هغه دا ستورى هغه كا１ى دا ن／ين دى
  زما د زړه د ستر－و هم په دې فتٰوى عمل دى
  چي دا م％كه دا غر هغه اسمان دى دغه سين دى
  م／ر حقه خبره نه شم هي）كله پ＂والى

   دىجهان بغير له تا نه يو سراب غوندي آئين
  

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٤٩ 

 لمون＃

  په بدله جامه ك＋３ －ر＄ي په هره زمانه ك＋３
  بوډا شوى دى آدم ال دى زلمى الت او منات
  فقط خداى وته سجده چي دومره －رانه ده پر تا باندي
  دا به درك７ي د سجدو لور وزر－ولو نه نجات

  

u  
 *وحي

  دا عقل په خام９ نه دى اليق د امامت
  تباه شوه زند－ي چي ي３ －مان شو رهنما

  لطه دي جذبه د عمل، فكر دي ب３ نورهغ
  ده －رانه چي تياره د زند－９ دي شي ر１ا
  سپ７دل３ غو！ه نه شي د عمل د ＊و او بدو
  د ژوند كه شرحه ونه ك７له ژوند په خپله ستا

  

u  

  شكست

  كه طبعه د صوفي لري －رمي نه د غازيانو
  بانه ب３ عمل جوړه ك７ه د ميو د الست

                                                 
   كور په بهوپال ك＋３ وليكل شوپه رياض منزل د سراراس مسعود  *



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٥٠  

  دىفقي د ＊اري３ مي راهبي وته مايل 
  د شرعي په ميدان ك＋３ دي جن／ونه دست بدست
  دا ت５＋ته د ژوندون د كشالو نه ده ＄وانانو
  ؟شكست كه چرې دا نه وي نو بل ＇ه وي شكست

  

u  

 عقل او زړه

  د عقل حكومت دى پرې خاكي دى كه نوري
  هر شى وينه په دام ك＋３ بس ن＋تى دى د ده
  جهان واړه غالم د ازلي جالل د ده دى

  ７ه بس له ده سره وي زړههر وختي په ج／
  

u  

  د عمل مستي

  د حال قدرې مستي ده د صوفي په طريقه ك＋３
  او شرعه د مال －２ه مستي فقط د قال
  وينا ده د شاعر م７اوې ب３ خونده م７سپنه
  نه وي（ نه دې ويده دى ي３ ب３ خونده هسي خيال
  هغه غازي زلمى نه وينم چرته ك＋３ په ستر－و

  ＋３ كمالد جرس ي３ د عمل چي وي ر－ونو ك
  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٥١ 

 قبر

  د －ور دغه دنيا مي معلومي８ي خو＊ه نه شوه
  چي ＇ومره دي، دې خاورو ك＋３ ب５تابه قلندر
  په ك＋３ خو خاموشي شته ده په شان د اسمانونو
  د داغسي ارتوالي م／ر نه لري اثر

  

u  

 د قلندر پ５ژندنه

  هم５شه قلندر وايي په نره زمان３ ته
  تهچي كوم پله ن５كان ＄ي نو ته هم ＄ه هغه لور 

  زما د انقالب مقابله ته كواى نه ش３
  زما نه اوسه بچ －ورم تل د نظر زور ته
  زه هي）كله محتاجه د ما９／１ نه د ب７５ۍ يم
  كه ته ختونكى رود ي３ درته وايمه ＄ه پور ته
  دي چيغ３ د تكبير مي د مات ك７ي طلسمونه
  ازم５＋ت وك７ه كه زه بيا كه ته غاوره ي３ خپل زور ته

   محاسب دى قلندرد شمس او قمر، ستورو
  مركب د زمان３ نه دى راكب دى قلندر

  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٥٢  

 فلسفه

  فكرونه د ＄وانانو دا خفي دي كه جلي دي
  ＇ه پ د قلندر نه دي د ستر－و له نظر نه
  او پوهه په حاالتو د ي ＊ه يمه په دې وجه
  ا－اه له دغه الري يمه ＊ه در و －ودر نه
  دا نا چرې په دام ك＋３ د الفاظو نه بندي８ي

   صدف اخلي ؤ غرض ي３ د －وهر نهغواص چي
  د عشق د ل５ونو ＇خه مونداى شي هغه عقل
  چي حال معلوموالى د شغل３ شي د شرر نه
  معنا كه وه پ５چ３ خو چي تصديق ي３ زړه كي وك７
  ده غوره په ق５مت ك＋３ د اصلي سوچه －وهر نه
  يقين كوه چي م７ه ده يا ي３ وخت د ＄كندن دى

   نهچي ليك د فلسف３ نه ؤ د وين３ د ＄ي／ر
 

u  

 ن５كان ＄وانان

  آزاد وي هغه ＄وان چي ي３ －زار وي ＊ه كاري
  هغه نه چي د جنـ， ي３ طريقه ده مكاري
  په خ＂ه د آزاد ك＋３ د ازل نه ده اخ＋ل３
  قباد د فقيرۍ سره يو ＄اى شهرياري



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٥٣ 

  چي واخلي زمانه ي３ او افتاب ور＄ن３ جوړ ك７ي
  په خاورو ك＋３ ي３ پروت هغه ب）رى دى ناري

   د طواف ＄ن３ آزاد دىوجود ي３ د بتانو
  او ستا دي مومنان كافران واړه زناري

  

u  

 كافر او مومن

  په غاړه د درياب وويل خضر پرون ما ته
  د زهرو د يورپ كه ل＂وې چرې تاياق
  د توري هسي پ＂ه را سره يوه خبره
  ＊ه ت５زه ＊ه صيقل ده پورته پ７قنده براق
  چي ＄ان ي３ د دنيا كه سراسر دغه كافر دى

  ومن دى چي شو ورك په ك＋３ آفاقاو بس دغه م
  

u  

 برحق مهدي

  په خپله جوړه ك７ې ج５ل خانه ك＋３ واړه قيد دي
  ثابت دي د ايشيا كه د يورپ دغه سيار
  ش５خان دي د حرم كه د －رج３ دغه پادريان دي
  جدت ي３ د وينا شته نه جدت ي３ د كردار



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٥٤  

  چلونه ي３ تمام د سياست هغه زاړه دي
  دى －رفتارشاعر مي د خيالونو په ن５ست９ 

  جهان ته د مهدي هغه ر＊تنى ضرورت دى
  چي وي ي３ زلزله دغه دنيا لره افكار

  

u  

 *))دنيا ك＋３((مومن

  مجلس ك＋３ د يارانو د ر４＋مو هسي پوست وي
  غزا ك＋３ ورته －وره وي محكم لكه فوالد
  اسمان سره هم５شه سر په سر مقابله ك７ي
  له خاورې دى پيدا ولي بلكل ترې نه آزاد

   مو＊لي په چنچ２و په كونترونظر ي３ نه
   پس３ صيادع او جبرايلعمدام دى اسرافيل

  
  جنت ك＋３

  كه وايي فرشت３ دغه مومن دى دالو４ز
  نو وايي حوري دى خو دى ب５شانه كم آم５ز

  

u  
                                                 

  . د بهوپال په شيش محل ك＋３ وليكل شو  *



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٥٥ 

 محمدعلي باب

  تقرير خو عالمانو ته ب５شانه ＊ه د باب ؤ
  خو و４ل به ي３ غلط واړه اعراب د سٰموات

  باندي د ده شوموسكي چي عالمان په غلط９ 
  ويل ي３ ＇ه معلوم درته زما دي مقامات
  آزاد شو بس زما د امامت په صدقه ك＋３
  يا بند ؤ د اعرابو د قرآن دغه آيات

  

u  

  )ابليس او يزدان(تقدير

  ابليس
  !آدم سره ＄ما ＇ه د＊مني نه وه اې خدايه
  دا پروت چي نن په دام ك＋３ د امكان دى تردود

   انكار ؤحضور ك＋３ دي ممكن كله زما دغه
 ستا په مشييت ك＋３ مي نصيب نه وو سجود! هو

 

  يزدان
 شوې پوهه په دې مخك＋３ د انكار يا كه وروستو؟

 

  ابليس
 آخر ي３ تجٰلى چي دي كمال دى د وجود

 

 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٥٦  

 ))فرشتو ته ي３ وكتل((يزادن

  دليل ورته دا ＊وولى د فطرت دغه پست９ دي
  چي وايي مشييت ك＋３ دي زما نه وو سجود

  
  وري دې آزادۍ خپلي له ك＋５＋ودچي نوم ي３ مجب

  )*(لمبو ته د خپل اور －وره لو－ى وايي مردود 
  

u  
   روحصاې د محمد

  خوره دي روغه ډله د امت شوه په ＇ه قسم
  ＄ه ته وايه اوس دا چي ＄ي به چرته مسلمان؟
  چي بحر د عربو د طوفان ＄ن３ ناشنا شه
  نو چرته به مي ＄ي پ د سين３ دغه طوفان

  نه قافله نه ي３ تو＊ه شتهنه شته ي３ ＇ه منزل 
  د دې غره او صحرا به چرته ＄ي دغه ساروان؟
  كه روح د محمد چرې ظاهر دغه اسرار ك７ل
  ＇ه وك７ي د قرآن د آياتونو ن／هبان

  

u  
                                                 

  .ماخوذ د محى الدين عربي ＇خه  *



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٥٧ 

 اسالمي مدنيت

  را＄ه چي دي ك７م پوهه ＇ه ژوندون د مسلمان دى
  د عقل دى پخوالى او كمال دى د جنون

  وتنهپه شان د دغه لمر ي３ وي ختنه پر４
  په شان د زمان３ ي３ مثل نه لري ژوندون
  په ك＋３ ب３ حيايي نه د حاضرې زمان３ شته
  په ك＋３ نه د پخوا هسي قيص９ شته نه افسون
  بنياد ي３ دى قايم په ابدي حقيقتونو
  ژوندون دى －وره نه دى ＇ه جادو د افالطون
  مزاج ي３ د تركيب يو د جبريل ذوِق جمال دى

  رم خون＊ه طبعه د عجم، بل د عربو －
  

u  
 امامت

  له ما نه دي پو＊تلى حقيقت د امامت دى
  عطا دي ك７ي اهللا ورته زما هسي اسرار
  برحق امام به هغه س７ى ستا د زمان３ وي
  چي تا ك７ي له موجود او د حاضر ＇خه ب５زار

  په آيينه ك＋３ چي مخ درته د يار و＊يي د مرګ
  او ك７ي دغه ژوندون دي ال له دې ＇خه دشوار

  ولو چي كه －رمه درله وينهد زيان په پوه
  د فقر په صيقل دي كه د ت５غ هسي آبدار



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٥٨  

  او هغه امامت دي دغه دين له تباهي ده
  د شاهانو پرستار! چي تا ك７ي مسلمانه

 

u  

 فقيري او راهبي

  شايد چي ال ＇ه بل ＇ه ده دا ستا مسلماني
  چي يو درته ＊كاري８ي فقيري او رهباني
  هب５زاره د سكون له راهبي نه فقيري د
  په دې چي سفينه ده تل د فقر طوفاني
  غرض د فقيرۍ اصلي نمود د روح او تن دى
  ظهور ي３ د خودۍ پوره كمال دى ايماني
  د ده دغه وجود مدام صراف د كاينات دى
  دى پوهه زه باقي يمه نور هر＇ه دي فاني
  ورك ك７ى چي دا فقر مسلمان دى ورته －وره
  شوه پن／ه ي３ تباه سليماني هم سلماني

 

u  
 غزل

  ده پن／ه د ژوندون دي بس د علم فن سرور
  ده پن／ه د ژوندون مي ناقراره زړه ضرور

 



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٥٩ 

  كمال د اهِل فكرو د منطق پ５چي خبري
  اعجاز د اهِل ذكرو وي فرعون كليم او طور

 
  !د خير خبره تا ته ده ما ك７ې مسلمانه
  چي دم ك＋３ دي －رمي نه شته د روزې د تستور

 
  ي مي －ر４وان دىپوره زما نه وشوه －وره ＇ير

  مه وايه －６ې وډې د داناوو په حضور
 

  چرې به په دنيا باندي رسوا هغه قام نه شي
  چي مينه وي زړوره د چا فقر ي３ غيور

  

u  
 تسليم او رضا

  د ون３ هره ＇ان／ه دغه راز ＊يي صفا
  خبر دي بو！ي واړه د وسعت نه د فضا
  د خاورو په خلوت ك＋３ كله غلى ك＋５ناستاى شي

  ن９ ده په جنون د ارتقادانه چي ل５و
  بند نه ك７ې د فطرت په تقاضو د عمل الره
  غرض دى ال ＇ه بل ＇ه د تسليم او د رضا
  كه جوش د ترق９ لرې فضا ده پوره ارته

  ارته ب５رته ده ＊ه م％كه د اهللا! اې ＄وانه
 

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٦٠  

 د توحيد نكته

  رازونه د توحيد ＊ه په اسانه شي سپ７لى
  تانوخو ＇ه وك７مه ستا دماغ چي كور دى د ب

  د شوق كومه نكته چي ال اٰله ك＋３ ده محفوظه
  ويالى نه شم ش５خ مي دى پر الر د فقيهانو
  سرور چي ＇ه په جنـ， ك＋３ دى د حقو او باطلو
  ＇ه ووايم آ－اه نه ي３ په مراد د غزا－انو
  دنيا ك＋３ د آزاد ＇ه عجيبه مشاهدې دي
  خو ＇ه وك７مه ستا چي دى نظر د غالمانو

   اوچت مقام د فقرچي ＇ومره د شاه９ نه دى
  خو ＇ه وك７مه ستا چي دى ژوندون د －دايانو

  

u  
 الهام او آزادي

  چي هر كله مالك شه د الهام دغه آزاد
  پاره د عمل، علم نظر ي３ شي ممر４ز
  د ساه په حرارت ك＋３ ي３ دا قسم له اثر وي
  چي خاوره د چمن پرې شي كلهم شرر آم５ز
  مزاج د باتورانو ي３ بلبلو ك＋３ پيدا شي

  ＇ومره ي３ بدل دغه مارغان شي سحر خ５زچي 
  د دغه خودشناسو حق پرستو په مجلس ك＋３
  －دا ته شي بخ＋لى شان د جم او د پرو４ز



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٦١ 

  اهللا دي وساته د غالمانو له الهامه
  جهان له تباهي ده بس په شاني د چن／５ز

  

u  

  ＄ان او تن
  يو عمره راسي عقل په دى بند ك＋３ دى انختي

  تن د ＇ه جوهر نهچي روح د ＇ه جوهر نه دى دا 
  مستي، شور او سرور، دردونه، داغ مي مشكلونه
  او ستا پياله د مئ ده، كه دا مئ دي له ساغر نه
  د حرف او د معٰنى هسي پيوند د ＄ان او تن دى
  خلـكه لكه ارو ＄ان له جوړوي له خاكستر نه

  

u  
  الهور او كراچ９

  ＇ه وي تلل د دې دنيا نه د معٰنى دنيا ته مرګ
  لمان بس په يو اهللا وي نظرد غيرتي مس

  د كليسا نه ديت مه غواړه د هغه شهيد
  چي له حرمه ي３ زيات د ويني دې ق５مت او قدر

  داسي ه５ر شو تا نه ياد دى نه دى! مسلمانه! آه
  "ال تدع مع اهللا الهًا آخر"حرف د 

  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٦٢  

 نبوت

  فقهي او نه عارف، نه مجدد، نه محدث يم
  نو يمه ＇ه خبر د نبوت وي ＇ه مقام
  م／ر جهان مي واړه د اسالم دى په نظر ك＋３
  هم پوهه د اسمان په حقيقت ＊ﾢ د خرام
  د وخت دغه تيارو ك＋３ مي په خپله دى ليدلى
  رو＊انه حقيقت لكه د بدر هسي تام
  مسلم كره د بن／و نشه هغه نبوت دى
  په ك＋３ ي３ چي د شان او د شوكت نه وي پيغام

  

u  
 آدم

  ه آدم دىد شته او نشت طلسم دا چي نوم د د
  يو راز دى د اهللا نه شي اظهار ي３ په وينا
  تر اوسه له ازل نه زمانه ده په سفر ك＋３ 
  م／ر نه شو آدم په دې سفر د دې بوډا
  كه نه ي３ پوهه شوى نو واضحه درته وايم

  ستا! نه روح دى نه بدن دغه وجود آدمه
 

 مكه او جنيوا

  جر－３ وي نن زماِن د قامونو عام３ شوې
  ظر ＄ن３ وحدت دى د آدمخو پ ي３ د ن



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٦٣ 

  حكمت د يورپيانو جن／ول دي د قامونو
  اسالم ＇خه مقصد خالي ملت دى د آدم
  مك３ دغه پيغام دى جنيوا وته ل８５لى
 د قام دى جمعيت كه جمعيت دى د آدم

 

u  
 اې پيره د حرم

  د حرم د راهب９ خبري پر８４ده! اې پيره
  ل８ وخو پ５ژنه دا زما چيغ３ سحري

  افظ شي د هر غم نهاهللا دي د ＄وانانو مح
  تعليم د خودۍ دوى لره ＊ه وركه اثري
  د كا１و د چاودلو د قانون نه ي３ خبر ك７ه
  هنر ورته يورپ ＊ودلى دى ＊ي＋ه －ري
  زړ－ى ورله مات ك７ى غالم９ د دوو صدۍ دى
  اليقه د عالج ي３ ＄كه ده كم نظري
  په جوش د ل５ونتوب ك＋３ درته سپ７مه رازونه

    زما لرياميد د انعام تا نه دا جنون 
u  
 مهدي

  د دوى د زند－９ بنا دي قام باندي قايمه
  ادب ＊ايي دا ذوق، دغه مرغوته د چمن



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٦٤  

  "دغه مجذوب د يورپيانو"په طور د يورپ 
  ژوندى مي كه د مهدي په تخيل باندي وطن
  اې ته چي ي３ ب５زاره د مهدي د تخيل نه
  مايوسه د ناف３ نه هوس９ نه ك７ې د ختن

   وايو ورته م７يكفن كه ژوندي واغوسته او
 كه ووايو هغه ته چي ي３ وشالوه كفن

 

u  

 مسلمان ＄وان

  هر دم د زند－９ دى نوى شان د مسلمان
  دليل دى تل په علم په عمل ك＋３ د رحمان
  يو ＄اى چي جبر، قهر، مغفرت او تقدس شي
  نو جوړ ترې نه خمير شي د وجود د مسلمان
  په م％كه باندي اوسي ولي سيال د فرشتو دى

  ى كابل نه بخارا نه بدخشانوطن ي３ د
  هر ＇وك د حقيقت نه د مومن كله واقف دي
  په خوله خو قرآن وايي ولي خپله دى قرآن
  معيار ي３ ارادې دي د قدرت د مرادونو
  دنيا ك＋３ دى م５زن او هم د حشر په ميدان
  هم دا ده هغه پرخه چي زړ－ى پرې د －ل يخ شي
  چي خوف ترې سمندر كه هم دى دا هغه طوفان



