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دخپرندویيادښت

وليس ادبيات د هر ولس، ټولنې او ملت په اديب تاريخ کې له ارزښت او 
پرته د هغو د ژبو او ادبياتو مطالعه  د هغو له يادونې اهميته ډکه ونډه لري چې

نيمګړې ګڼل کېږي، دغه ادبيات معموالً شفاهي بڼه لري او په هغو ولسونو يا 
لوست خپرېدنه پکې ډېره نه وي عامه  ليکټولنو کې زيات پياوړي وي چې د 

کې د  بېالبېلو دوروشوي، زموږ هېواد او په عام ډول افغاين ټولنه هم د تاريخ 
ځانګړو مسلطو سيايس، ټولنيزو، اقتصادي، فرهنګي او جغرافيوي رشايطو او 

کې د دغسې ټولنو او ولسونو د کتار په لومړيو ليکو کې  موجوديتعواملو په 
که پکې د وليس ادبياتو پانګه د ليکلو ادبياتو په پرتله ډېره درنه او راځي؛ نو ځ
 شتمنه ده.

ښکاري چې زموږ زياترو وګړو د پېړيو په اوږدو کې  مطالعېد دې ادبياتو له 
خپلې هيلې، غوښتنې، ارمانونه، خوښۍ، غمونه، رنځونه، مينې، کرکې او... 

مدغو وليس ادبياتو کې لنډه دا چې د ټولنيز ژوند ټول کړه وړه يې په ه
منعکس کړي او له معمول رسه سم يې په شفاهي توګه له يو نسله بل ته خوله 

 په خوله او سينه په سينه لېږدويل دي.

يادونې وړ ده چې د دغه لېږدېدو په بهري کې د دغو ادبياتو ډېره برخه د 
ندي ؛ خو هغه لږه برخه چې راټوله شوې او خو له منځه تللې دههېره شوې او 



ب

شوې؛ نو ډېره برخه يې ال په ولس کې خوره وره پرته ده، هغې ته په کتنه 
 همدومره بډايه ده چې ښايي د نړۍ بله هېڅ ژبه وررسه برابري و نه کړای يش.

دغه ستاسې په الس کې د وليس شعرونو ټولګه د پښتو د وليس ادبياتو د 
ال يې زموږ پياوړی راټولې شوې او خوندي شوې زېرمې يوه بېلګه ده چې ويناو 

هـ ش( دی چې  ۰۱۶۱ -۰۶۲۱وليس شاعر مرحوم مفتي عبدالحنان داعي )
غونډۍ په کيل کې يې په يوه روحاين او درنه کورنۍ کې ، د لغامن د ده زيارت

کورنۍ او دې نړۍ ته سرتګې پرانېستې دي، لومړين ديني علوم يې په خپلې 
پښتونخوا، پېښور او د کونړ د لوړو ديني علومو پسې سيمه کې؛ بيا وروسته 

اديب شخصيت ترې جوړ شوی، د امري مو ته تللی او عامل، فاضل او ځينو سي
هـ ش(  ۰۱۱۰ -۰۶۲۱حبيب الله خان او امان الله خان د واکمنيو پر مهال )

د لغامن په محکمه کې محرر، د اعليحرضت محمدنادرخان د واکمنۍ په کلونو 
د  هـ ش( پورې د اعليحرضت ۰۱۰۲تر )کې د کونړ د محکمې مفتي او بيا 

هـ ش( کلونو د  ۰۱۶۱ -۰۱۰۲نکي او په )صدارت د عظمي فرمانونو د ليکو 
مزاررشيف د اقچې په محکمه او د شينوارو د کهۍ د محکمې د مفتي په توګه 

برخمن دنده تررسه کړې او د مفتي عبدالحنان په نوم له لوړ نوم او شهرته 
( کلنۍ کې پيل کړې او د ژوند تر پايه ۰۲شوی، شاعري يې په نوې ځوانۍ )