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٦٥ 

   ژوند ي３ د فطرت هغه سرود ازلي دىهم
  ؤ يو ك＋３ يكتا لكه سورة دى د رحٰمن
  د فكر په كار－اه ك＋３ مي جوړي８ي مدام ستوري
  معلوم كه پك＋３ ستورى د قسمت د مسلمان

  

u  

 پنجابى مسلمان

  وي باب ك＋３ د مذهب ي３ تل خبره نوې خو＊ه
  ايسار خو په يو ＄اى شي م／ر زر ترې نه ت５ر８４ي

  حقيق نه دى هي＆ چا سره مل／رىپه كار ك＋３ د ت
  په كار د مريدۍ ك＋３ سم د السه پ７كه كي８ي
  كه ل＂ه د تاويل دغه كوركى وته ＊كاري ك７ي
  د ＊اخه ورله تل په يوه من６ه راكوزي８ي

  

u  

  آزادي

  وركوالى مسلمان لره ＇وك شي كله ！وكنه
  د فكر آزادي ي３ چي نعمت دى خدا داد

  ７يكه غواړي نو حرم به د ايران اتشكده ك
  كه غواړي ك７ي بتان به يورپي په ك＋３ آباد



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٦٦  

  او جوړه د قرآن ＄ن３ به لوبه د تاويل كه
  كه غواړي نو يو نوى شريعت به ك７ي ايجاد
  په ملك د هندوستان ك＋３ يو عجبه تماشه ده
  اسالم ي３ دى بندي او مسلمان ي３ دى آزاد

  

u  

 په يورپ ك＋３ د اسالم تبليغ

  دىد دين ＄ن３ محروم ضمير د دى مدنيت 
  يورپ ك＋３ د ورورۍ په نسب باندي قيام
  نظر ك＋３ د ان／ر４ز ي３ اوچت شوى مقام نه دى
  په دين كه د عيٰسى شه هندو زوړ ي３ دى مقام
  كه دين د مصطٰفى ه６و قبول دغه ان／ر４ز كه
  بدبخته مسلمان به هغه شان وي غالم

  

u  

ا  ال اَوٌ اِلَ

  فضا ك＋３ ي３ د نور كولى －ل او بچى نه شو
   تيارې كه وتى بار نه واى دانهد خاورې له

  دى" اال"دى اختتام ي３ په " ال"د ژوند اغاز په 
  شه ب５／انه" اال"چي د " ال"ز４رى دى  د مرګ



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٦٧ 

  نه مخك＋３ نه ته" ال"چي روح د يو امت چرې د 
  يقين لره د ژوند ي３ ډكه شوله پيمانه

  

u  

  *د عربو اميران

  د هند دغه كافر به ＇ه خبرې ورته اوكه
  اميران نه د عرب ب３ ادبي－２ي كه ي３ 

  ړومبيه ＊وول شوې دغه راز و كوم امت ته
   وي جدائي بولهبيصوصال د مصطٰفى

  ژوندون ي３ ＇ه په پولو او حدونو باند نه دى
  باندي جهان دى عربيصقائم په محمد

 

u  

 د خداى حكمونه

  منونكى د حكمونو پابند به د تقدير ي３
  اسانه مسئله ده كه خيال وك７ي هنرمند

   واره شي بدل دغه تقدير هره لمحه ك＋３سل
  قايل وي د تقدير كله خفه كله خورسند

                                                 
  .د بهوپال په شيش محل ك＋３ وليكل شو  *



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٦٨  

  پابند خو د تقدير وي تمام عمر كا１ي بو！ي
  مومن －وره فقط د خداى د حكم دى پابند

  

u  
 مرګ 

  وي قبر ك＋３ دننه دغه غيب او هم حضور
  كه زړه دي ؤ ژوندى وي ناقراره به ضرور

  سي ＇و پ７قهدا ستوري او سپوږم９ خو وي شرر ه
  د ميو د خودۍ به تر ابده وي سرور

  دا فرشته شي بدن لره ورتللى خو د مرګ
  خو لرې د مركز نه د بدن －ر＄ي ضرور

 

u  
ه نِ اللٰ  ُقمٌ بِاِذٌ

  بدل د سليم３ نه جهان دى قم باذن اهللا
   هغه اسمان دى قم باذن اهللا-م％كه هغه

  مه خفه ك８５ه ال چي دى داسي －６ وډ د شعور
   په شان دى قم باذن اهللا)*(د سيردا د يورپ 

  جوړ ك７ى اور چي ؤ آواز د اناالحق ور＄ن３
  د هغ３ وين３ ډك جهان دى قم باذن اهللا

 

u  
                                                 

  يعني سحر  *



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٦٩ 

  

 

 

 

 

 

 

   مه برخههدو

  ))تعليم او تربيت((



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٧٠  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٧١ 

 
   *مقصود
  سپ５نوزا

  نظر خو د داناوو هم５شه په زند－９ وي
 او ژوند فقط سرور، حضور، نور او وجود

 

 افالطون

  باندي نظر وي ارو به په مرګهم５شه د هوشي
  ژوندون دى په تيارې ك＋３ د شرر هسي نمود

  او د ژوندون ه６و پروا ＇ه په كار نه ده د مرګ
  نظر دى د خودۍ بس د خودۍ ＄ن３ مقصود

  

u  
 د حاضرې زمان３ انسان

  د ميني نه محروم چيچلى عقل لكه مار دى
  په هي＆ وجه دا عقل ي３ تابع د نظر نه كه

  دې رو ونو ل＂وونكىد ستورو د سفر د 
  پوره د دغه فكر په دنيا ك＋３ سفر نه كه
  په دام ك＋３ د دې خپلو حكمتونو هسي －５ر شه
  چي ＄ان ي３ ＇ه آ－اه په خپله نفع ضرر نه كه
  د لمر دا پلوش３ خو ي３ را－５رې ك７ې په دام ك＋３
  م／ر د زند－９ دغه تورتم ي３ سحر نه كه

  

                                                 
  .په بهوپال ك＋３ وليكل شو) سر راس مسعود كور(په رياض منزل د  *



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٧٢  

 د شرق قامونه

  قامونهپرانستي حقايق نه شي ليدى هغه 
  د تقليد او غالم９ چي ＇وك وي كور! دوسته

  چرې نه شي عرب او ايرانيان ژوندى كول３
  عربي مدنيت چي خود په غاړه دى د －ور

  

u  

 آ－اهي

  نظر د نجومي وي تمام عمر له په ستورو
  خو نه شه د مقامه د خودۍ خپل３ خبر
  خودي چي چا اوچته و－２له تر اسمانه

   سحرخبر په حقيقت دى د ما＊ام او د
  محرومه د نظر د بدو ＊و نه هغه كس دى
  د زړه حرام، حالل چي پ５ژني نا كوم بشر

  

u  

 د شرق مصلحان

  يم ستا د سامري هسي ساقيانو نه مايوسه
  مجلس ته د ايشيا ي３ چي خالي راوړل جامونه



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٧٣ 

  چي هر كله خالي ي３ د زړو نه وو لستو１ي
  نه وي هغه ور４％و ＇خه نوي تندرونه

  

u  
 غربي تهذيب

  ه زړه او نظر شي په تهذيب د يورپيانوتبا
  په دې ك＋３ چرې روح پاته ك５داى نه شي عفيف
  د روح نه چي پاكي الړله هي）كله بيا نه وي
  په خيال ك＋３ بلندي زړه ك＋３ پاكي ذوق لطيف

  

u  

 ظاهري اسرار

  د توري ضرورت نه وي هي）كله هغه قام ته
  چي وي ي３ د ＄وانانو دا خودي لكه فوالد

   هي＆ شى جهان د شمس وقمر نه دىپه مخك＋３ دي
  مجبوره دى جهان د هغو ستا جهان آزاد
  د موج ناقراري ＇ه ده يو ذوق د جستجو دى
  محفوظه په سيپ９ ك＋３ ي３ دولت دى خدا داد
  شاهين په الوتولو چرې نه ستومانه كي８ي
  كه دم دي وي محكم نو ويره نه شته د افتاد

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٧٤  

 د فتح عليخان ！يپو سلطان و請يت

  شوق پر الرو نو منزل مه قبلوهكه ＄３ د 
  كه مل شوې د ليال ه６و محمل مه قبلوه

  وخ５زه مست غوندي درياب شه! ل＋تيه د اوبو
  له ذوقه د مست９ چرې ساحل مه قبلوه
  ازل ك＋３ راته و４ل３ هسي شان３ جبرئيل ؤ
  د عقل چي غالم ؤ هغه دل مه قبلوه
  چي محوه بتكدې ك＋３ د دنيا نه ش３ هي）كله

  تپ ته د محفل مه قبلوهمحفل كه ويلي، 
  وي حق به الشريكه، تل دو رن／ه به باطل وي
  پيوند چرې د حق او د باطل مه قبلوه

  

u  

  غزل
  نه هندي، نه عجمي يم عراقي نه حجازي
  ما ته ＊ودل３ ده خودۍ د دواړه كونه ب３ نيازي

  
  ته كافر زما نظر ك＋３ زه كافر ستا په نظر ك＋３

   دم －دازيد ساوونو شمار دي دين دى، زما دين
  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٧٥ 

  ته بدل شه دا ده غوره، شريعت دى بدل شوى
  د تنزرو موافق چرې دين نه وي شهبازي

  
  ستا په كلو په ميرو ك＋３ ما هغه جنون ونه ليد
  چي دي عقل ته ＊ودلى شي هر ډول كارسازي

  
  د －رم９ نه د ژوندون چرې جدا مغني نه شي
  تباهي د امتونو وي دا رن， نى نوازي

  

u  

  بيداري

  له بيداره د حق بين دغه خودي شيچي هر ك
  د ت５غ هسي ت５ره وي هم د دې هسي براق
  د ده كامل نظر وته هر ＇ه سره ＊كاره وي
  چي پ هرې ذرې ك＋３ ＇ه طاقت دى د اشراق
  د دغه خدايي ＄وان سره نسبت ه６و ستا نه شته
  غالم نه د آفاق هغه مالك دى د افاق
  خواهش ه６و په تا ك＋３ د ساحل د طلب نه شته

   د اعماق  اك９ د طبعيت هغه محرم كهپ
  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٧٦  

  د خودۍ تربيت
  موقوفه دا خبره د خودۍ په تربيت ده
  چي اور شي همه سوز په مو！ي خاوره ك＋３ پيدا
  په هره زمانه ك＋３ دغه راز د كليم３ دى

   هسي استاد ＇رول －６ې په ب５دياعشعيب
 

u  

  د فكر آزادي

  د فكر آزادي ده تباهي د هغه خل／و
  فكر چي نه وي سليقهپه ك＋３ د تدبر 

  دپاره د ناپوهو آزادي دا د فكرونو
  د ＄وان نه د جوړولو د حيوان ده طريقه

  

u  

  د خودۍ ژوندون

  خودي چي ي３ ژوندۍ وه نو فقير －ورئ باچا دى
  سنجر دى كه طغرل نه دى هي＆ كم ترې نه فقير
  خودي كه دي ژوندۍ وه دي پاياؤ سمندرونه

  ه حريرخودي چي وه ژوندى غرونه پاسته لك



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٧٧ 

  نهن， كه ؤ ژوندى نو په خپل بحر ك＋３ آزاد دى
  چي م７ شي نو بيا موج دى د سراب ورله ＄ن％ير

 

u  
  *حكمت

  په ش５خ او مال ل／ي د درو４ش خبره بده
  او ل／ي په مريد حقه وينا لكه نبات
  متاع د عمل الړه شي د هغه قام له السه
  چي و＊نوت په بحثونو ك＋３ د ذات او د صفات

  ړې د وخته دغه الر دهد دغه ميكدې ز
  چي مئ او ميكده ساقي دى واړه ب３ ثبات
  خو حق دو４ش د ميو د هغه ملت حصه ده
  －بين چي ي３ ＄وانانو ته ترخه وي د حيات

 

u  

  هندي مكتب
  دلته مه ك７ه د خودۍ د علم ذكر! اقباله

  په كار دغه مكتب له نه دي داسي مقاالت
  ده غوره چي د ستر－و د ！وك２ه چمونك نه

  ه وي د باز دغه احوال او مقاماتپه ډډ
                                                 

   وليكل شوپه بهوپال ك＋３) سر راس معسود كور(په رياض منزل د   *



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٧٨  

  يو دم د دې آزادو غالمانو له يو كال دى
  ت５ري８ي ډ４ر په －رانه د غالم دغه اوقات
  د ژوند د آزاد هره لحظه ز４رى د ابد دى

  دى مفاجات د ژوند د غالم هره لحظه مرګ
  رو＊انه تل په حقو باندي فكر د آزاد وي
  او فكر د غالم دى يو جهان د خرافات

  سره سودا د كرامت وي د پيرانوغالم 
  په خپله په خپل ＄ان باندي آزاد وي كرامات
  دپاره د محكوم پوره بس دغه تربيت دى
  نغم３، مصوري، دغه تعليم د نباتات

  

u  

  تربيت

  ژوندون ＇ه جدا شى دى دغه علم جدا شى دى
  ژوندون د ＄ي／ر سوى دى، علم سوى د دى دماغ

  ى علمقدرت دى كه دولت دى كه لذت دى نو د
  ده －رانه دا د ＄ان په ك＋３ مينداى نه شي سراغ
  وي ډ４ر په ك＋３ دانا ولي بينا په ك＋３ ډ４ر كم دي
  نو نه شته تعجب كه دي تش پات３ شه اياغ
  كشاد د زړونو نه شته دى د ش５خ دغه مكتب ك＋３
 ＇ه بل په تيل９ شي د بجل９ دغه ＇راغ

 



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٧٩ 

  ＊ه او بد
  په شاني د د نيا د شين اسمان د دغه ستورو
  خيالونه د بنده لري طلوع او هم غروب
  لري دغه دنيا د خودۍ هم لوړې ژورې
  په دې ك＋３ وي ج／７ې هم د خوب او د ناخوب
  را پورته چي د لوړې د خودۍ نه شه دې ＊كلى
  د لور به د ژورې راختلى دى معيوب

  

u  

  د خودۍ مرګ
  د خودۍ زړه د يورپ پوره تك تور دى د مرګ

  ه په جذامايشيا ده د دې رن％ه －رفتار
  دى ＊ه يخ ك７ى او روح د عرب هم د خودۍ مرګ

  د تن د عجم ه６، غو＊ه خوړلي دي تمام
  د خودۍ ＄ن３ د هند په وزر ماتو د مرګ

  حالله شوه پنجره او دغه ＄اله شوه حرام
  د حرم پير په دې مرض دى اخته ك７ى دى مرګ

  چي رزق د ده بيه د جامو شوه دا حرام
  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٨٠  

  عزيز م５لمه
  الو د فكرونو ＄ن３ ډك دىضمير د مدرسو

  خو نن ده پوره －رانه د دې ＊ه او بد تميز
  د زړه د دغه كور يوه خانه خالي په كار ده
  كه خداى ورله م５لمه چرته راول８５ه عزيز

  

u  
  حاضره زمانه

  تالش دى د فكرونو چيغ３ چرته ك＋３ ＇وك وك７ي
  هر شى چي د نن وخت په دې هوا پات３ شه خام

  ي آزادولىتعليم د مدرسو خو عقل ش
  خو پات３ شي خيالونه ترې ب３ جوړه ب３ نظام
  د فكر ب５دين９ مينه يورپ ك＋３ ده وژل３
  د فكر －６ وډي عقل ايشيا ك＋３ كه غالم

  

u  
  طالبِ علم

  اهللا خو چر ته تا د ＇ه طوفان سره اشنا ك７ه
  چي نه لري موجونه ستا د بحر اضطراب
  په دې دي فراغت نه دى ممكن د دې كتابه

   ي３ نه ي３ خاوند ته د كتابويونكى خو ي３
  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٨١ 

  امتحان

  ل＋تي د غر په په غر ك＋３ يوې ش／３ ته دا اووې 
  رغ＋تل او پر４وتل دى دې ژوندون لره معراج
  دا حال دي دى تر پ＋و الندي د لي８ي ميده كي８ې
  دې شان ته زما －وره سمندر مي دى محتاج
  ！كره له د４وال سره هم تا ونه وهله

  ا１ى كه زجاجخبر دى ＇وك له دې نه ته ي３ ك
  

u  

  مدرسه
  دا وخت ملك الموت ؤ ستا دپاره چي په جار
  ك７ه روح ي３ درنه قبض غم ي３ درك７ د معاش
  چي ＄３ مقابل３ لره سين３ ك＋３ دي زړه رپي
  *اجل دى دغه ژوند چي ذوق شه ختم د خراش
  د هغه ل５ونتوب ＄ن３ ناشنا دغه تعليم ك７ې
  چي عقل ته بي وې ده د بانو مكوه تالش

  فطرت دي نظر موندى د شاهين ؤد فيضه د 
  بدل كه غالم９ هغه په ستر－و د خفاش
  د ستر－و نه چي ستا دغه مكتب دى ＇ه پ ك７ى
  خلوت ك＋３ د ميرې غره دى هغه رازونه فاش

  

                                                 
   د زخمونو د برداشت صحيح طاقت- زوِق خراش  *



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٨٢  

  حكيم ن＂يشا
  له راز نه د توحيد دغه سبب دى خبر نه شه
  چي غواړي بيل نظر د ال اٰله دغه اسرار

   له غشىاوچت فكر د ده دى د اسمان سين３
  كمند ك＋３ ي３ د خيال لمر او سپوږم９ دي －رفتار
  ا－رچه په خمير ك＋３ راهبي ده د ده پاكه
  خو دى د دې －ناه دغه لذت ته ب３ قرار

 

u  

  استادان
  كه غواړې تربيت د بدخشان هسي لعلونه
  ب３ كاره د ب３ الرې لمر ده دې لره ر１ا
  په دام د رواياتو ك＋３ دنيا ده －５ره شوې

  ال دي سر په شاړو د ب５دياد سيلم３ مدرسو
  چي چا د زمان３ خپل３ كوالى امامت شه
  د خپل３ زمان３ شو مريدان هغه دانا

  

u  
  غزل

  هغوى به د منزل د رو －ودر مومي سراغ
  چي ستر－ه ي３ زمري هسي تيارې له وي ＇راغ

  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٨٣ 

  اوز－ار وي تمام عمر غالمان په زند－ي ك＋３
  په ژوند ك＋３ د آزادو نه وي هي）كله فراغ

  

  ＋ي دي دا ستر－ي د يورپ دې ترق９ تهچي بر４
   شه د مازاغصحافظ دي د نظر هغه صاحب

  

  د ع５ش دغه مجلس －وره م５لمه د ل８ ساعت دى
  پ７قي８ي لكه ستورى چي دا نن د چا اياغ

  

  دا قسم له م７ ك７ې كتابونو درله ذوق دى
  چي پوهه د نسيم نه د －ل نه شوې په سراغ

  

u  
 دين او تعليم

  و د حرم يمآ－اه په الرو د پيران
  دعوه ب３ د خلوصه د نظر كول وي الف
  نظام دا د تعليم چي فيرن／يانو دى جوړ ك７ى
  سازش دى فقط دا د مروت او دين خالف
  قسمت ك＋３ غالمي او مظلومي د هغه قام وي
  چي چا خپل３ خودۍ سره ونه ك７لو انصاف
  فطرت ك７ي په افرادو باندي ＄ان كله ناجا１ه

  نه ك７ي معافخو دا نه شي ك５داى چي ملتو
  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٨٤  

  جاو４د ته
)١(  

  غارت／ره ده د دين دا زمانه
  اندرون ي３ دى ضمير كافرانه
  د شاهانو له درباره ده بهتره
  په ＇و چنده د ن５كانو داستانه
  ولي دا د جادو－رو زمانه ده
  طريق３ ي３ واړي دي ساحرانه
  دى وچ شوى د ژوندون د چين３ زيم
  هغه مئ شته دي نه هغه پيمانه

  درسه ده خالي شوېله هغو نه م
  چي نظر ي３ ؤ د ستر－و تاريانه
  كوه فكر ته ډيوه د هغه كور ي３
  چي د چا ده زند－ي عارفانه
  په جوهر ك＋３ دي توحيد شته مه و４ر８４ه
  كه دي علم ه６و شو فيرن／يانه
  د بلبل هسي چيغار كوه په ＇ان／ه
  خو كه جوړه دي خودۍ ك＋３ اشيانه
  دا انسان دى هغه بحر چي د ده

  ا＇كى سمندر ب３ كرانههر يو ＇
  تن اسان كه چرې نه واى دا دهقان
  نو پوره ده زردان３ هره دانه



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٨٥ 

  مه ب５كاره ت５روه وخت په بازۍ
 دا دي وخت دى د هنر او كارسازۍ

 

)٢(  
  كه دي －رم په سينه ك＋３ نه ؤ زړه
  پاته ك８５ي به ژوندون ك＋３ دي خامي
  كه مارغه چرې هوشيار ؤ او بيدار

  ناكاميد ＊كاري واړه محنت شي 
  د ژوندون چينه ال شته دى په دنيا ك＋３
  خو په كار ده ورله تنده الزمي
  طريقت په حقيقت ك＋３ دى غيرت
  په غيرت ده د دې فقر تمامي
  !باتورانو له په كار نه ده بچيه
  په هي＆ وجه د تنزرو غالمي
  د خبرو پن／ه شى نه دى ناياب
  ب３ حسابه انوري شته هم جامي

  ب３ اختيارهتر بل９ الندي يو چيغه 
  بس زما دغه بساط دى تمامي
  صداقت دى د وينا چي زه پرې يمه
  په نظر د زمان３ ك＋３ －رامي
  او يقين لره دا ده د رب عطا
  ميراثه ＇ه د چا نه ده نك５نامي
  خپل بچي ته ＊ه خبره د مطلب
  ال پخوا چي ده ويل３ نظامي



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٨٦  

  كه مقام دي چرې راغى د بهبود
  دپالر ولي زما به هي＆ درنه كي سو

  

)٣(  

  غم５دلى په مومن دى ＄كه ژوند
  دغه دين او هم دنيا قماربازي
  ليونى د عمل نه شته پر دنيا
  بس ژوندون دى د ساوونو درازي
  هغه فقر ل＂وه كه دي همت وي
  چي بنياد دى د كوم فقر حجازي
  دغه فقر په س７ي ك＋３ كه پيدا
  ب３ مثاله اٰلهي ب３ نيازي
  د چنچ２و كور كوړو برخه دى مرګ

  دې قفر مقام دى شاهبازياو د 
  هم په دې د عقل ستر－ي دي بينا
  ب３ رنجو د بوعلي او د رازي
  نتيجه ي３ د بدبه ده د محمود
  كه دي نه وه طبعيت ك＋３ ايازي
  هم دي دغه اسرافيل دى د دنيا
  خو ور＄ي ورلره نا نى نوازي
  هن／امه ي３ زمان３ له دى نظر
  ده په دغه هن／امه ك＋３ كارسازي



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٨٧ 

  دا فقر غيرتيكه روزي دي شه 
  نو بغير توري ن５زې نه ي３ غازي
  هم په دې ك＋３ د مومن ده اميري
  له اهللا نه غواړه دغه فقيري

  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٨٨  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٨٩ 

  

  

  

  در４يمه برخه

 ＊％ه 

  

  

 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٩٠  

 

 

 



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٩١ 

  د يورپ س７ى
   ＇و ＄له سمه ك７ه-حكيمانو ＇و

  خو ال حل نه ده د ＊％و مسئله
  دې خبره ك＋３ ده ＊％ه ب３ －ناه
  چي －واه په شرافت ي３ دنيا ده

  د معيشت ك＋３ د يورپتباهي 
  پ５ژني ي３ ＊％ه نه س７ى ساده

  

u  
  يو سوال

  ＇وك دي اوپو＊تي حكيم دا د يورپ
  دا د هند او د يونان حلقه ب／وش
  دې ته و４الى شي كمال د معيشت
  ＊％ه شن６ه او س７ى خانه بدوش

  

u  

  پ７ده
  ك７ل بدل دغه اسمان ＇ومره رن／ونه
  خو دنيا چي زوړ مقام ده تر دې حين



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٩٢  

  ند ＊％ه ك＋３ فرقزه نه وينمه خاو
  دي دننه په خلوت دواړه مكين
  په پ７ده ك＋３ دى ال نسل د آدم
  دى د نور نه ي３ د خودۍ خالي جبين

  

u  

  خلوت
  له السه د جلوت د حرص دا دور تباه دى
  ده توره آئينه د زړه رو＊انه دى نظر
  په ذوق د نظر ك７له چرې خپله پوله ماته
  －６ وډ دغه فكرونه هم خراب شي سراسر

  ه شي پالنه ي３ په غ８５ه د صدف ك＋３چي ون
  چرې به هغه ＇ا＇كى د نيسيان نه شي －وهر
  يقين دى چي محكمه دا خودي شي په خلوت ك＋３
  حرم او د４ر ك＋３ نه شته د خلوت ه６و اثر

  

u  

  ＊％ه
  تصوير د كاينات لره زينت دى دغه ＊％ه

  ك＋３ د ژوندون د سازۍ حرارت دى په هر رګ



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٩٣ 

   خاورهده بر د ثريا نه مرتب３ ك＋３ د دې
  په دې چي دى هر ＄وان د دې صدف دِر مكنون
  ليكل３ مقال３ به د حكمت نه وي دې ！يك ده
  خو دي －ورې د دغه اور ب）رى افالطون

  

u  

  د ＊％و آزادي

  د دې بحث كوالى فيصله ه６و هي＆ نه شم
  ا－رچي يم ＊ه پوهه دا دى زهر هغه قند
  حاجت ＇ه دى ال نور به په ويلو －نه／ار شم

  من دى د تهذيب دغه فرزندال مخك＋３ مي د＊
  شايد چي بصيرت د ＊％３ وسپ７ي دا راز
  مجبوره دي معذوره په دې باب ك＋３ عقلمند
  خبر نه يو كوم بر دى په ＊ايست او په ق５مت ك＋３
  د ＊％و آزادي كه د لعلونو －لو بند

 

u  

  د ＊％３ حفاظت
  ژوندى يو حقيقت مي دى پ دننه په سينه ك＋３

  ه پوهي８يخاوند د يخ３ وين３ پرې هي）كله ن



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٩٤  

  نه علم نه پ７ده كه چرې زوړ وي او كه نوى
  س７ى فقط د ＊％３ په ساتنه ＊ه پوهي８ي
  ميندلى چي كوم قام دغه ژوندى حقيقت نه دى
  نو لمر د هغه قام به ډ４ر زر ده چي ز７４ي８ي

  

u  
  ＊％ه او تعليم

  د مورول９ دى تهذيب د فيرن／يانو دا كه مرګ
  خو دى ي３ يقينًا دغه انسان له ثمر مرګ 

   كوم علم اثر چي دغه ＊％ه ك７ه نا ＊％هد
  هغه علم ته وايي صاحبان د نظر مرګ 
  د ＊％و مدرسه چي شوه د دين نه ب３ خبره

  دى مين３ محبت لره ي３ علم هنر مرګ 
 

u  

  ＊％ه

  خوب９ شي د س７ي په خپل همت سره ظاهرې
  د خزې د خوبو د بل په السو شي نمود
  او راز د غم د ！پ ي３ بس د شوق دغه نكته ده

  ه ذوق ي３ د تخليق دى مدام －رم دا وجودپ



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٩٥ 

  رازونه ي３ د ژوند چي دغه تپ سره ظاهر شي
  ده －رمه په دې لوبه دا د بود او د نه بود
  د ＊％و مظلوم９ باندي غمجن يمه ب３ حده
  د دې غ＂ي مشكل３ ＇ه ممكن نه دى كشود

  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٩٦  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٩٧ 

  

  

  

  ＇لورمه برخه

  )ادبيات اوفنونِ لطيفه( 
  

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٥٩٨  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٥٩٩ 

  نردين او ه
  كتاب، هنر او دين او سياست شعر، سرود
  دې ！ولو صدفو نو ك＋３ －وهر دى يكدانه
  نمود ي３ د انسان د دې ضمير ور＄ن３ كي８ي
  د ستورو نه ي３ ＄كه ده اوچته كاشانه
  كه ؤ دي محافظ د خودۍ عيِن زند－ي ده
  كه نه ؤ نو دى بس هسي افسون او افسانه
  دنيا ك＋３ تباه شوې وي تل هغه امتونه

  و ادب او دين ي３ د خودۍ نه ب５／انهچي ش
  

u  

  تخليق
  جهان نوى جوړ والى شي مدام نوي فكرونه
  د خ＋تو، －＂و چرې نه جوړي８ي جهانونه
  همت، اراده －وره خودۍ ك＋３ د ډوب５دونكو
  جوړي８ي هم له دې وړوك３ ل＋تي ＄ني بحرونه
  په دور د دوران قبضه كوالى هغه ＇وك شي

  مرونهجوړولى ابدي چي د هر ساه نه شي ع
  د خودۍ ＄ن３ په م％كه د ايشيا ك＋３ د مرګ

  نه وينم چي معلوم وي د خدايي ورته رازونه



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٠٠  

  هوا ك＋３ د صحرا د رفاقت د هوا بوى دى
  عجبه نه ده دا كه د اشنا راشي خبرونه

  

u  

  ل５ونتوب

  دكان د ＊ي＋ه －ر دى شاعري او ماليي
  غضب دى چي رسوا كور په صحرا دى د４وانه

  لونو د جنون نهخبر دى ＇وك د هغه كما
  چي هر كله شي دى د غر كمر نه ب５／انه
  هجوم د مدرس３ ي３ هم د طبعي موافق دى
  ＇ه خامخا په كار نه ده بس ده له ويرانه

  

u  
  خپل شعرونه

  زما －يله له تا نه بس د ذوق ده د نمود
  كه ته شول３ ظاهر نو دي رازونه مي ُكل فاش
  ايراړ لكه ب）رىد لمب３ نه جدا نه شي

  ين３ －ر＄ه د خلوت كوه تالشد －رمي س
  

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٠١ 

  د پ５رس جمات

  كمال ته د هنر به ي３ نظر ＇ه زما －وري
  د حق ＄ن３ حرم دا د يورپ دى ب５／انه
  حرم ＇ه نه دى دا خو د يورپ دى كاري／رو
  په تن ك＋３ د حرم ده پ＂ه ك７ې بت خانه
  ويده دا بتخانه هغه لو！مار و جوړه ك７ې
  له السه چي د چا ＊كلى دمشق دى ويرانه

  

u  

  ادبيات
  دا عشق دي شي په الره اوس د عقل خدا داد
  كو＇３ ك＋３ د جانان ي３ چي عزت نه شي برباد
  او نوى روح دي ＄ان له زوړ بدن ك＋３ ك７ي آباد
  يا روح دي دغه زوړ ك７ي له تقليد ＇خه آزاد

  

u  

  *نظر

  سپرلى او كاروانونه دا －لونه صحرايي
  ＄واني ده خوشحالي مزه مستي او رعنايي

                                                 
  بهوپال ك＋３ وليكل شو) د سرراس مسعود كور(په رياض منزل   *



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٠٢  

   تياره ك＋３ د دې ستورو وهل ستر－يد شپ３ دغه
  دا بحر وينه هم د شين اسمان دا صفايي
  د ناوې د سپوږم９ تله د ت５ارې دغه ډول９ ك＋３
  سكوت دا د اسمان د لمر ختلو ر１ايي
  دي مفت３ تماش３ كه دي په ستر－و ك＋３ نظر وي
  فطرت نه خر＇وي چرې جمال او زيبايي

  

u  

  د قوت االسالم جمات
  نه ك＋３ مي دي ＇ه پاتهله نوره خالي شوې سي

  دى م７ ي３ الاٰله م７اوي ب３ ذوقه د نمود
  ＇ه شان له دغه ستر－３ د فطرت مي پ５ژنداى شي

  * ＇خه مقام دى د محمود*جدا له ايازۍ
  دا ＄كه دي شرمي８ي مسلمان د سن／ين９ نه
  كه نرم غالمي ورله ＊ي＋３ هسي وجود
  له تا سره ＊ايي８ي لمون＃ د هغه مومنانو

  ３ وه يو حشر د موجودچي چيغه د تكبير ي
  په ساه ك＋３ مي اوس هغه اثر هغه －رمي نه شته
  محروم دى له خلوصه مي صلٰوة او هم درود

                                                 
  محمود مراد آزار  * اياز، مراد غالم،   *



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٠٣ 

  آواز ك＋３ د اذان نه زما زوړ شان وشوكت شته
  ＇ه خوښ به دي داسي مسلمان شي دا سجود

  

u  

  )تهي＂ر(تياتر 

  حرم دي دبدن دى په خودۍ سره رو＊انه
   او هم حياتاو ژوند د دغ３ سور دى خوشحالي

  مقام ي３ ډ４ر اوچت دى له پروين او د سپوږم９ نه
  د نور نه ي３ پيدا دى دغه ذات او هم صفات
  توبه خدايه توبه كه دي خودي د بل حرم شه
  ژوندي له نوي سره به شي الت او هم منات
  كمال ي３ د تمثيل دى دا چي ختم دي خودي ك７ي

  سوز وساز شو د حيات كه دا شوه ختم، ختم
  

u  

  اميد پلوش３د 

)١(  

  دا شاني ورك７ لمر خپلو وړان／و لره پيغام
  دنيا دى عجب ＄اى كله سهار كله ما＊ام



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٠٤  

  موده وشوه －＋تونه مودي دې ارته فضا ك＋３
  كمي８ي دم په دم د زمان３ مهر مدام
  ＇ه خوند نه د پ７قا د دغه ش／و په ذرو شته
  او نه لكه نسيم په سيل د －لو ك＋３ آرام

  ين３ پ７قندنه دنيا تهرا＄ي مي ب５رته بيا د س
  پر８４دۍ دغه ميرې دغه باغونه در اوبام

  

)٢(  

  جهان ك＋３ د هر لور نه پلوش３ را پورته كي８ي
  او خپل ورك شوي لمر سره بيا غاړه غ７ۍ كي８ي
  يو شور دى چي ممكنه په يورپ ك＋３ ر１ا نه ده
  په دې چي دا لو－ى د مشينونو نه ختمي８ي
  ىد ذوق له تماش３ ＇خه محروم كله مشرق د

  خو غلى دى الهوت هسي هر ＇وك پرې نه پوهي８ي
  بيا كه موږه نوراني سين３ ك＋３ پ＂３! اې لمره

  بغير له دې مقامه مو زړ－ى نه قراري８ي
  

)٣ (  

  پلوشه يوه ＊ه ＊كل３ لكه ستر－ي د حورانو
  ب５تابه ب３ قراره تل په ډول د سيماب
  وې ما ته اجازت د ر１ا كولو را عطا ك７ه

  مامي شي افتابتر دې چي د ايشيا ذرې ت



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٠٥ 

  پر８４دمه نه تياره د هندوستان پر دغه م％كه
  تر ＇و چي د ناراستو نه ي３ ونه ت＋تي خواب
  مركز د اميدونو د ايشيا ده دغه خاوره
  په دې چي ده په او＊كو د اقبال سره سيراب
  رو＊انه د پروين او سپوږم９ ستر－ي په دې باندي
  كودرى د دې خاورو ملغلره ده ناياب

  كان دي پر دې م％كه پيدا شويدا قسم له ن５
  دپاره ي３ هر بحر طوفاني به ؤ پاياب
  چي زړونو ك＋３ －رمي وه د كوم ساز په ږغ５دلو
  محرومه هغه ساز دى په مجلس ك＋３ د مضراب
  بامب７ د درمسال په دروازه ك＋３ ويده پروت دى
  او وير ك７ي مسلمان تر نصيب الندي د محراب
  خفه مه د ايشيا، مه د يورپ كوه خطر
  فطرت اشارتونه ك７ي كه هره شپه سحر

  

u  

  *اميد

  كوالى زمان３ سره بالكل شمه ج／７ه
  ا－رچه نه سپاهي، نه د ل＋كر يمه ساالر

                                                 
  په بهوپال ك＋３ وليكل شو) د سرراس مسعود كور(په رياض منزل   *



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٠٦  

  پوه８５مه نه دا ده شاعري كه ＇ه بل شى دى؟
  عطا دى سرود، ذكر، جذبه ما ته هم افكار
  پ７قا ي３ چي تندي ك＋３ د حق －ويه ＄وان ليداى شي

  دى يو انبارضمير ك＋３ د وجود د دې جالل 
  كه نه ي３ －３２ كفر م／ر كمه ترې هم نه ده
  چي شي بنده د حق د ممكناتو －رفتار
  －ورې نه ش３ خفه پات３ ال ډ４رې زمان３ دي
  اسمان ك＋３ نوي ستوري شته ظهور ته ب３ قرار

  

u  

  د شوق نظر

  پ＂والى كاينات نه شي هي＆ كله خپل ضمير
  په هر ذره ك＋３ دى پوره ذوق د پيدايي

   دنيا درته ال بل ډول ＊كاره شيدا كار به د
  د شوق دغه نظر كه دي شي مل د بينايي
  د دې نظر د فيض نه غالمانو ته دنيا ك＋３
  بخ＋لى د دنيا د مشرۍ شي ز４بايي
  پرته ده جباري او قاهري دغه نظر ك＋３
  هم دى په ك＋３ موجودي دلبرۍ او رعنايي
  د دې نظر د فيضه مي جنون هرې ذرې ته