هـ ش( کې د زړه په مينه او وينه پاللې ده، د يوه پياوړي وليس شاعر  ۰۱۶۱)
، لوبې، بګتۍ، چاربيتې، هبدل) په توګه يې د وليس شاعرۍ په ټولو اصنافو

او د خپل ولس او خلکو  شاعرانه وړتيا آزمويلې ېپياوړ  هداستان او...( خپل
ډېرې هيلې، ارمانونه، دودونه، ديني، مذهبي حکايتونه او روايتونه، له پند او 
عربته ډکې کيسې يې د وليس شاعرۍ په کالبونو کې خوندي کړي، خپلو 

 هممهالو او راتلونکو نسلونو ته يې د شعر په خوږه او رنګينه ژبه لېږدويل دي.



ج

ياوړي وليس شاعر له پند او خونده ډک زموږ ځينو فرهنګپالو د دغه پ
يې خوندي کړي او خپاره کړي هم شعرونه راټول کړي او په ځينو ټولګو کې 

له ورکېدنې يې ژغوريل دي، د شعرونو يوه لويه قلمي نسخه يې د  دي او
افغانستان د علومو اکاډمي په کتابتون کې خوندي ده، په دې وروستيو کې 

ان د علومو اکاډمي د کتابتون آمر ځوان فرهنګپال، يې يوه بله نسخه د افغانست
ليکوال او شاعر ښاغيل برشمل زرغون راپيدا کړې او ترالسه کړې ده چې دا 
دی له دغو دواړو خطي نسخو او ځينو متفرقو راټولو شوو او خپرو شوو چاپي 

بشپړ نسبتاً رسنيو کې د خپرو شوو شعرونو په مقابله، تصحيح او سمونه يو 
 چاپ ته چمتو کړی دی.کليات 

فرهنګي  -د افغانستان د علومو اکاډمي وياړي چې دا ځل د خپلو علمي
واين او وليس شاعر د شعرونو يوه لويه يچارو په لړ کې د هېواد د يوه پياوړي د

د شعر او ادب دالحنان داعي کليات( په نوم او ارزښتمنه پانګه د )مفتي عب
الۍ په توګه وړاندې کوي، ويناوال ته يې د فرهنګي ډ -مينه والو ته د يوې اديب

نکي ته يې د درباره بښنه او زيارکښه تدوين کو لوی څښنت تعالی جل جالله له 
 .متونو لپاره د برياليتوب هيله کوونورو غوره فرهنګي خد

درنښت
کتورعبدالظاهرشکېبڅېړنپوهد

دافغانستاندعلومواکاډميرئيس
۰۱/۲/۰۱۲۲ 
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بسماللهالرحمنالرحيم

ط
 

 کليات داعي مرحوم عبدالحنان اخوندزاده د
 

 ندګلويادداعيعبدالحنانپېژ

مرحوم داعي عبدالحنان د مرحوم عبدالرحمن اخوندزاده زوی، د برهان 
چې مرش نيکه يې  سیالدين اخوندزاده ملسی، د غالم محمد اخوندزاده کړو 

ليامن غره د محاذ د بنو دامان د عالقې، د سيدمحمد اخوندزاده نومېده؛ د س
لوهاڼ)لواڼ( له مالخېلو څخه و او د ده دغه مرش نيکه د مهرتملک بابا د زيارت 

 په شوق لغامن ته راغلی و.
 څلوېښت شپې ورځې نه وې تېرې شوې وايي چې په لغامن کې ال د ده

کې  )اغرخان( د خپلې پېرزو او مهربانۍ په غېږ خېل چې د لغامن موسی
ونيوه، د دواړو په منځ کې خوږه مينه او محبت ورځ په ورځ زياتېده، د ازل کړه 
خپل کار کوي او ازيل کښيل نه بدلېږي، نوموړي خان خپله پېغله خور په 
رشعي نکاح )کې( ورکړه، په لغامن کې د مېشتې په ډول وپاېد؛ بيا څه موده 