  ول３ چل په صفاييد د＊ت د كچ كولو ＊



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٠٧ 

  د شوق دغه نظر كه دي موندلى چيري نه واى
  باعث دي تن د زړه او د نظر دى رسوايي

  

u  

  هنر مندو ته

  پ７قا د لمر، سپوږم９ او مشتري د درن， ساعت دى
  !محكم په محبت دي د خودۍ －２ه وجود
  د تور او سپين نه پاك دي د حرم دغه ضمير دى

  وجودتميز ك＋３ د رن／ونو دي غ شرم دى م
  غياب دي د خودۍ د ذكر فكر معركه ده
  حضور دي د خودۍ جهان د شعر او سرود
  مريض كه چري روح دي په مرض د غالم９ ؤ
  دنيا دي د هنر ده بتخانه طواف سجود
  د خپله شرافته خبردار كه په ر＊تيا شوې
  ل＋كر د انس و جن نه هم امير ي３ د جنود

  

u  
  غزل

  ５باك－وهر دي سمندر ك＋３ چي موجونه دي ب
  پ５ك（ دى د ساحله دغه خس２ي او خشاك

 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٠٨  

  د تندر عالم３ په دې ب）رو ك＋３ زما شته
  خو ＇ه اوك７م چي ب０ دي د نلونو دى نمناك

 
  دا دور د ژوندون دى اثر ستا د دې عمل دى
  اثر چي －ورې دې ته اونه وايي افالك

 
  ليدلى داسي قسم له جنون －ورې هم ما دى

  ر چاكچي دې دي د تقدير رفو كوالى شي ه
 

  په فن ك＋３ د رندۍ －ورې كامل هغه انسان دى
  چي نشته هي＆ احسان ي３ په مست９ باندي دتاك

 
  تراوسه ميكدې ك＋３ د ا４شيا هغه مى نشته دى
  په چا چي منور دغه عالم دى د ادراك

 
  مايوسه د يورپ نه دي بينا د جهان ＄كه
  چي دى دغه باطن د دې امت پوره ناپاك

 

u  

  وجود
  ري دي دنيا ك＋３ دى نمودپه شان چي د ب）

  نو پوهه دي ك７ي ＇وك چي مقامات دي د وجود



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٠٩ 

  كمال كه د تعمير د خودۍ نه لري هنر دي
  تباه دي شاعري، مصوري دي هم سرود
  بغير د نابودۍ نه مدرس３ ك＋３ سبق نه شته
  د بود نه ＄ان خبر كه چي دايم به ي３ موجود

  

u  

  سرود
  له ＇ه نه ده مستي دغه شپ５ل９ ك＋３ لكه مى

  قام ي３ دى شپ５ل９ كه د مطرب دغه زړ－ىم
  چي شى ＇ه دى زړ－ى له كومه ＄ايه ي３ قوت دى؟
  په يو نظر چي واړوي دا تخت د جم ادكى
  د ده په زند－９ سره قامونو ك＋３ ژوندون دى
  هم５شه بدلوي دا واردات ورله ＇ه شي؟
  سبب ＇ه دى چي تل د اهل دا ؤ په نظر ك＋３

  و رى＇ه نه دى حكومت ه６و د شام او روم ا
 

  چي پوهه په مطلب باندي د زړه چرې مطرب شه
  نو واړه مرحل３ د هنر بس و－２ه طى

 

u  
 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦١٠  

  نسيم او شبنم

  نسيم
  فضا ته مي د ستورو رسايي ه６و ونه شوه
  مدام مي قميصونه ك７ه د سرو－لونو چاك
  خو زه د دې وطن په پر＊ودو شومه مجبور
  ب３ خونده ي３ آواز دى د بلبل هغه خوندناك

  !محروم ك７ل３ تقدير وايه شبنمهد دواړو ته 
 دا م％كه د چمن كه ＊ه فضا ده د افالك؟

 

  شبنم
  كه راته ＊كلي ＄ان ته د چمن دغه خاشاك

  هم پوه پرده ده د افالك" فضا د چمن"
  

u  

  د مصر اهرام

  له دې خوشي ميرې په هيبتي چپه چپيا ك＋３
  فطرت دې بس د ش／و د ډ４رو ك７ى تعبير

  ته د اهرامواسمان دى په تعظيم ＄كه عظمت 
  چي جوړ كه د چا السو داسي پوخ دغه تصوير
  هنر دي د فطرت د غالم９ ＇خه آزاد كه
  خبر نه يو ＊كاريان دغه دانا دى كه نخچير؟

  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦١١ 

  د هنر مخلوقات

  جوړ ك７ى هنرمندو د جنت هسي منظر دى
  چي ستر－و ته ظاهر هغه رازونه شو د ذات
  نه دور د ما＊ام او د سهار شته نه خودي شته

  واړي د ژوندون د كشمكش ＄ن３ نجاتچي غ
  په دا غريب كافر باندي افسوس دى چي بتان ي３
  دي مات هغه زاړه واړه د الت او د منات
  ته م７ى ي３ امام د جنازې دي دا هنر دى
  د قبر په تيارې ك＋３ چي دا ته وين３ حيات

  

u  

  اقبال

  "ته په جنت ك＋３ ويل داسي سنايي"رومي 
  ه اندازتر نن دى د ايشيا د زند－９ هغ

  خو داسي روايت دى د منصور نه چي اخير
  ي３ قلندر ك７لو ظاهر د خودۍ رازيو ＄وان 

  

u  
 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦١٢  

  فنونِ لطيفه

  ))شاعري، مصوري، موسيقي((
  بيناو زه منمه دا چي ذوق د نظر ＊ه وي
  د شي چي حقيقت نه ويني دا وي نظر ＇ه؟
  غرض خو د هنر نه د ژوندون ابدي سوى دى

  په شان د شرر ＇ه؟ژوندون دغه يو پ７ق دى ال 
  په زړه د سمندر ك＋３ چي پيدا نه كه موجونه
  اې ＇ا＇ك３؟ وي هغه صدف هغه －وهر ＇ه؟
  آواز كه د شاعر وي يا كه دم د مغني وي
  چي م７اوى كه چمن وي هغه باد د سحر ＇ه؟
  بغير د معجزو اوچت５داى نه شي قامونه

   نه لري هغه هنر ＇ه؟ع－زار چي د كليم
  

u  

 د باغ سحر

  －ل
  ه به دا وايي چي زما وطن دى لرېمايدم

 له حاله د افالكو خبرداره دى نزدې
 

 
 



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦١٣ 

  شبنم
  معلومه په محنت د الوتو شي دا خبره
 چي ＇ومره فاصله ده د فلك ＄ن３ تردې

 

  سحر
  په شاني د نسيم ږده په چمن ك＋３ قدمونه
  چي مات دي قدم نه ك７ي د شبنم دغه لعلونه
  د غره او بيابان سره تل غاړه غ７ۍ اوسه
  خو جنت دي په لمني د اسمان لره السونه

  

u  
  خاقاني

  دا ليكونكى د تحفه عراقين
  د نظر د خاوندانو نوِر عين
  چي شلوونكي د پردو ي３ دى ادراك
  او پ７ده ي３ ك７له هره يوه چاك
  ډ４ره غل３ ده دنيا د معاني
  چي ال نه شي اور４داى لن تراني
  اوپو＊ته ي３ وايه ＇ه دى دا جهان؟

  مكان او ال مكان؟هن／امه ＇ه ده ا
  دى محرم د مكافاتو د دنيا
  دا خبره مي ده ＇ومره ب３ بها
  خود د داسي جهان لوى به س７ي وړي
  چي ژوندي ي３ شيطانان م７ه وي س７ي

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦١٤  

  رح رومي
  نظر دي ال غلط دى د دې ستر－و نيم ك＋و
  دپاره چي ال ستا دى دغه خپل وجود د راز
  نياز دي ال له رازه خبر هي＆ نه دى تر اوسه

  ي دى دي د قيامه ب３ خبر دغه نمازچ
  تارونه دي شل５دلي د خودۍ د دغه ساز
  چي ته ال د نغمو نه د رومي ي３ ب３ نياز

  

u  

  جدت
  په خپله كه دنيا ته چرې تا وك７ نظر
  اسمان به نوراني ستا په ر１ا شي د سحر
  ر１ا به د ب）رو نه دي غواړي دغه لمر
  ظاهر به دي قسمت شي په تندي ك＋３ د قمر

   به طوفاني شي ستا د َمَوج د －وهردرياب
  فطرت به دي حيران شي معجزو ته د هنر
  د بل نه چي كوې د خيال او فكر －دايي
  شايد خپل３ خودۍ وته دي نه شته رسايي

  

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦١٥ 

  مرزا ب５دل

  وي يا به حقيقت يا به نقصان مي د نظر وي
  دا غرونه، م％كه، د＊ت بره اسمان دغه كبود

  ＇وك وايي چي نه شتهچي وايي ورته ＇وك شته دى او 
  ＇ه ووايم شته كه نه شته د دنيا دغه وجود
  ب５دل ده دغه غو！ه په كمال سره پرانست３
  چي －ران ؤ حكيمانو ته د دې غو！３ كشود
  كه ارت دي ؤ زړ－ى دغه دنيا ده پوره ارته
  باهر شه د مى رن，، چي د مينا تـ， ؤ وجود

  

u  

  جالل او جمال

   τزما دپاره بس دغه قوت دى د حيدر
  او تا لره كافي د افالطون دغه ادراك
  زما په نظر ك＋３ پوره ＊ايست هغه جمال دى
  چي زور ته ي３ پراته دي په سجدو باندي افالك
  جالل چي په ك＋３ نه وي نو جمال وي ب３ اثره
  پوكى دي دغه ساز دى بس كه نه ؤ اثرناك
  قبول هغه ان／ار مي د سزا دپاره نه دى

   －رم لمبه ناكچي تود نه ؤ تك سور ＊ه پوره
  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦١٦  

  مصور
  چي ＇ومره په دې م％كه تباهي د تخيل ده
  هندي، عجمي ！ول دى مريدان د فيرن／ي
  زما سره دا غم دى چي بهزاد د نن زمان
  ه５ر ك７ى د ايشيا هغه سرود دى ازلي
  خبر دي هنرمنده يم د ！ولو كمالونو
  كه زوړ دى او كه نوى هر هنر درله در＄ي

  ته ＊ودلىليدلى دي فطرت هم دى هر چا و
  خو و＊ايه ائين ك＋３ د فطرت خپله خودي

  

u  
  حالل سرود

  شي زړه خو د سازي په ز４ر وبم باندي خوشحاله
  خو ساز ي３ كه ؤ م７ د زړه كواى نه شي كشود
  سينو د اسمانونو ك＋３ ال پ هغه اواز دى
  چي و４الى ي３ په تپ شي د دې ستورو دا وجود
  آدم ي３ په اثر له هره غمه شي ب３ غمه

   د ايازي ＄ن３ مقام شي د محمودپيدا
  فنا به د دې ستورو او سپوږم９ دغه دنيا شي
  او ي３ به ته، هم ستا دغه وينا د ال موجود
  روا چي ورته ويلي فقيهانو د خودۍ دي
  كوي ال انتظار د مغني هغه سرود

  

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦١٧ 

  حرام سرود
  نه ذكر ك＋３ مي سوز سرور شته دى د صوفيانو

  ثوابنه فكر مي ده تله د عذاب او د 
  اهللا كه، چي د ده رايه له ما سره يوه شي
  د ＊ار فقهي محرم چي د حديث دى او كتاب
  كه پ ي３ په آواز ك＋３ چرې ز４رى د اجل ؤ
  حرام دى په نظر ك＋３ مي هغه چن， او رباب

  

u  

  فواره

  د ل＋تي د اوبو غل３ تله پر م％كه
  نه خو＊ي８ي زما دغه نظاره

  دغه پر８４ده دې ته －وره! اې ＄لميه
  د زړه له زوره دان／ي فواره＇ن， 

  

  شاعر
  مو تازه په ايشيا ك＋３ د دې دم دى دغه نى

  په سين３ ك＋３ دي دم زشته دى كه نشتئ؟! شاعره
  چي نرمه په اثر د غالم９ د چا خودي شوه
  په كار نه دى دې قام لره هر－ز د عجم لى



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦١٨  

  د خاورو من／و！ي كه كوزړۍ وه د بلورو
   دغه مىخو ت５ز ي３ چي په شان د ذوالفقار وي

  د الندي د اسمان داسي دنيا نه شته هي＆ چرته
  وي７يا چي به ميندلى وي چا تخت د جم او كى
  هر دم نوې سينا ده نوى طور نوې پرقا ده
  اهللا كه، چي د شوق دغه منزل دي نه شي طى

 

u  

  د عجمو شعر

  دى شعر د عجمو خو خوندناك او دالو４ز
  خو هي）كله دا ت５غ به د خودۍ پرې نه شي ت５ز
  چي م７اوى ي３ چمن د صبحدم په چغارو شي
  ده غوره چي بس چوپ دغه مارغان شي سحر خ５ز
  －زار كه د فرهاد ه６و سورى كه غر ＇ه وشو
  چي نه شي اړولى حكومت پرې د پرو４ز

 
  دا د كا１و د تراشلو زمانه ده~ اقباله

  په كار دى د ＊ي＋３ هسي د هر شي نه پره５ز
  

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦١٩ 

  د هند هنرمند

  و جنازه ي３ تخيل دىد عشق او د مست９ ي
  قبرونه د قامونو دا د دوى غلط افكار
  د دوى په بتكدو ك＋３ د اجل مصوري ده
  هنر د بامب７انو دى له ژوند ＇خه ب５زار
  د ستر－و د آدم نه پ＂وي لوړ مقامونه
  ويده ك７ي دغه روح او ك７ي بدن ورله بيدار
  د دې م％ك３ شاعر كه مصور دى كه اديب دى

  صابو ده په جارسپره ＊％ه د دواړو پر اع
 

u  

  كامل ＄وان

  عميق ي３ دى نفرت او محبت ي３ هم عميق
  غص３ ك＋３ د اهللا په بند－انو وي شفيق
  ك５دالى تربيت ي３ خو تيارې ك＋３ د تقليد شي
  م／ر ده تقاضا د طبعيت د ده تخليق
  شريك وي په مجلس ك＋３ خو د ！ولو نه جدا وي
  ＇راغ هسي جدا د ！ولو هم د دوى رفيق

  انه دى د فكر په ر１ا ك＋３د لمر هسي رو＊
  ساده صفا ويل كه خو مطلب ي３ وي دقيق



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٢٠  

  له خپلي زمان３ نه ي３ انداز د نظر بيل وي
  محرم ي３ د احوال كله پيران وي د طريق

  

u  

  نوې دنيا

  د وي（ زړه نه پ نه دى د تقدير دغه ضمير
  مدام په خوب ك＋３ ويني د دنيا نوى تصوير

  ار شيپه چيغه د اذان باندي چي هركله بيد
  په وي＋ه بيا د خوب د دې جهان كوي تعمير
  د ده دا مو！ى خاوره د دنيا نوى وجود دى
  او روح دغه جهان لره ي３ چيغه د تكبير

 

u  

  د معنو ايجاد

  ايجاد به د معنو وي دا منمه خدا داد
  خو نه دى هنرمند س７ى د سعي نه آزاد
  د وين３ د معمار په حرارت سره جوړي８ي

  ه بتكده ده د بهزادكه دير دى د حافظ ك
  بغير د سخت９ سعي جوهر نه ظاهري８ي
  ر１ا ك７ه د ت５ش３ ب）ري كور ك＋３ د فرهاد

  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٢١ 

  موسيقي

  د وين３ د يخوالي د مطرب نخ＋ه دا ساز وي
  چي روح دي كه خوشحاله نه وي داسي اثرناك
  د ساه دغه موجونه ي３ نغمه ك７ي زهرناكه
  چري د مغني دغه زړ－ى چي نه ؤ پاك

   د يورپ او د ايشيا ديباغونه مي ليدلي
  －ر４وان زه د الله نه وينم يو چمن ك＋３ چاك

  

u  

 د نظر ذوق

  اوچته ＇ن／ه خودي وه د چيني اجل نيول３
  چي ده ويل جالد وته په وخت ك＋３ د تعزير

   صبر ＇ه عجبه تماشه ده-  ورو په صبر-ورو
  چي وخو وينم زه دغه پ７قا دي د شمشير

 

u  

 شعر

  ه نه پوه８５مد شعر په خوبو باندي خو دومر
  يو ！كى چي تاريخ ي３ د دنيا وايي تفصيل



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٢٢  

  چي شعر ك＋３ ؤ هر كله د ژوند ابدي ز４رى
  ع يا دى پيغام د جبرئيلعاواز د اسرافيل

  

u  

 رقص او موسيقي

  دى شعر خوښ د روح د جبرئيل او اهريمن
  مجلس لكه سرود او په －６ا باندي مين
  اسرار د دې هنر د چين حكيم دى داسي و４لى

   د موسيقي شعر －６ا ي３ دى بدندى روح
  

u  

 زغم

  －يل３ به د دنيا خلـ， كوي له زمان３ نه
  دردونه چوپ زغمل دي، م／ر شان د فقيرۍ
  ويل３ ده يو پوهه راته پ＂ه دا خبره
  چي شور د شغال９ نخ＋ه ده زغم ده د ش５رۍ

  

u  
 



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٢٣ 

 －６ا

  د تن د دې －６ا خبرې و بخ＋ه يورپ ته
   دى اٰلهيعد روح －６ا ك＋３ زور لكه كليم

  د تن د －６ا نخ＋ه وروسته تنده ستوماني وي
   د رقص عوض وي تمام عمر له شاهيد روح

  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٢٤  

  

  

  

 

 

 

 

 



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٢٥ 

 

 

 

 

 

  پن％مه برخه

  د شرق او غرب سياست

  

  

 

 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٢٦  

 



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٢٧ 

 اشتراكيت

  له حاله د قامونو د عمل نه معلومي８ي
  د روس دغه ت５زي نه ده ب３ ＄ايه د رفتار
  د فكر په شوخ９ باندي مجبوره شولو عقل

  ليدلو طريقو نه شو ب５زارجهان د سو
  حرص چي د بنده وي پ＂３ ك７ى ＇ه خبرې

   ورو ＇ه ظاهري８ي سراسر هغه اسرار-ورو
  !غوپه شه د قرآن په سمندر ك＋３ مسلمانه
  عطا كه درته رب چرې جدت كه د كردار
  تراوسه چي كوم راز په قل العفو ك＋３ محفوظ ؤ
  شايد چي حقيقت هغه نن ورځ شي نمودار

  
u  

  آوازد كارل ماركس

  د علم عقل لوبه هسي بحث او تكرار
  چي خوښ نه وي نن وخت３ د دنيا زاړه افكار

  په كتابونو ك＋３ دي ＇ه دي؟! حكيمه معاشي
  خبري دي ناشون３ او خطونه دي خمدار



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٢٨  

  يورپ ك＋３ په －رجو په ميكدو په مدرسو ك＋３
  ظلمونه د حرص پ＂وي بس عقل مكار

 

u  

 انقالب

  ز د زند－９ شتهايشيا ك＋３ نه يورپ ك＋３ سوز وسا
  دى بل اجل دى د ضمير كه يو د خودۍ مرګ

  په زړونو ك＋３ پيدا ي３ ولوله د انقالب شوه
  پوره جوړه ن５＂ه شوله د زوړ جهان د وير

  

u  

 خوشامنده

  خبر به له كارونو د دنيا ＇خه خو نه يم
  خو پ مي د چشمانو نه يو نه شته دى هم راز
  كوه د حكومت د وزيرانو خوشامندي

  دى نوى هم د نوي دور دى آغازد ستور 
  خبر نه يمه دا دى حقيقت كه خوشامنده
  كه چا دغه －ون／ي ته وويل د ت５ارې باز؟

  

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٢٩ 

 منصبونه

  مومن په دام ك３ －ير دى د يورپ د جادو－رو
  په دې وجه چشمان د قلندرو دي نمناك
  اهللا د دې اوچتو منصبونو ته خير پ５（ ك７ه
  كد چا دپاره تا چي دا ضمير ك７لو هال

  خو هي）كله دا راز په پ＂ولو نه پ＂ي８ي
  دى پوهه پرې هر كس چي طبعيت ي３ دى چاالك
  غالم له حكومت ك＋３ چرې برخه نه وركي８ي
  فقط شي اخستى دغه جوهر ترې د ادارك

  

u  

 يورپ او يهود

  دا هر قسم ده ع５ش او حكومت او تجارت
  خو زړه د تسل９ نه سين３ تورې ك＋３ خالي

  نولو د لوخ７وتياره ده په يورپ د مشي
  په دې نه ده په كار دغه سينا ك＋３ تجٰلى

  دى په حالت د ＄كندن ك＋３ تهذيب ي３ ＄واني مرګ
  شايد شي يهودي يي د －رج３ متوٰلى

  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٣٠  

 د غالم９ نفسيات

  په ك＋３ شته عالمان او حكيمان او شاعران
  ＇ه نه ده ب５نوا د غالمانو زمانه
  يوه بس د اهللا د دې بنده يا مدعا ده

  ه پوهه ده معنو ك＋３ ي／انههر يو دى پ
  په كار ده چي زمرو ته و＊يي د هوسو ت５＋ته
  چي ختم د زمرو د زمريتوب شي فسانه
  غرض ي３ دى رضا چي دا غالم په غالم９ شي
  تاويل د مسئلو ي３ ورله جوړه ك７ه بهانه

  

u  

 بولشويك روس

  د خداى د دې قضا ＇ه عجيبه غوندي دستور دى
   جهانخبر نه يمه ＇ه دي په ضمير ك＋３ د

  را پورته تباه９ له د －رج３ هغه كسان شو
  په نيت به د نجات ي３ چي مدام ؤ ن／هبان
  د روس په دهريت باندي دا وحي ده راغل３

  "د س５لم３ نه تباه كه د －رجو دغه بتان"
  

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٣١ 

 نن 請با

  ＇ه حق ي３ د صبا په خوشحال９ او غم ك＋３ نشته
  چي نن ي３ كار ونه ك７ ＄ان ي３ ونه ك７اوه

  ه د صبا د هن／امو وياليق هغه قامون
  چي نن چرې په سختو ك＋３ چا ＄ان وسو＄اوه

  

u  

 مشرق

  －ر４وان شه د الله زما په چيغو باندي ＇يرې
  تراوسه ال نسيم دى په تالش ك＋３ د چمن
  نمود ي３ شي ليداى نه مصطٰفى نه رضا شاه ك＋３
  تالش پس３ د تن －ر＄ي ال روح د دې وطن
  سزا ده هم په كار پوره زما دغ３ خودۍ له
  دى وخت په جستجو ك＋３ ال د دار او د رسن

  

u  
 د يورپ سياست

  مقابل دي سياست دى د يورپ! اې خدايه
  م／ر دي مريدان ي３ اميران او رئيسان



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٣٢  

  ابليس خو فقط يو ؤ تا له اوره پيدا ك７ى
  و ابليساناو دوى له خاورو جوړ ك７و په زر－ون

  

u  
 خواج／ي

  دا وخت په حقيقت ك＋３ هغه ت５ره زمانه ده
  د ُمصل３ يا سياست دى نن اماممالك 

  كمال نه د پيرۍ نه دا كمال د اميرۍ دى
  بلد دى له مودو له غالم９ سره عوام
  بيا پات３ خواج／ي ك＋３ نه وي هي）كله ＇ه －ران
  په خوى د غالم９ چي شي كامل چرې غالم

  

u  
 د غالمانو دپاره

  حكمت دي د ايشيا او د يورپ را ته ＊ودلي
   له اكسيرچي ده دغه نكته دې غالمانو

  كه دين دى كه منطق، كه فقيري ده كه شاهي ده
  د ！ولو په محكمو عقيدو كي８ي تعمير
  خبره ب３ اثره عمل خوار د هغه قام وي
  چي تش ي３ د محكمو عقيدو نه شو ضمير

  

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٣٣ 

 د مصر خل／و ته

  په خپله د دې راز ه خبر ك７ى ابوالهول يم
  محفوظ ي３ په سين３ ك＋３ چي رازونه دي قديم

  پر نا＇اپه قسمتونه د امت شيبدل چي 
  قوت دى چي كمزورى دى پر عقل د حكيم
  په هره زمانه ك＋３ بل شان كه طبعيت وي

  ع يا به همسا وي د كليمصيا ت５غ د محمد
 

u  
 )حبشه(ابي سينا

 ء١٩٣٥ت  ا－س١٨

  تر اوسه －ر－سان ترې د يورپ ＇ه خبر نه دي
  ده ＇ومره زهري غو＊ه د حبش３ د دغه الش

  وس دغه ناترسه بدمعاشچي و４شي به ي３ ا
  كمال ي３ د تهذيب ＇ه دى زوال د شرافت دى
  بس لوټ دى د دنيا شريك د ！ولو يو قماش
  د س５لم３ شرم＋ان دي د －６ورو په تالش
  افسوس ي３ د －رج３ د دې حيا په آئينه دى
  چي ماته ك７ه په ډا－ه د روما دغه اوباش

  وايه ＇ومره حقيقت دى دلخراش؟! اې پوپه
  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٣٤  

  *خپلو سياسي ＄امنو تهد ابليس حكم 

  په دام د سياست ك＋３ بامب７ان واړه را－ير ك７ئ
  تمام د درمسال د زوړ چمن نه وباسئ

  نه نه و４ر８４ي او دغه روژتي چي دا د مرګ
   ي３ له بدن نه وباسئصدا روح د محمد

  بدل د عرب فكر په خيالونو د يورپ ك７ئ
  اسالم له دې حجاز او دې يمن نه وباسئ

  ن， د پ＋تنو دغه عالج دىپه دين باندي د ن
  بالكل دغه مال ي３ د وطن نه وباسئ
  زړې خبرې واړه له قريشو ＇ه ك７ئ ه５رې
  هوس９ دا د ورشو د دې ختن نه وباسئ
  د سرو －لونو اور ال د اقبال په پوكو ت５ز شه
  بس دغه غزلخوان له دې چمن نه وباسئ

  

u  

  *د شرق د قامونو جر－ه

   انسانتابع چي دا هوا، او اوبه دواړه ك７و
  ك５داى شي چي بدل شي د اسمان دغه ضمير

                                                 
  د بهوپال په شيش محل ك＋３ وليكل شو  *
*   



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٣٥ 

  د خپلي باچه９ چي ＇ه يورپ ليدلي خوب ؤ
  شايد چي د دې خوب ي３ اړولى شي تعبير
  د م％ك３ د ايشيا كه جنيوا چرې طهران شه
  ممكنه ده بدل شي د دنيا دغه تقدير

  

u  
 دايمي باچهي

  فطرت خو راته چل د غوپ３ والو دى ＊ودلى
  ي سمندر د سياستخو خوښ نه دى بالكل م

  شاهي نه ده عمري چري فطرت وته منظوره
  ا－رچه مز４داره ده دا لوبه د حكمت
  ژوندۍ خو ال تراوسه كوهكني ده د فرهاد
  او پ＂ه ه６و نه شته د پرو４ز د حكومت؟

  

u  
 جمهوريت

  يو ＄وان ؤ د يورپ چي كه ظاهر ي３ دغه راز
  ا－رچه وايي نه چرې دانا هسي رازونه

  و حكومت چي په هغه ك＋３يو شى دى د جمهور
  دى شمار د كپرو، د س７و نه شته دي تولونه

  

u  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٣٦  

 يورپ او سوريا

  يورپ ته عطا ك７ى دغه خاورې د سوريا ؤ
  خواخوږي، ب３ ازاره معصومان پيغمبران
  بدل ي３ دى يورپ دغه سوريا لره ورك７ې
  كنجري او جواري هم شرابونه پليتان

  

u  

  مسوليني

 ))انو تهخپلو يورپي او ايشيائي حريف((

  زما دغه －ناه ＇ه په دنيا ك＋３ نوې نه ده
  خفه شو د پاكانو د يورپ ولي مزاج؟
  چي －ران ولي غلب５ل باندي د اسپ د دغه چج شه
  وسل３ دي د تهذيب كه ته غلب５ل ي３ نو زه چاج
  سودا مي د شاه９ ولي په تاسو بده ل／ي
  لو！نه د كمزورو وينم ستاسو هم رواج

  اش３ دي؟د چا د حكومت دغه عجب３ تم
  قايمه ده －دي نه ي３ راجا شته دى نه راج
  اوالد خو د سيزر د اوبه خور كه په نلونو
  او ستاسو دي جاري وي په دې شاړو هم خراج
  د د＊ت د اوس５دونكو مرتنبوان دي هم لو！لي



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٣٧ 

  لو！لي مو فصلونه هم لو！لى تخت وتاج
  قتلونه، غارتونه د تهذيب په نامه كي８ي

 اړئ نن زما مزاجپرون چي ＇ه ك７و تاسي غو
 

u  

 －يله

  د هند د مقدر نه ＇وك خبر دى چي تراوسه
  غريب د چا د تاج دى پ７ق５دونكى يو ن／ين
  چي －ورې ي３ دهقان نه دى د －ور نه ولي نه م７ي
  كفن ي３ دى وروست شوى ال دننه په زمين
  او روح او تن ي３ دواړه ال په بل باندي كا１ه دي

   مكينافسوس دى چي باقي شته نه مكان او نه
  له تا نه مي －يله ده له پورپ ＇خه مي نه شته
  !چي ＇ومره رضامند په غالم９ شوې آفرين

 

u  

  انتداب
 ))نو آبادياتي نظام((

  كه چرته ضرورت وي د تهذيب د فرشتو
  نو نن ور＄３ په دې ك＋３ ه６و شته نه دشواري



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٣٨  

  چي چرته جواري نه شته آزادې ＊％３ نه شته
  حرامه چي －２لى چرته شي شراب خوري
  يو روح ي３ سيمابي كو！لى تن ك（ وي ب５تابه
  د پالر نيكه له الرو نه ي３ نه وي ب３ الري

   نر دى پوره پوهه دى محكم دى*بچى د بدو
  چينه په ك＋３ د علم د مكتب نه ده جاري
  دپاره ي３ دا حكم د هوشيارو د يورپ دى
  چي دى دغه وطن له تمدن ＇خه عاري

  

u  

 ب３ دينه سياست

  ى نه شي له ما نهچرې حقه خبره پ＂５دا
  اهللا بخ＋لى زړه راته خبير دى هم بصير
  زما په نظر ك＋３ دغه ب３ دينه سياست دى
  ده مين％ه د شيطان پليت ي３ زړه م７ ي３ ضمير
  آزاده د －رج３ نه حاكمي ده ب３ مهاره
  يو ديو دى سياست يورپي شلولى ي３ ＄ن％ير
  چي چرته نظر پر４وتئ د دوى پر پردۍ م％كه

  رج３ دغه سفيردى زرى د ل＋كرې د －
  

u  
                                                 

  يربي بدو ع  *



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٣٩ 

 *د تهذيب لومه

  اقبال نه ك７ي شك د ده په شرافت ك＋３
  د مظلوم ملل يورپ دى خريدار
  كرامت د كليسا د پير دى واړه
  په بجل９ چي منور شولو افكار
  ولي زړه په فلسطين او شام مي سو＄ي
  په تدبير اسان５داى نه شي دا كار
  له پنج３ د ظالمانو تركو خالص شو

  *ذيب شو －رفتاراو په لومه د ته
  

u  

 نصيحت

  يو الټ د فيرن／يانو داسي قسم ويل ＄وى ته
  هغه تماشه －وره چي نظر ＊ه －０ ده ډ４ر
  د دې غريب دپاره دى دا ظلم ب３ حسابه
  كه ونه ＊ودلي ژوندون چرې چ５ل９ ته شي د ش５ر
  په كار ده چي دا راز د حاكم９ هم５شه پ وي
  سمول د غالمانو روا نه دي په شمشير

                                                 
  د ملت جمع   *
  .١٥٥د سيد تقويم الحق كاكاخ５ل له ژباړي مخ   *



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٤٠  

   خودي مي په ت５زابو د تعليم ك＋３ور واچوه
  چي نرمه شوله تاو ي３ كه چي غواړي په كوم ＇５ر
  اثر ك＋３ د اكسيرو نه بهتر دغه ت５زاب دي
  كه غر ه６و د سروو شي يو دم د خاورو ډه５ر

  

u  

 يو سمندري ډاكو او سكندر

 :سكندر

  سزا دي زولن３ يا دغه توره زما ＊ه ده
  هچي ستا د رهزنونه دي تنـ， شوي دريابون

 

  :ډاكو
  بهادري ته واي３ دې ته! افسوس دى سكندره

  ＇وك داسي چرې نه اخلي د مل／رو عزتونه
  پ５شه زموږ د دواړو ＊ه صفا ظلم و ستم دى
  وهم سمندرونه زه، تا لوټ ك７ل ميدانونه

 

u  
 )جمعيت االقوام(قامييزه جر－ه 

  له ډ４رې مودې راسي د غريبي ＄كندن دى
  ر نه شيو４ر８４مه له خول３ نه مي كاواكه به



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٤١ 

  ن５＂ه خو د ازل نه مقرره د اهللا ده
  دعا ي３ د پاپا ده دا چي خاورې ي３ سر نه شي

  شايد كه د يورپ د بوډا －و！ي ان６يواله 
  په كوډو د شيطان د خپل وړ ده خبر نه شي

  

u  

 شام او فلسطين

  اباده ميكده دي د رندانو د فرانس وي
  د سرو شرابو ډك ي３ هر －الس دى د حلب

  يانو مسلم په فلسطين ويكه حق د يهود
  نو داسي په اندلس ولي حق نه شته د عرب؟
  خو مراد د حكومت د فيرن／يانو ال ＇ه بل دى
  قصه د ميوه جاتو نه ده بل ＇ه ده عجب

 

u  

 سياسي پ５شوا

  اميد د سياست د امامانو ＄ن３ مه كوه
  ك７ي خاورو سره لوبي لري دې سره پيوند
  يپه ما شو په مچانو هم５شه د دوى نظر و

  په شان د عنكبوت پوره نازك ي３ دى كمند



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٤٢  

  ن５ك بخته قافله ده چي ي３ پن／ه د امير ده
  خيالونه ＊ه سوتره ＊كلي جذبات پوره بلند

  

u  

 د غالم９ نفسيات

  نازك دي سببونه د مرض د امتونو
  كه وايم ي３ واضحه خو خبره شي كوتاه
  په دين ك＋３ د ش５رۍ د غالمانو ش５خ امام

  مكرونه د روباهپه ستر－و ويني بس دغه 
  چي پ＂ه ي３ پرده ك＋３ د فرعون سره ياري وه
  د دې كليم له السه به امت وي تل تباه

 

u  

  د غالمانو لمون＃

)د تركو د هاللِ احمر وفد الهور ك＋３(( ) 

  د تركو غازي ما نه تپوس وك７ د لمان％ه
  كوي دومره اوږدې ولي سجدې ستاسي امام
  ىهغه غازي ساده خو يو آزاد غوندي مومن د

  خبر دى ＇ه له دې نه ＇ه شى لمون＃ دى د غالم



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٤٣ 

  كارونه دي ب３ شم５ره په دنيا ك＋３ د آزادو
  په ذوق ي３ د عمل د امتونو شي نظام
  وجود ك＋３ د غالم ＇ه حرارت د عمل نه وي
  د ژوند په ور＄و شپو ي３ ت５ر４ده وي تل حرام
  اوږدې كه ي３ سجدې دي نو حيران چي ورته نه ش３

   شته كار مي د امامپه دې چي ب３ لمان％ه نه
  اهللا ي３ امامانو ته هغه سجده عطا ك７ه
  په ك＋３ ي３ د ملت د زند－９ چي وي پيغام

 

u  
 د فلسطين عربو ته

  تراوسه چي قايله په －رم９ ي３ زمانه ده
  منمه شته ال هغه حرارت دي په وجود ك＋３
  د رن＃ دي دارو وينم جنيوا نه په لندن ك＋３

  ود ك＋３چي نبض د يورپ دى نن په پنجه د يه
  دي دا مي اور４دلي چي نجات د غالمانو
  مدام وي د خودۍ په پرورش او په نمود ك＋３

  

u  
 شرق او غرب

  تقليد او غالمي كه وجه دلته د مرض ده
  نو هلته د مرض سوب نظام دى د جمهور



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٤٤  

  نه خالصه ترې ايشيا ده نه ب３ غمه ترې يورپ دى
  چي زړه او نظر نن په هره م％كه دى رن％ور

  

u  

  ９ نفسياتد حاكم
 )ا請الحات(

  دا مهر خو پرده ده د ＊كاري د دغه ظلم
   خوږه وينا-په كار مي ه６و نه شوله خوږه

  پنجرې له ي３ راوړې راله دي م７اوي －لونه
  غرض مي دى قيدي كه شي په قيد باندي رضا

  

u  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٤٥ 

 

 

 

 

   شپ８مه برخه

  د محراب －ل پ＋تون خياالت
  

  

  

  

  
 
 
 
 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٤٦  

 
 
 



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٤٧ 

 