غه مقدسو ديني فرايضو له ادا وروسته د حج لپاره بيت الله رشيف ته والړ او د د
 .وروسته وفات او فاين دنيا څخه يې رحلت کړی دی



ه

له دې لنډ تذکر څخه به اوس د داعي عبدالحنان پېژندګلوۍ ته راستون 
 شم:

داعي عبدالحنان اخوندزاده چې يوې لويې کورنۍ ته منسوب دی؛ د 
ت( مشهور چې په )ده زيار  د غونډۍ په کيل کې ،مرشقي د لغامن د ده زيارت

ش( کې زېږېدلی دی، ابتدايي علوم يې لومړی له خپل پالر  ۰۶۲۱دی؛ په )
او بيا يې له خپلو ترونو: شاجي او مريجي څخه لوستيل؛ وروسته يې نور 
تحصيل په پېښور کې له ګاړې مولوي محمدخطاب صاحب او څه موده يې د 

 مرشقي د ښېوې له سيدکامل صاحب نه هم سبق لوستلی دی.

عبدالحنان په رصف، نحوه، منطق، ريايض، معاين، فقه، تفاسريو او داعي 
چې په نتيجه کې يې د شعر  متبحر عامل او پوره الس يې درلوداحاديثو کې يو 

او ادب احساسات وښورېدل، د بلبل په شان يې شاعرانه سندرې د مينې او 
 محبت له سوز او ګداز رسه هرې خواته خپرې شوې.

ې د ادب مرغلرې توی شوې، په مينه او محبت کې يې په شاعرانه ګلشن ي
چې  دله، شاعرانه مستۍ داسې قلندر کړروانه شاعري په هر چا خوږه لګې

( کالو په ۰۲طالبانو ته به يې په قرار زړه درس نه شو ورکولی، دغه تاثري ته د )
عمر د مهرتملک بابا په زيارت کې د مرحوم شېخ احمدخان متويل له روح 

هغه هم په خپل وخت کې لوی شخصيت درلود او د شاعرانه چې  هڅخ
خيالونو مستو احساساتو خاوند و؛ روحي نشې او متاشې يې ترې حاصل کړې 
وې، په دغه ننداره کې يې د شعر او ادب له جهان رسه مينه کلکه شوه، په 

د شعر بازار تود شو؛ رسه له دې چې د ده د ادب ګلشن يو پښتو او فاريس يې 
ن بابا د ځانګړی سمسور بڼ دی؛ خو بيا هم څه ناڅه د ده د شعر قافله د رحام

 سبک په الره روانه ده.



و

ای داعي او ځداعي عبدالحنان په خپلو ځينو اشعارو کې د خپل نوم په 
ې په سلسله کې ې طريقيمفتي د تخلص په ډول ياد کړي دي، داعي د قادر

شامل او د تګاب مال صاحب مريد او صويف مرشبه قانع شخص و، ډېره خوږه 
طبع يې لرله، د شعر، عروض، موسيقۍ او نورو ټولو اديب فنونو کې د ښو 

نه ه ونه لرل؛ خو له دديوانمعلوماتو خاوند و، داعي عبدالحنان د شاعرۍ 
کورنۍ دومره عالقه نه و رسه د دوی علمي ديوانوروسته د ده له شاعرانه 

درلوده، زياته توجه او پاملرنه يې نورو علمي کتابونو او تحصيل ته اوښتې وه؛ نو 
له دغې کبله چاپ شوي نه دي او ډېر اثار يې د زمانې بادونو له منځه وړي 

 دي.