  د محراب －ل پ＋تون خياالت

)١( 
  مي چي پر８４دمه تا كوم طرف ته الړ شم؟! اې غره

  په تا ك＋３ مي ده خاوره د نيكونو قدرناكه
 

  اډه ي３ د ازل نه د بازونو باتورانو
  د －ل او د بلبل د قصو دا م％كه ده پاكه

 

  جنت زما دپاره دي كاږه واږه تن／ي دي
  خوږې دي اوبه خاوره د عنبرو نه خوندناكه

 

  رو د كوتروغالم به ＇ه شاهين شي د تنذ
  د روح دغه دنيا به تن له نه ك７مه هالكه

  

  وايه ＇ن／ه دي مرضي ده! زما غيرتي فقره
 خلعت دي د ان／ر４ز دى خوښ او يا كه خرقه چاكه؟

 

)٢( 

  له وخته قرابت دى حقيقت ك＋３ د قامونو
  خو خپل به له اسمانه ＇وك چرې شي او نه رو

 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٤٨  

  خودۍ ك＋３ غوپه شه －وره نه ش３ چي نا اميده
  زخم ك＋３ ي３ دننه انتظام شته د رفوپه 

 
  جهان ك＋３ به بس ته ي３ ب３ نظيره ب３ مثاله

 زړه ته چرې شو" ال شريك له"كه كوز دي 
 

)٣( 

  قضا به دي هي＆ چرې په دعا نه شي بدله
  خو ستا دغه حالت پرده ممكنه كه بدل شي

 
  كه هر كله پيدا دي په خودۍ ك＋３ انقالب شي

   دي حل شييقين لره چي واړه مشكلونه به
 

  باقي به دا شراب دغه غوغا د ميكدې وي
  بدل كه د ساقي او ميكدې دغه عمل شي

 
  دعا كوئ چي شي كل خواهشونه دي تر سره
  دعا ده زما دا چي دي خواهش ه６و بدل شي

  

)٤( 

  كه كوږ دغه اسمان دى دغه لمر او دا سپوږم９
  تمام د يوې الرې مسافر ست７ى ب３ ساه

 



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٤٩ 

  در دغه راتله ؤد تندر هسي ك７س د سكن
  نه ＇وك خبر دى چرته رانه شي نا－اه د مرګ

 
  لو！لي چي نادر د دې ډيلي وو دولتونه
  يو پ７ق ؤ بس د توري ده قصه دغه كوتاه

 
  باقي به پ＋تانه هم به وطن د پ＋تنو وي
  دى حكم د اهللا ＄كه دنيا ده د اهللا

 
  هم５شه حاجتونه ك７ي آزاد ＄لمى مجبوره

  ر نه كه روباهبال بده حاجت دى جوړ د ش５
 

  چي هر كله محرم د دې خودۍ شولو دا فقر
  نو بيا ته ي３ باچا او زه هم يمه شهنشاه

 
  مالك هغه فقير د امتونو د تقدير وي
 چي در لره ورغلى چرې نه وي د بادشاه

 

)٥ ( 

  دا لوبي مدرسه دغه غوغا د دوكه دو
  كثرت ك＋３ د عيشونو دى هر دم نوى غم يو

 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٥٠  

  هغه علم －２م زهرپه حق ك＋３ د احرارو 
  چي وي د هغه علم نتيجه دوه مو！ي جو

 
  ادب او فلسفه ه６و ＇ه شى نه دى نادانه
  !دپاره د اسبابو د هنر په كار دى دو

 
  غالب دغه دانا دى د فطرت په نوامپسو
  لري دغه ما＊ام ي３ د سحر هسي پرتو

 
  كه غواړي هنرمند په بركت د هنر باندي

  ضود لمر نه را وباسي د پرخي هسي 
  

)٦(  
  دنيا ده د ايجاد په ك＋３ خاوند چي د ايجاد ؤ
  طواف د ده كوي به تمام عمر زمانه

 
  چي نه ك７ې دا خودي دي په تقليد باندي برباده
  كوه ي３ حفاظت دغه －وهر دى ي／انه

 
  پيغام دي د جدت په هغه قام باندي حرام وي
  چي دى ي３ تصور په چن，، رباب او ترانه

 
   دا چيغ３ د جدتخو ما سره دا غم دى چي

  ايشيا ك＋３ پ５روي له د يورپ نشي بهانه
  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٥١ 

)٧(  
  بدل شو شام او روم او هم بدل شو هندوستان
 كه ＄وان د دغه غرونو زما وپ５ژني ＄ان

 

  كه وپ５ژني ＄ان
  دا غافل افغان

 

  موسم ＊ه دى اوبه ډ４رې او م％كه ي３ خوږه
 كه وچ ترې پ＂ى پاته شو بدبخته دى دهقان

 

  كه وپ５ژني ＄ان
 غافل افغان دا 

 

  چي ＇وك له خپله ＄انه خپل بدن ك＋３ شه خبر
 لو－ى دي باچهي شي دهقاني ته د دې ＄وان

 

  كه وپ５ژني ＄ان
  دا غافل افغان

 

  هغه نه دى درياب چي ي３ موجونه نه وي مست
 چي ت５زه ي３ هوا نه وه دى هي＆ هغه طوفان

 

  كه وپ５ژني ＄ان
  دا غافل افغان

 

  ب دهحيا د عالمانو دي ساتل３ امي تو
 خرڅ ك７ى دى ！ول عمر عالمانو دين ايمان

 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٥٢  

  كه وپ５ژني ＄ان
  دا غافل افغان

 

 )٨( 

  كارغه درته وايي ＇ومره دي بدرن／ه دي وزر
  او وايي ＊اپ５رك غوندي ړوند تاته ب３ هنر

 
  خيال كوه چي د مرغو دغه اجهوت! شاهينه

  دى كله د فضا د پ５چ او خم ＄ن３ خبر
 

   په مقام ويد هغه مارغه پوهه ＇ه په حال او
  چي روح ي３ الوتو ك＋３ سر تر پايه وي نظر

 

)٩( 

  مزاج د ميني نه دى كمينه لكه هوس
  د باز په پرو نه شي الوتنه د م／س

 
  رواج شي د چمن په هسي شان له بدل５دالى
  چي －ران په بلبالنو باندي ژوند شي د قفس

 
  عاشق د سفر چيغ３ ته د كوچ نه ا！الي８ي

  ا ＇ه په جرسد موج د قافل３ نه وي پرو
 



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٥٣ 

  زلمى د مدرس３ خو ＇ه ژوندى شان３ ليداى شي
  خو م７ دى د يورپ نه ي３ پور ك７ى دى نفس

 
  كه هر كله غرض دي د زړ－ي دا تربيت وي
  نظر به د مومن وي سرسري ورلره بس

 

)١٠( 
  د خپل３ قبيل３ د ستر－و تور هغه زلمى دي
  چي پاكه ي３ ＄واني ده هم －داز ي３ دى كاري

 
  ن ك＋３ د زمري په ډول نر ويد جنـ， دغه ميدا

  په صلحه ك＋３ ＊ايسته لكه هوسي وي تاتاري
 

  كه سوى ي３ هر＇ه او سو＄وله دا عجبه نه ده
  چي ب０ له د نلونو بس، ب）رى وي ناري

 
  بخ＋ل３ دبدبه د باچهي ورته اهللا ده
  چي شته ي３ فقيرۍ ك＋３ حيدري او كراري

 
  پر سر به وي سرتور ولي ته سپك ورته مه －وره

  غه سرتوري ته د ده شه سرداريلو－ى د
  

)١١( 
  پرون چي ي３ ستا توره شپه رو＊انه په ر１ا وه
  اميد دى چي بيا بله شي هغه ډيوه خاموش

 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٥٤  

  －يل３ له زمان３ نه ك７ي هم５شه ب３ همته
  ازاد شي د تقدير دغه ن＋تر باندي په هوش

 
  د جنـ， دغه ميدان له په كار هغه زلمى نه دى

  ， چي شه ب５هوشبان په چيغو د مارغانو د چرګ
 

  و４ر８４ه مه په دې چي طبعيت دي د ماشوم دى
  او دي پوره ！／ان دا د يورپ شكر فروش

 

)١٢( 

  دا ته ＇ه په له الطين９ او ال دين９ ي３ اخته شوى
  "َال َغاِلَب ِاَال ُهَو"د كمزورو بس دارو وي 

 
  د يورپ دغه ＊كاري دى له يورپه نااميده

  يو آهوده ورشو ي３ ＊ه، خو نه لري نافه ي３ 
 

  ب３ له او＊كو د چر بان， نه د خودۍ پالنه نه شي
  دا －لونه به په غاړه بس د دې ل＋تي كرو

 
  مومنان ي３ كوي ＊كار او كافران د هغه ＊كار دى
  دا دنيا به بتخانه د رن， او بوى قدري －２و

 

  !اميران دي د جمات نه باهر وباسه اې ش５خه
  د فر４ب دغه سجدو ي３ د دين واخسته ابرو

  



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٥٥ 

)١٣(  
  چي －ورم زه دنيا ته راته بله غوندي ＊كاري
  خو پوهه په دې نه يمه ده ستا په نظر ＇ه؟

 
  د ور＄３ د قيامت نخ＋３ دي نن هره سينه ك＋３
  چي وشو په فكرونو د ＄وانانو اثر ＇ه؟

 
  د ژوند غلط９ چرې ب３ د جنـ， نه نه سمي８ي
  د پير د حرم كي８ي په دعا د سحر ＇ه؟

 
   خودۍ كي８يخلوت ك＋３ د صوفي كله تخليق د

  چي اور ي３ وي نوجن ترې به پيدا شي شرر ＇ه؟
  

)١٤( 

  چي مسته او زړوره نه وي مينه روباهي ده
  چي زور ي３ ＊ه محكم ؤ هغه مينه اٰلهي ده

 
  چي سختو د سفر وته سامان د سفر وايي
  قسمت موقاطي ك７ي دا دا قسم له راهي ده

 
  ته －وره وحشت مه وايه دې ته! د سم３ نره

  ه د ＄ان د حقيقت نه ا－اهي دهدا － د غر
 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٥٦  

  دنيا روايتونه دي عقٰبى دي دعا－ان３
  كه دواړه دي بس پر４＋ودل بلكل دغه شاهي ده

  

) ١٥( 

  په دغه حقيقت باندي －واه زړه د آدم دى
  شه پرې پوهه ده اسانه فقيري! سالكه

 
  اليق هغه فوالد نه وي د توري جوړولو
  د چا چي وه په طبعه ك＋３ موجوده حريري

 
   فقر دي خود دار نه ؤ نو قهر د اهللا دىكه

  كه شولو غيرتي ده فقيري دي اميري
 

  د ＄ان د حقيقت نه ناخبره فيرن／ي كه
 كه نه ي３ نو مومني وه بشير او نذيري

  

)١٦(  
  د قامونو تباهي ده د مركز نه جدايي
  كه خودي دي مركزي شوه بيا ي３ و－２ه خدايي

 
   شهكه دي فقر په سختو د زمان３ نه －يله من

  نو ال دغه فقيرۍ ك＋３ ده ＇ه پات３ －دايي
 



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٥٧ 

  د ن５كانو ＇خه نن شته دى هم هغه هنرونه
  په قوت سره چي تل غرونه دل شوي د چا يي

 
  ب３ د سوز دي مزه په معركه ك＋３ د ژوند نه شته

  －رانه دي شوه نوره جدايي! راشه زر مومنه
 

  !د پردې د لمر خاته نه سر راپورته كه اې لمره
  غه غرونو ته لباس كه حناييور عطا مي د

  

)١٧(  
  بوډا－ان ＄لمي ي３ واړه په ان／ار بانه كش９ شي
  ＇ه لكونو ك＋３ يو هم چرې خاوند ؤ د يقين

 
   كله پيدا كي８ي په دې غره او په صحرا ك＋３- كله

  هغه ＄وان، چي دغه فقر ي３ كودرى كه ن／ين
 

  ته پر ليك د خپل نصيب په خپل قلم په خپله وك７ه
  ر４＋ى دى خالي درله جبينچي قلم د اهللا پ

 
  كه همت دي وك７ والوتل３ شى ه６و ＇ه نه دى
  دا اوچته شنه فضا ورته اسمان چي وايي شين

 
  كه شه پاس دي پر سر پات３ شي اسمان به ورته ويل３
  كه دي الندي تر وزر شه اسمان دى بيا زمين

  



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٥٨  

)١٨(  
  چي ش５رشاه سوري ده ك７ې ＇ه پخه ＊كل３ خبره

  نو لره خواريدغه و４ش د قبيلو دى پ＋ت
 

  د وزير، مسعود په نوم چي دا مدام دوى خوشحالي８ي
  له لباس د پ＋تنو نه پ＋تانه دي ال عاري

 
   ذرې ده-د دې غره مسلماني چي تمامي ذرې

   خپلو هر يو قام دى پجاري-د بتانو خپلو
 

  د بتانو نه دا م％كه د حرم هسي شوه پاكه
 هغه زور دي اهللا درك７ي چي －زار ي３ وي كاري

 

 

 )١٩(  
  دا تميز د سور او ز７４ چي پرې ك７ي دغه نظر نه دى
  نظرونه به محتاج نه واى چيري د مهر وماه

 
  د مومن هغه منزل دى د يورپ نه ډ４ر په وړاندي
  قدم اخله مخك＋３ ＄ه دا انتها نه ده د راه

 
  دي هرچا وته آزادې ميكدې د يورپيانو
  د تازه علم مستي ه６و بلكل نه دى －ناه

 



 )اردو(اقبال كلياِت  باِل جبريل

٦٥٩ 

  ＋３ د دې ميو دي اجل دننه وينمپه سرور ك
  كه دي نه ؤ په بدن ك＋３ چرې سوى د الاٰله

 
  خانزاد－ان د پ＋تنو به مي وينا ته ＇ه غوږ نيسي
  يو فقير يمه كند پوشه ＇ه نه يمه خو بادشاه

  

)٢٠(  
  د فطرت د مقصدونو هم５شه وي ن／هبان
  د دشتونو اوس５دونكى يا زلمى د كوهستان

 
  ى په دنيا ك＋３د تهذيب د جادو－رو محاسب د

  ده د ده په فقيرۍ ك＋３ دبدبه لكه سلطان
 

  هم ي３ حسن لطافت، هم ي３ شوكت، هم ي３ قوت شته
  كه بلبل دى په چمن ك＋３ نو شاهين په بيابان

 
  !د مكتب فضا به ډ４ره مزيداره وي اې ش５خه
  خو د＊تونو ك＋３ جوړي８ي كه فاروق دى كه سلمان

 
  ميوپه صدو ك＋３ پيدا كي８ي، ！ين／وونكي د دې 

  دا په دا چي ت５ز د ت５غ ＄ن３ شراب دي د ايمان
  

 پاى
 



  ضرِب كليم اردواقبال از كلياِت 

٦٦٠  

 
 
 
 
 
 



  اردواقبال از كلياِت  ارمغاِن حجاز

٦٦١ 

  ارمغانِ حجاز

  ژباړه
  
  

  ش５رمحمد مينوش
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  ء١٩٣٦د ابليس د مشورې جر－ه

  ابليس

  صرو لوبه، دا دنياي３ دوندا د عنا
  دا د عرش د خل／و د ارمان دپاره خون

  

  نن هغه كارسازې بربادۍ ته آماده دى
  چا چي نوم پرې اي＋ى ؤ دنيا د كاف او نون

  

  خوب د بادشاه９ په فيرن／ي باندي ما وليد
  مات مي د －رج３ دير و مسجد ك７لو افسون

  

  ما دې نادارانو ته سبق د تقدير ورك７و
  ا د سرماي３ ورك７و جنونهم شتمن ته م

  

  ＇وك ي３ لمبه جن سيزونكى اور شي م７ كوالى
  سوز چي د ابليس ي３ هن／امو ك＋３ وي درون

  

  دن， ي３ چي ＊اخونه دي زموږ د اوبه خور نه
 ＇وك به هغه بو！ى پخوانى ك７ي سرن／ون
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  لوم７ى مشير
  نشته شكه چي پوخ دى د ابليس دغه نظام
  امخوى د غالم９ ك＋３ ال پاخه ي３ ك７ل عو

  

  دي د دې خوارانو له ازل سجدې په برخه
  غواړي ي３ فطرت چي تل ي３ لمون＃ وي ب３ قيام

  

  زړه ك＋３ ي３ اول خو ＇ه ارمان نه پيدا كي８ي
  م７شي كه پيدا ي３ هم شي ال پات３ شي خام

  

  دا زموږ د پرله پس３ سعي كرامت دى
  نن صوفي، مال، د بادشاهت دواړه غالم

  

   ساز ؤ＊ه ؤ دا افيم چي د مشرق په طبع
  نه دى －２ي كم له قوال９ علم الكالم

  

  پات３ هن／امه د حج طواف كه ده، نو ＇ه پرې
  پ＆ شو الړو ت５غ چي د مومن ؤ ب３ نيام

  

  دا نوى فرمان په نااميدۍ د چا حجت دى؟
 "دى دې زمانه ك＋３ په مسلم جهاد حرام"

 

  دوهم مشير
  خير دى د جمهور د سلطان９ غوغا كه شر؟

 ن نه ي３ خبرته نوو فتنو نه د جها
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  لوم７ى مشير
  يمه ترې خبر خو ما دنيا ليدل３ پوى يم
  وي د بادشاه９ چي يو پرده ＇ه ترې خطر

  

  موږه ده شاهي ته جمهوري جامه آغوست３
  شو بني آدم چي خود شناسه خود ن／ر

  

  نور ＇ه حقيقت د كاروبار د اميرۍ دى
  دا د مير سلطان په وجود نه ده منحصر

  

  ه د پرو４ز ويغون６ه د ملت وي دربار ك
  دې سلطان لري چي به پردۍ م％كه نظر

  

  نه دى تا نظام د مغربي جمهور ليدلى
 مخ ي３ روڼ خو زړه ي３ له چن／５زه تور بتر

 

  در４يم مشير
  روح د سلطان９ چي وي په ＄اى، ＇ه اضطراب؟
  بيا د دې يهود د شرارت دى ＇ه ＄واب؟

  

  هغه عيٰسى ب３ له صليبه! ب３ بر４＋نا موٰسى
  خو شته په ترخ ك＋３ ي３ كتابنه دى پيغمبر 

  

  ＇ه به د كافر له پرده سوز نظره وايم
  خل／و د مشرق، مغرب ته ورځ دې د حساب
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  زيات به نور د دې نه ＇ه فساد د طبعيت وي
 وشالوه غالم د بادارۍ خ５مو طناب

 

  ＇لورم مشير
  مات به شي د رومة الكبٰرى له ايوانونو
  ٰال ته د سيرز مو او＊ود بيا د سيرز خواب

  