؛ د دغه مرحوم وونه چې ماته معلوم و ديواند نوموړي مرحوم دوه جلد قلمي 
چې ده دغه  اخوندزاده صاحب نه وغوښتلني( له زوی )مولوي محمدحس

ونه ماته راکړل، په ډېر کوشش رسه مې ديوانپاڼې قلمي  -څريې شوې پاڼې
په یو جلد کې ترتيب او راټول ( فاريس غزلې ۶۳۲( پښتو بيتونه او )۶۴۲۲)

 چې اوس يو بشپړ جلد دی. کړل

 دداعيعبدالحنانرسميماموريتونه

رې د لغامن په محکمه کې محرر او د شهيد ( پو ۰۳۱۰( نه تر )۰۶۲۱له )
اعليحرضت محمدنادرشاه د پاچاهۍ په لومړۍ دوره کې د کونړ د محکمې 

( پورې د مرحوم رسدار محمدهاشم ۰۳۰۲( نه تر )۰۳۰۰مفتي مقرر شو او له )
ښه خط لرلو له امله د صدارت خان د افغانستان د مدير صدراعظم له خوا د 

( پورې ۰۳۶۱( نه تر )۰۳۰۲په وظيفه وټاکل شو، له ) د فرامينو د ليکلو عظام
( په اوايلو کې د ۰۳۶۱د مزاررشيف د اقچې د محکمې په افتا مرصوف و، د )

مرشقي، د شينوارو د کهۍ محکمې ته تبديل شو، د هغه ځای د ماموريت د 



ز

( د عقرب په لسمه ورځ د ناروغۍ له کبله په ۰۳۶۳څلورو کالو په دوره کې د )
نۍ عمر يې د لغامن د ده زيارت، د غونډۍ په کيل کې له ژوند رسه ( کل۲۳)

 وداع وکړه او د مهرتملک بابا په بڼ کې ښخ شوی دی.

چې د خپل ماما اديب ټوټې مې راټولې کړې او د  زه په دې ډېر خوښ يم
 ده د مينې او محبت ويناوې ورکې نه شوې.

 

محمدرسورسودمند
ل۰۱/۷/۰۳۳۱



ح

لنډون
ځينې نومونه په لنډ ډول ښودل شوي چې په الندې ډول دي:

 ن، د افغانستان د علومو اکاډمۍ نسخه. .: الف۱
 ، د برشمل زرغون نسخه )بېله نسخه(.ن .: ب۲
وان.ي، چاپ دد .: چ۳



ط

 

 
 

 داعيمفتي عبدالحنان 
 

(۱)

شاعرييې

داسې ويل کېږي چې لغامن يوه ډېره تاريخي سيمه ده او له تاريخوايل 
رسه ډېره ښېرازه، زرغونه او شاعرانه سيمه هم ده، په دې سيمه کې ډېرې  -رسه

تاريخي پېښې تېرې شوې دي، په دې سيمه کې ډېر نومويت عاملان، ليکوال 
لته يې اوس له نورو اړخونو رسه کومه اړيکه او کومه او شاعران تېر شوي، د

خربه نه اوږدو؛ يواځې د يوه نومويت، پياوړي، غښتيل، عامل او شاعر چې تر 
ډېره په وليس شاعرۍ کې د استاد مقام او ځای لري؛ خربې کوم چې نوموړی 

 مفتي عبدالحنان داعي نومېږي.

ښې درجې خاوند شاعر مفتي عبدالحنان د لغامن په ټولو شاعرانو کې د 
کړې، ټوله شاعري يې يې دی، ډېره رنګينه، خوږه او په زړه پورې شاعري 

اهنګواله ده، روانه شاعري يې کړې، د هر سړي د ذوق شاعري يې کړې، د 
 نورو شاعرانو په شان د شاعرۍ د پيلېدو المل په خپله ښي:

ريشېخاحمدخانلهقربهشوشعرمېجاريواري،کومخواري،زا
ديارپهدرکې



ي

نوموړي خپله شاعري تر ډېرې پټه ساتلې وه؛ خو کله چې د کونړ په ترن 
 کې يو څه وخت په دنده ګومارل شوی؛ نو هلته د رحامن بابا خربه:

دادستوردیچېېلېهدردهزرېېرویخېې ي
رنېېېېېېدېېېېېهودرحېېېېې نلېېېېېهشېېېېېاعر 

 