  ＇وك د روم د بحر له ＇پو مشت و －ر４وان دى
 "ج， شي صنوبر شي، كله شور ك７ي د رباب"

 

  در４يم مشير
  زه ي３ قايل نه يم چي هغه عاقبت بين دى
 چا چي سياست د فيرن／ي ك７و ب３ حجاب

 

  پن％م مشير
  )ابليس ته مخاطب كي８ي(

  اې چي ستا له سوزه كار د دهر استوار
  ي اشكاراې چي دي رضا شي هر پنهان كاند

  

  آب و ِ－ل جهان د سوز و ساز شو ستا له تاوه
  ك７لو هو＊يار" ناپوهه د جنت"ستا تعليم 

  

  نه دې زيات دى تا نه د آدم په خ＂ه پوهه
  هغه چي ساده خلـ， ي３ －２ي پرورد－ار

  

  كار ي３ چي طواف ؤ او تسبيح ؤ او تقديس ؤ
  شو ستا د غيرت نه تر ابده شرمسار
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   ！ول مريدان دي＇و كه جادو－ر د فيرن， ستا
  نه مي شته د دوى په فراست اوس اعتبار

  

  هغه يهودي چي د مزدك د روح سايه دى
  ك７ي به ي３ جنون هره چپنه تار په تار

  

  ك７ي سيالي شاهين سره كارغه تور د صحرا
  ＇ومره په تندي مزاج بدلي８ي د روز－ار

  

  خور شو د افالكو په وسعت چي آشفته شو
  ى غبارموږ له ناپوه９ －２لو يو مو！

  

  دى د صبان９ فتن３ له خوفه هيبت هسي
  كوهسار! نن دى په رپا چين３، باغوانه

  

  وران５دونكى! اوس هغه جهان دى، اې باداره
  دى ي３ چي د ستا په سردارۍ باندي مدار

  

u  
  )خپلو مشيرانو ته(ابليس

  دى زما په واك ك＋３ دا د رنـ， و بوى جهان
   پرده آسمان- م％كه او سپوږم９، لمر و پرده
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  －رمه د يورپ د هر يو قام چي ك７مه وينه
  او به ي３ ويني خپله مشرقيان او مغربيان

  

  مي له خول３ و يست" هو"！ول به ل５وني ك７ي كه يو 
  ＇ه د كليسا ش５خان او خه سياستيان

  

  جام و صراحي د دې تهذيب خو دي ل８ مات ك７ي
  دا چي ي３ نازكي شان ＊ي＋３ －２ي نادان

  

  لى نه شيستن د مزدكي منطق ي３ هي＆ －２
  پنج３ د فطرت چي كوم شلولى دى －ر４وان

  

  نه شي كو＇ه ډب اشتراكيان ي３ و４رولي
  دا خراب مغزن ب３ سره شوى پر４شان

  

  و４ره كه ＇ه ما سره ده، ده له هغه قامه
  ال چي په خوږلن ك＋３ ي３ سپرغ９ شته د ارمان

  

  ال خو دې امت ك＋３ راته ＊كاري چي خال خال شته
  چي ظالمانك７ي اودس په او＊كو د سحر 

  

  پوې دې چي خبر ＇وك په رازونو د ايام دې
  دا مزدكيت د صبا غم نه دې اسالم دې
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)٢(  
  پوهه يم چي دا امت حامل د قرآن نه دى
  دين دى سرمايه جمع كول د مسلمان

  

  پوهه يمه زه، چي د مشرق په توره شپه ك＋３
  نه لري لستو１ي ك＋３ پيران" يِد بيضا"
  

  د تقاضو نهويره شته ل５كن د دغه وخت 
  صشرع جاري نه شي د نبي آخر زمان

  

   نهصت＋تي سل كرته د آئين د پيغمبر
  دا ساتي ناموس د ＊％و هم جوړ ك７ي مردان

  

  پك＋３ د هر ډول غالم９ ته شته پيغام د مرګ
  نه پك＋３ فقير نه ＇وك فغفور او نه خاقان

  

  پاك صفا دولت كاندي له هرې پليت９ 
  انك７ي امانت －ر مال و دولت ته منعم

  

  زيات به انقالب له دې د فكر و عمل ＇ه وي
  م％كه ده د خداى نه دي شاهان ي３ مالكان

  
  پ چي دا آئين وي د عالم له ستر－و ＊ه دى
  دا ال غنيمت چي ب３ يقين دى مسلمان
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  ＊ه دى چي هغه اٰلهياتو ك＋３ وي ن＋تى
  تل چي د قرآن په تاويالتو ك＋３ وي ن＋تى

  

)٣(  
   د شش جهاتمات ي３ په تكبير چي شي جادو

  رو１ه مه شه شپه، د دې خائف د رب له ذات
  

  م７ ابن مريم شو، كه ژوندى مي به هم５شه وي؟
  دي صفات د حق ＄ن３ جدا، كه عيِن ذات؟

  

  اې چي به را＄ي ترې نه ناصر مسيح مراد دى؟
  يا ＇وك مجدد چي د عيٰسى لري صفات؟

  

  ！كي د قرآن چي دي حادث دي كه قديم دي؟
  د دې امت نجات؟كومه عقيده ك＋３ دى 

  

  ولي په دې دور ك＋３ مسلمان لره بس نه دى
  دا اٰلهياتو نه تراشلى الت منات؟

  

  داسي ي３ مشغول ك７ئ چي كردار ته ي３ پام نه شي
  ！ول چي وخوري مات" بساط د ژوند ي３"－＂ي په 

  

  وي مومن غالم چي تر قيامته دې ك＋３ خير دى
  نورو له دي پر８４دي دا جهاِن ب３ ثبات
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  صوف د ده دپاره هغه ＊ه دىشعر او ت
  پ＂ه چي د ده نه تماشه ك７ي د حيات

  

  ويره هر نفس د دې امت د بيدارۍ ك７م
  دى چي كار د دين ي３ احتساب د كائنات

  

  مست ي３ تل ساتئ په ذكر او فكر د سحر ك＋３
  ال ي３ خانقاهي مزاج ك７ئ پوخ د دې نه زيات

  

u  

  خپل زوى ته د سپين ږيري بلوڅ نصيحت
  زي خپله هوا د بيابانستا دي شي رو

  ＊ﾢ ترې بخارا ده، نه ډيلى د هندوستان
  

  كوم خوا چي دي زړه وي د سيالب غوندي چل８５ه
  دا ك）ئ زموږ ده، هم مو هغه بيابان

  

  لوى ＇يز خو غيرت دى، په دې چلنده دنيا ك＋３
  تاج د دارا ور كاندي درو４ش ته په يو آن

  

  دغه پ دولت د يو كامل ＄ن３ حاصل ك７ه
  ي＋و نه جوړولى شي －＂انوايي د ＊
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  الس ك＋３ د افرادو تل تقدير وي د قامونو
  فرد وي د ملت د نصيب ستورى درخشان

  

  پات３ شو دولت د سيند د هغه مرجو１ا نه
  كوم چي د صحبت نه د ساحل نه ساتي ＄ان

  

  دين چي ترې نه الړ شي كه آزاد ي３ هم ملت شي
  داسي تجارت ك＋３ مسلمان لره دى زيان

  

   روح ج／７ه پ５＋ه ده دنيا تهبيا د تن او
  بيا تهذيب را وپارول خپل ＄ناوران

  

  ك７ي تكيه ابليس دي د يورپ په مشينونو
  خداى لري باور په پامردۍ د مسلمان

  

  ＇وك ويلي نه شي ＇ه تقدير دى د قامونو؟
  پوى به شي مومن كه فراست لري آسان

  

  غواړه د اخالص عمل له ت５رو مشرانو
  ان％ي شاهانبويه －دايان كه چري اونم

  

u  
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  تصوير او تصوير －ر

  تصوير
  !وويل تصوير چي اې هو＊ياره تصوير －ره
  زه را پيدا شوى يمه ستا له ＊ه هنره

  

  فكر وك７ه ＄ان سره دا ＇ه ب３ انصافي ده
 اوس３ هم５شه چي پ پنهان مي له نظره

 

  تصوير－ر
  وي ستر－ي بال خپلي، په هر يو ديده ور
  ردې جهان ب５ن９ －وره ＇ه وك７ل په شر

  

  سوز او تب و تاب او درد و غم دغه نظر دى
 بس ك７ه ته قانع شه په خبر! اې ناپوهه

 

  تصوير
  دې خبر د عقل او دي خرد ناتواني
  دې نظر د زړه دپاره ژوند جاوداني

  

  تـ， و تاز د دغه زمان３ د دې اليق
 نه دى چي ور واورولى شي لن تراني

 

  تصوير－ر
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  ته مي شوې ＇ر－ند د كماالتو د هنره
  ه شه نا اميده ته له خپله نقش －رهم
  

  غواړې كه ديدن زما نو بس دغه ي３ شرط دى
  ته خپله چي نه ش３ پوشيده له خپل نظره

  

u  

  د برزخ دنيا

  )م７ى خپل قبر ته(
  دى قيامت؟" صبا"" نن"＇ه شى دى؟ د كوم يو 

 ＇ه اشيا دى قيامت؟! وايه زړې خون３
 

  قبر
  ولي ته خبر نه ي３ د سلو كالو م７يه؟

 ته پ＂ه تقاضا دى قيامت و مرګهر ي
 

  م７ى
  ده قيامت پ＂ه تقاضا چي د كوم مرګ

  په جال ك＋３ نه يم －رفتار زه د هغه مرګ
  

  ＇و كه زه د سلو كالو م７ى يم خو بيا هم
  نه يم له دې توري خاكي خوني نه ب５زار
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   ！وك بدن وته را درومي-روح كه بيا زما ！وك
  نه يم د دې داسي قيامت زه خريدار

  

  آوازغيبي 

  نه د مار، ل７م برخه ده، نه د دام او دد
  د ابد دى غالم قامونو ته فقط مرګ

  

  نه شي په شپ５ل９ د اسرافيل ژوندون ك５دلى
  تش چي ؤ د روح نه په ژوند هم د چا جسد

  

  بس له مر－ه ژوند خو د آزادو خل／و حق دى
 ＇و كه دى منزل د هر ژوندي غ８５ د لحد

 

  )خپل م７ي ته(قبر 
   خو جوړ په ژوند د چا غالم وې؟ته! ُاف ظالمه

  پوهه نه وم ولي ده زما خاوره سوزناكه
  

  زيات３ شول３ ال زما ت５ارې ستا له وجوده
  ستا وجود د م％كي د عزت پرده ك７ه چاكه

  

  !د غالم له م７ي سل كرته لري! لرې
 !خدايه پاكه! جبرائيله! لري مي اسرافيله

 

  غيبي ږغ
   و بودپه ل７زان كه له قيامته دى نظام د هست

  دي له دې وران９ ＊كاره رازونه د وجود
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  الوزي تور غر لكه وري＃ چي زلزله شي
  كي８ي ترې په غرو ك＋３ د تازه چينو نمود

  

  هر نوي تعمير لره پكار پوه تخريب دى
  دى د ژوند د －رانو كشالو په دې كشود

  

  م％كه
  دا مدامي م７ينه، او دا جنـ， د حيات! ُاف

  كائيناتخالص به چري هم شي كشمكش د 
  

  نشته د خرد خپلو بتانو نه نجات
  عام دي كه عارف هغه بنده د الت، منات

  

  خوار شو ＇ه آدم؟ چي ي３ لرل د حق صفات
  زړه، نظر، ته －ران ＊كاري د دې جهان ثبات

  

  !شپه د انسان ولي صبا كي８ي نه هيهات
  

u  

  معزول شهنشاه
  وي دي مبارك هغه ن５ك مرغه شهنشاه ته

  ر ي３ فاش په خپل ايثارك７ل چي د شاهئ اسرا
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  شاه د خاورو بت دى د فرن， په درمسال ك＋３
  زړه چي د بامب７ وغواړي ك７ي به ي３ تار تار

  

  دا دى موږ مريانو ته افيم －６ په ك＋３ مشك دى
  !موږ ته بل بادار! جوړ ك７ه د فرن， ساحره

  

u  

  د دوزخي مناجات
  دې زوړ درمسال ك＋３ مطلبيان دي بامب７ان

  فه شي خداى ك７ي يادكله چي بتانو نه خ
  

  دي همه ب３ سوده كه پوجاده ك نمون％ونه
  برخه د خوارانو هم هغه ژړا فرياد

  

  ＇و كه ي３ ما９１ رسي آسمان ته په لوړتيا ك＋３
  ＊ار ي３ دى هر يو په ويران９ باندي آباد

  

  －وره د تر＊％ي د تقدير －ردش خو －وره
  دې پرو４ز خ７وبه سينه سوى دى فرهاد

  

  ، كه تجارت دىدغه سياست، علم، حكمت
  ＇ه چي دي، دا فكر د شاهانو ك７ل ايجاد

  



 ارمغاِن حجاز  اردواقبال از كلياِت 

٦٨٠  

  چي دا ＄اى له تا وو ډك خو! شكر لويه خدايه
  دى د سودا－رو د يورپ ＄ن３ آزاد

  

u  

  مسعود مرحوم
  لمر، سپوږم９ او ستوري د آسمان لكه د دود
  چا زده چي عدم دغه عالم دى كه وجود

  

  خيال د چول منزل ده افسانه او يا جادو دى
   ژوندون خو بس يو زغل دى ب３ مقصود＄كه چي

  

  آه د زمان３ د السه پات３ باقي نه شو
  شان د كماالتو د احمد او د محمود

  

  ي３ نا＇اپي يو د هنر علم زوال ؤ مرګ
  هغه د كاروان ب３ بها مال چي ؤ مسعود

  

  ژاړم د دې خل／و ب３ دردي مي ژړوينه
  ژړا －２ي سرود دا چي د سحر د چرګ

  

   غم كي８ي په صبرمه وايه عالج د يار د
  د راز كشود مه وايه په صبر دى د مرګ

  



  اردواقبال از كلياِت  ارمغاِن حجاز

٦٨١ 

  زړه چي وي په مين３ ك＋３ صابر زيات وي له سن／ه
  ده تر صبره الر د محبت نه زر فرسن／ه

  

  مه پو＊ته چي عمر ت＋ت５دونكى بال ＇ه ده
  ＇وك له دې خبر چي دا نيرن， و سيميا ＇ه ده

  

  ＇وك چي شو د خاورو نه پيدا خاورو ك＋３ پ شو
  امي پ＂ه ده؟ كه تل ده فنا؟ ＇ه ده؟دا هن／

  

  －رد وته د الر د جمال ذوق ورك７ې شوى
  عقل ＊ودى نه شي چي د دې مدعا ＇ه ده

  

  زړه نظر اعجاز دواړه د دغه آب و ِ－ل دي؟
  او كه نه، نو وايه د انسان انتها ＇ه ده؟

  

  روح د دې جهان خو الاٰله اال هو دې
  بيا مسيح او م５خ او د صليب ماجرا ＇ه ده؟

  

  چا ＄ن３ قصاص د تمنا د مر－ي غواړم
  ＇وك دى －نه／ار او بيا د دې خون بها ＇ه ده؟

  

  غم مه ك７ه چي بند ك＋３ د جهان －رفتار يمه
  مات به جادو－ان كاندي زه هغه زړه لرمه

  

  مقام دى د حيات وي خودي ژوندۍ چي مرګ
  ته امتحان د خپل ثبات عشق وركوي مرګ

  



 ارمغاِن حجاز  اردواقبال از كلياِت 

٦٨٢  

  ب３ پايانهوي خودي ژوندۍ چي نو ستا سيند دى 
  ستا په ب５لتانه ك＋３ موج مضطر د نيل د فرات

  

  م７ه كه وي خودي، ته ي３ د باد په مخك＋３ خل３
  ژوند كه د خودۍ وي ته ي３ مير د موجودات

  

  چرې كه نظر د يو بر４＋نا نه هم محروم وي
  دوه لكه جلوې ي３ تالفي شي د مافات

  

  بره د افالكو د مومن بنده مقام دى
  ريا الت و مناتم％كي نه وي ！ول تر ث

  

  ده حريم د ذات ي３، ！ول عمري ابدي جاله
  خاوري د لحد او نه جلوې دي د صفات

  

  چي بهر له دې خاكدان" ＄ان پ５ژندونكى"شي 
  مات به ك７ي جادو د لمر او ستورو د آسمان

  

u  

  غيبي آواز
  ږغ را＄ي له عرشه په سحر ك＋３ هسي شان
  ورك ور＄ن３ ＇رن／ه جوهر شو د ادراك

  



  اردواقبال از كلياِت  ارمغاِن حجاز

٦٨٣ 

   دي د تحقيق ＇رن／ه پ＆ شوووايه نشتر
  اوس كوالى نه ش３ چي د ستورو ＄／ر چاك

  

  حق د خالفت دى د ظاهر هم د باطن دى
  ＇ه به لمبه وين％ه شي د خس او د خاشاك

  

  ولي دي محكوم نه دي دا لمر، سپوږم９ او ستوري
  ستا له نظرونو ولي نه رپي افالك

  

  ＇و كه ال ر－ونو ك＋３ ده ستا وينه روانه
  ر نه اند４＋نه ك＋３ ي３ ب５باكنه تاؤده افكا

  

  وي پك＋３ ر１ا خو جهان بينه نه وي چرې
  ستر－ه چي نظر ي３ په كك９ ك＋３ نه وي پاك

  

  تته شوله الړه آئينه ستا د ضمير
  اې چي ته وژلى ي３ سلطان مال كه پير

  

u  



 ارمغاِن حجاز  اردواقبال از كلياِت 

٦٨٤  

  رباعيات

)١(  
  ＊اخ چي د اميد دى كوم زما ＇ه ي３ اثر دى
  ستا د تقدير ما لره ووايه ＇ه خبر دى

  

  ن د －ل كل９ ده پرانستو وته محتاجهن
  ستا د صباني سحر په باد ولي نظر دى

  

u  
  ورك７ه فراغت ورته د كار نه د جهان
  خالص چي شي غريب د هر نفس له امتحان

  
  زوړ شو نوى فكر ي３ دماغ ته نه پر４وزي
  نوې －ناه راوړي اوس له كوم ＄ايه شيطان

  

u  
  بل ډول عالم دغه د شام او د سحر ك７ه

  ن د وچي د لوندې ز４ر او زبر ك７هدا جها
  

  ستا دغه خدايي دي اوسي تل له داغه پاكه
  ته مي د دې ب３ ذوقه سجدو نه الحذر ك７ه

  

u  



  اردواقبال از كلياِت  ارمغاِن حجاز

٦٨٥ 

 )٢(  
  كاندي غريبي سره حسد مي اميري
  ＄كه چي زما ده غيرتمنده فقيري

  

  ت＋ته له دې فقر و درو４شئ ＄ن３ چي هغ３
  زده ك７ه مسلمان ته سر！ي＂ي او سركوزي

  

u  
  رد تنـ， لمن９ نه مي فرياددى د دې خ

  بيا د دغي ډ４ري تجل９ نه مي فرياد
  

  －وره چي نظر كول و غيرو وته ي３ خوښ دى
  بس د دې نظر د كافرۍ نه مي فرياد

  

u  
  ش５خ ته د حرم دا هسي اووئيل اقبال
  ＇وك ؤچي محراب د جماعت الندي اوده شو؟

  

  دا راغله ندا د جماعت له د４والونو
   ك＋３ ورك شو ＇ه شو؟＇وك د فيرن／ي په درمسال

  

u  



 ارمغاِن حجاز  اردواقبال از كلياِت 

٦٨٦  

  يخي هن／ام３ مو پخوان９ شوې د آرزو
  وينه د مسلم چي يخه شوې په هر سو

  
  دغه الديني مي مبارك شه د بتانو
  ＄كه چي نن م７ دى زما اور د اهللا هو

  

u  
  كاندي د مومن خبري ډ４ر په زړه اثر
  وي نظر ي３ ت５ز رو１ه سينه زخمي ＄ي／ر

  

  يچا ته به ديدار د هغه ＇رن／ه نصيب ش
  ＄كه چي محفل ته هغه كم را＄ي اكثر

  

u  
  ＊كاري دا د دې نه چي تميز د －ل او خار كا
  و－وره نسيم ته د سحر روشن ضمير وي

  

  چا و４ل چي د －ل په حفاظت به بريالي شي
  هغه ＇و اغزي كه چرې خوى ي３ د حرير وي

  

u  
  مه يادوه ما وته فراق او آشنايي
  ＄كه چي د ژوند دى حقيقت خودنمائي

  



  اردواقبال از كلياِت  ارمغاِن حجاز

٦٨٧ 

  پك＋３ د سيند شته دى، نه زيان د مرغلريزيان 
  شي د مرغلري چي له سينده جدائي

  

u  
  ولي ستا په سيند ك＋３ طوفان نشته، طوفان نه ي３؟
  ولي د خودۍ په حقله ته مسلمان نه ي３؟

  

  ستا دا د تقدير نه د يزدان －يله عبث ده
  ولي؟ وايه ته خپله تقدير د يزدان نه ي３؟

  

u  
  ه د ن／اه نهو－وري خرد كه ＊ه د خپل زړ

  دا جهان رو＊انه دى د نور د الاٰله نه
  

  بس سحر ما＊ام ترې پيدا كي８ي يو －ردش دى
  ＇وك كه درته －وري د ر１ا د مهر و ماه نه

  

u  
  كله ته د سيند په نم را پورته شه ＊كاره شه
  كله د درياب په زړه ك＋３ ورك لكه ＇په شه

  

  ت５ر شه د ساحل نه د درياب هم كله كله
   مقام ＊كاره ك７ه يو په دوه شهال دي د خودۍ

  

u  



 ارمغاِن حجاز  اردواقبال از كلياِت 

٦٨٨  

  د اخوندزاده ضيغم لوالبي كشميري بياض

)١(  
  آب د چينو ستا په رپا سر لكه س５ماب
  ستا په فضا－انو ك＋３ مارغان همه ب５تاب

  

  اې وادي لوالب

  ډك له شور چي نه وي كه منبر وي كه محراب
  وي او يا خواب دين بﾢ د مومن دپاره مرګ

  

  اې وادي لوالب

  ه نغم３ چرته جليا چي ك７ي ＄／رب３ ساز
  سست چي وي تارونه نو ب３ كاره وي مضراب

  

  اې وادي لوالب

  تش دى د مال نظر د نور د فراست نه
  ب３ تاوه د صوفي د ميخان３ دى مى ناب

  

  اې وادي لوالب

  زړونه را بيدار چي په فرياد ي３ د سحر شي
  دې قام ك＋３ پخوا نه دى درو４ش هسي ناياب

  

  اې وادي لوالب
 



  اردواقبال از كلياِت  ارمغاِن حجاز

٦٨٩ 

)٢(  
  دى غالمي چي ي３ دى نام سخت له مر－ه، مرګ

  اوپ５ژنئ در４غه د بادار مكر غالم؟
  

  شرع د شاه９ ك＋３ د احكامو جدت －وره
  شور د شپ５ل９ ＊ه، خوند د محشر －２ي حرام

  

  اې په غالم９ ك＋３ دي چي روح مضمحل شوى
  ب３ سوزه سينه ك＋３ د خودۍ مومه مقام

  

u  
 )٣(  

   فقيرنن －وره مجبور دى، هم محكوم او هم
  خل／و چي －ا１ه كمكى ايران هغه كشمير

  

  سوى آه را وزي د افالكو له سين３
  مرد حق چي ډار شي له سلطان او له امير

  

  اوروي قصه د زمان３ د ب３ درديو
  كور د غر لمن ك＋３ د زاړه دهقان زهير

  
  آه دا شريف قام، ＇اربه السونه تر دماغه

 قيامت ولي ك７ي تاخير؟" ＄ن６ نيوونكيه! خدايه
 

u  



 ارمغاِن حجاز  اردواقبال از كلياِت 

٦٩٠  

)٤(  
  －رمه د محكومو قامو وينه چي كوم آن شي
  و رپي د رنـ， و بوى ＇لور كنجه جهان

  

  پاك شي د انسان ضمير د ظن او له تخمينه
  هره الر ر１ا ورته ډيوه ك７ي د ارمان

  

  عشق ي３ ب３ د تار او ب３ د ستني شي －ن６لى
  نه چي شي له عقله هغه زوړ ＇يري －ر４وان

  

   مات شيپرله پس３ خوري چي －ذارونه آخير
  بت د شاه９ －＂ه زړه په مخ آئينه شان

  

u  

) ٥(  
  شوكت د باز ＊كاري８ي په الوت ك＋３ د تنزري
  تنزرى كه دا باز دى شو صياد ورته حيران

  

  پيدا دي چپاوونه په افكارو د هر قام ك＋３
  ＊ه نمايان" صبا"مشرق ك＋３ نن قيامت دى د 

  

  غو＊تنو د فطرت نه شو مجبور جوړ ي３ قيامت ك７و
  د اسرافيل ته چي كوم م７ى ؤ ن／رانشپ５ل９ 

  



  اردواقبال از كلياِت  ارمغاِن حجاز

٦٩١ 

)٦(  
  رندانو ته معلوم دي د صوفي ！ول كماالت
  هر ＇و كه د دوى خپل مشهور نه دي كرامات

  

  خپل نفس لرل په واك ك＋３ او نعره د اناالحق
  آزاد چي وي سالك نو دا ي３ كل دي مقامات

  

  "همه اوست"محكوم چي وي سالك نو دى هم دا ي３ 
  د مفاجات  هم مرګهم م７ى، او هم قبر او

  

u  

) ٧(  
  را ووزه له خانقاه اختيار ك７ه رسِم شبيري
  دا فكر د خانقاه خو دى يو غم او دل／يري

  

  ＄ي بوى د رهبان９ د ستا د دين او د ادب نه
  هم دا د م７ه ك５دونكو امتونو ده، پيري

  

  جلوه داسي ل５مو ك＋３ د شاه９ د شياطينو
  جاريد ＊كار په زړ ك＋３ شوق د ＊كار ك５دو كاندي 

  

  ＇ه ت５ر شول ب３ پروا مي د نوا د صبائي نه
  چا ولو！ل３ توري مست３ ستر－ي كشميري

  



 ارمغاِن حجاز  اردواقبال از كلياِت 

٦٩٢  

)٨(  
  تا خير دې كه دا يو د ويني ＇ا＇كى دى －ن６لى
  دا زړه دى د س７ي فقط يوه جذبه بلنده

  

  خوښ نه دى د هغه د سپوږم９ ستورو دا چلند
  زړه خپله د ما＊ام او د سحر دى نقش بنده

  

  ك＋３ چي اور د چنار شته دىضمير د كومو خاورو 
  ك５داى نه شي چي يخه شي غه خاوره ارجمنده

  

u  

 )٩(  
  شوه ب５رته په چمن ك＋３ چي د －ل كتابخانه
  پكار د مال هي＆ نه شو بيا علم كتابي

  

  هوا د پسرلو د مقانت ده ل７زوونك３
  الس پوري په غزل ك７لو بوډا اندرابي

  

  داسي وينا وك７له په جهر" او رختي" ريدي
   يمه رازنو ته د روح ب３ حجابيچي زه

  



  اردواقبال از كلياِت  ارمغاِن حجاز

٦٩٣ 

  مر－ي ته هر هغه چي عمري خوب د لحد وايي
  پنهانه په تعبير ك＋３ د هغه ده خرابي

  
  ژوندون د ور＄و شپو دې سلسل３ ته وايه نه شي
  كه پوهه ي３ ژوندون نه دى مستي او نيم خوابي

  

  ژوندون خو په خپل اور ك＋３ سو＄５دل دي نور ＇ه نه دي
  ، د خوشحاليو ده چابيكه پوى شوې په دې راز

  

  سپرغ９ كه دي حاصله ك７و د خپل زړ－ي له اوره
  ستا الندي تر قدم به دا فلك شي آفتابي

  

u  

 )١٠(  
  پل３ سخت３ د آزادو لكه كلكي پل３ د كا１و

  د تاك پل３ نرمي د غالم لكه د نرم رګ
  

  زړه م７ او م７غژن او نا ُاميد د محكومانو
  اكژوندى وي د آزادو زړه پر سوز او طربن

  

  دولت وي د آزادو، زړه رو＊ان او نفس －رم
  دولت وي د محكومو، فقط يو ل５مه نم ناك

  



 ارمغاِن حجاز  اردواقبال از كلياِت 

٦٩٤  

  محكوم وي د اخالص، او د مروت نه ب５／انه
  هر ＇و كه د منطق په داليلو وي چاالك

  

  ممكن نه ده محكوم به، چرې سيال شي د آزادو
  هغه ي３ يو غالم، او دى بادار دى د افالك

  

u  
) ١١(  

  امي، ！ول له خودۍ دي ب５／انهعارف دى، كه ع
  ＇وك و＊ايي چي دا دې جماعت كه ميخانه

  

  دا راز له موږ پ ك７ى هغه مير د واعظانو
  حرم دى خپل ＇راغ باندي پخپله پروانه

  

  جادو د ب３ خبرۍ دى، كافري كه دينداري ده
  د ش５خ او برهمن حديث جادو او افسانه

  

  خاونده په نصيب د دې وطن هغه درو４ش ك７ې
   په فقيرۍ ك＋３ ي３ انداز، كليمانهچي وي

  
  تر كومه به هغه د زمان３ له ستر－و پ وي

  د اوبو －وهر همه دي يكدانه" ولر"د 
  

u  



  اردواقبال از كلياِت  ارمغاِن حجاز

٦٩٥ 

 )١٢(  
  د زور نه د عمل ي３ په بل ډول دى جهان
  ژوندو قامونو ډ４ري معرك３ ك７ې په ＄ان

  

  باطل د نجومي دا د صبا د حال ويل دى
  انرا پر４وتل چي كوم ؤ زاړه ستوري د آسم

  
  تر دې حده ضمير د دې جهان دى اور اخستى
  ＇پو ته د درياب شولو پيدا ستوري رو＊ان

  

  دا م％كه يو ساعت د زلزلو نه اوز－اري８ي
  باريك اشارتونه د فطرت دي نمايان

  

  چين３ د هماله به تر كومه را خو！كي８ي
  حيران" خضر" "ولر"دى فكر ك＋３ په غاړه د 

  

u  

 )١٣(  
  دا په زمانه ك＋３ده نخ＋ه د ژوندو قامونو 

  چي هر سحر ما＊ام د دوى بدلي８ي تقديرونه
  

  ژوندون چي دى د دوى كمال د صدق و پيرزويني
  فطرت هم ك７ي معاف د هغو واړه تقصيرونه

  



 ارمغاِن حجاز  اردواقبال از كلياِت 

٦٩٦  

  وي شان د قلندر ي３ په جالل ك＋３ سكندر وي
  هم دغه امتونه دي او ＊كلي شمشيرونه

  

  چي ＄ان وپژني خودي جمال هم ي３ جالل دى
  دغه، نور ي３ همه دي تفسيرونهكتاب دى هم 

  

  منكر خو د اختر له شانه زه نه يم خو بيا هم
  د خداى په در قبول وي د آزادو تكبيرونه

  

  حكيم زما د راز نه د سندرو ＇ه خبر دى
  د عقل نه اوچت د ل５ونو دي تدبيرونه

  

u  

)١٤(  
  دا ＇ه كافرانه كوې د ژوند قماربازي
  ي３ ساز د زمان３ سره له ＄انه ناسازي

  

   نشته د حرم په مدرسه ك＋３رحنن زړه د جن５د
  رح او د رازيرحاو نه هغه نظر د غزالي

  

  په حكم د فطرت چي لوى مفتي دى د ازله
  په دين ك＋３ د چتي ده حرامه شهبازي

  



  اردواقبال از كلياِت  ارمغاِن حجاز

٦٩٧ 

  هم هغه ازلي فقيهه جره شاهين ته اووې
  الوت دي په آسمان لره له م％كي ناسازي

  

  ه ك７هدا زه يم چي د جهر له وينا مي توبه ن
  له دې و４ري چي وبه شي سلطان ته غمازي

  

  السونو ك＋３ زموږه سمرقند نه بخارا شته
  دعا د فقير ووايي په ترِك شيرازي

  

u  

 )١٥(  
  د مغرب ضمير تاجر دى، د مشرق راهبانه
  هلته وخت په وخت بدلي８ي دلته يو شان زمانه

  

  د درياب په غاړه خضر راته وې محرمانه
  ر ي３ ده ساحرانهسكندر كه قلندر دى، ال

  

  دا خدايان د خانقاه مي سخت د＊من －２ي و４ري８ي
  چي فرياد مي ورته نه ك７ې دړې وړې آستانه

  

  د غالم د علم و پوهي دغه راز خو را ＇ر－ند دى
  كه ده م％كه تن／ه ＇ه پرې؟ فضا شته ب３ كرانه

  



 ارمغاِن حجاز  اردواقبال از كلياِت 

٦٩٨  

  چي دا خپل ＄ان ت５رويستل دي او كه خداى سره ！／ي ده
  قدير په بهانهمسلمان چي عمل پر４＋ود د ت

  

  ＊اخ د －ل ＊كاري په دې او ژړولو چي زه قيد شوم
  د دا هسي نغمه خوان خو درنه نه وه آشيانه

  

u  

 )١٦(  
  !بيان ته ＇ه حاجت دى، اې وطنه د －النو
  تصوير زموږ د سوي زخمي زړه －２ه الله

  

  تقدير خو نتيجه ده د اعمالو نور ＇ه نه دي
  پيغام راكوي دا راته خدايان د هماله

  

  د ژمي په بادونو ك＋３ بربن６ ي３ دى بدن
  هنر ي３ اميرانو ته چي ورك７ه دوشاله

  

  دولت ته د دنيا چي د وفا اميد ونه ك７ې
  شته ت５＋ته طبعيت ك＋３ ي３ په ＇５ر د غزاله

  

u  

 



  اردواقبال از كلياِت  ارمغاِن حجاز

٦٩٩ 

) ١٧(  
  چا ته چي خودي ＊ودلى تن فراموشي ده
  نن په دې غازي باندي حرام، زره پوشي ده

  

u  

)١٨(  
  ده سوز د ＄ي／رك７ه پيدا هم هغه ارا

  توره كه ي３ غواړې م پيدا ك７ه د پدر
  

u  

 )١٩(  
  زه يو مسافر يم ل８ خو وا مي وره فرياد
  ستا سينه ك＋３ هم چي قيامتونه شي آباد

  

  دا ده غوره پن／ه چي ژړا زما د غم ده
  عام په جهان نشته دى دولت د زړه نا＊اد

  

  زه يم －يله من د زمان３ د بده ذوقه
   محنت چي د فرهاد＊كاري مي محنت ورته

  



 ارمغاِن حجاز  اردواقبال از كلياِت 

٧٠٠  

  ږغ د ترخ＃ بل دى چي له －＂３ اور４ده شي
           پوهه شه دا ږغ خو د ترخ＃ او د ＄ي／ر دى

u  
 
 



  اردواقبال از كلياِت  ارمغاِن حجاز

٧٠١ 

  د سر اكبر حيدري

  請در اعظم حيدرآباد دكن په نوم

له  د يوم اقبال په موقع د حضور نظام د توشه خان３
خوا چي د 請دراعظم ما تحت ده، د زرو روپو د 

  ول د و請ول ك５دو په موقعچك د م５لمستيا په ډ
  

  حكم ؤ د خداى چي قلندر وته ي３ ورك７ې
  دا پرويزي شان چي د شاه９ لري صفات

  
  وې چي واخله ك７ه شاهنشاهي په ＊ه تدبير
  ورك７ه دې راتلونكي او بيا تلونكي ته ثبات

  
  هسك به مي را بار د امانت ك７و په سر ستر－و
  هر تراخه وي حلق ك＋３ د درو４ش لكه نبات

  
  قبول نه ك７اى شو غيرت زما د فقردا ي３ 

  اووې چي هغه دا د خدايي مي دى ذكات
  

u  



 ارمغاِن حجاز  اردواقبال از كلياِت 

٧٠٢  

  حسين احمد

  ال خو په رموز د دين عرب ＇ه خبر نه دي
  ＄ه د ديوبند حسين احمد بوالعجمي

  
  ږغ ي３ په منبر ك７و جوړ ملت شي له وطنه
  صپوى په مقام نه دى د محمِد عربي

  
   وته چي دين خو بس هغه دىصرسه مصطٰفى

  كه نه وي دا، نو ده همه بولهبياو،
 

          
u  

  حضرت انسان
  د عقل او نظر ده په دنيا ＇ه ارزاني
  هي＆ پ＂５داى نه شي چي عالم دى نوراني

  
  او كه －ورې دومره د فطرت نرۍ پرده ده
  ＊كاري ترې مسكا د ماليكو پنهاني

  



  اردواقبال از كلياِت  ارمغاِن حجاز

٧٠٣ 

  زوى ته د آدم د ديد بلنه دا دنيا ده
  ز دى نهانيذوق ي３ د اظهار شته چي كوم ＇ي

  
  دا زوى د آدم دى، چي د ده له وينو او＊كو
  خداى ك７ل په دنيا ك＋３ دريابونه طوفاني

  
  دا دنيا د خاورو د چا كور دى فلك ＇ه زده
  ستوري ك７ي د چا د شبستان ن／هباني

  
  زه مقصود د －ل كه يم، له ما به ＇ه سيوا وي
  ＇ه زما د نوو هن／امو به انتها وي

 

u  

  