په يوې ښځې مېن ده هم بيا زړه په رښتينې معنا بايللی، د نظرۍ په نامه 
 شوی و، په شاعرۍ کې يې څو ځايه ياده کړې:

نظر نظرتهدېمحتاجعبدالحنانوينم
سبابېلتوندیمساپربهپهلغ نررځي

- - - 
زهشاهنظر چېښاېستهپهراڼهپورهميه

ډېرهخوشنورهميه
له شاعرۍ يې هر سړی په بېل ډول خوند اخيستی يش، ده چې کوم ډول 

کړې او په شاعرۍ کې يې چې کوم پټ خوند او ذوق پروت دی؛ هغه شاعري 
په الفاظو نه يش بيانېدی، شعر يې خپل دی، رنګ يې خپل دی او فورم يې 

 هم خپل دی:

نورمېتوبهشهزيايتنهوړمهستم،دغم،زړهمېقلمشو،دم
ترېنهبهېږي

- - - 
،ملهمداستاپهمينهکېخربمتام،عامل،امم،عرب،عجم

پهمالګېږي



ك

نورو شاعرانو چې په خپل وخت شاعرانه تعيل کړې؛ نو زموږ مستانه او خوږ 
شاعر عبدالحنان هم له هغو کم نه دی، خپله شاعرانه تعيل يې په زغرده 

 ښکاره کړې:

رسحلقېېېهدشېېېاعرانواحمېېېدخاندی
زهحنېېېانداوسېېېنيول ېېېهپېېې ريېېېم

 

- - - 
شېېېاعراندزمېېېانېراتېېېه  ېېې ندي

مخپېشوال هيېوپېييېمهددویپرز
 

له دغو خربو که راتېر شو؛ نو مفتي عبدالحنان يو نوموتی او ژمن شاعر تېر 
شوی، شاعري يې ټوله د ولس لپاره کړې، د ولس د خوښۍ لپاره يې کړې، په 
شاعرۍ کې يې وليس رنګ تر ډېره ليدل کېږي، دی دوه اړخيزه شاعر دی او 

مونه يې تر ډېره پاليل دي، نوموړي دوه ډوله شاعري دا ځکه چې خپل ميل فور 
 کړې:

شاعريديواينلومړی:
دويم:ميلشاعري

ارواښاد حنان چې دغه دوه ډوله شاعري کړې؛ دواړه ډوله شاعري يې په 
وليس رنګ کې رنګ ده، د دغو دواړو ډولونو يو بل کې رنګول او بيا ترې يو بل 

ړنه ده، شاعري يې د هغه وخت په ډول جوړول د حنان د شاعرۍ يوه ځانګ
 سيمه ييزه موسيقۍ کې ښه په سور او تال ويل شوې او اوس هم ويل کېږي.

ارواښاد عبدالحنان تر ډېره نصيحتي شاعري هم کړې، خلک يې ښې الرې 
 ته رابليل دي، نوموړی په زغرده غږ کوي چې:



ل

درناهلېهخېييځېانسېاتهرررېوره 
 دتېېېوبېپېېېهاېېېيق کېېېازړرېېې اېېې ا

 

- - - 
اخېېربېېهېړشېېېتېېهلېېهدېدنيېېا
وکېېېېړهسېېېېوداپېېېېهبېېېېازارددنيېېېېا

 

او له دې رسه بيا دا هم وايي چې هوښياران او ښه خلک سهر وختي 
 پاڅېږي، د وخته پاڅېدو لپاره د خپل محبوب ليدنه تر رسه کېږي:

پادېږهغافلهابحدمدیاسېتغ ارکېا
کېېهروښېېياريېېې لېېردديېېدارکېېا

 

ريا ډک عبادت د چرګ له نارو رسه تشبېه کوي او دا کار يې په بېکاره او له 
 خپله هم نه خوښېده:

چررهرسېپهنارودېکړځېانسېتړی
ل هژرندهچېپارچاوکېړيژرنېدهرېړی
رېڅوکنهکېويعمې سېتاپېهبېانګونو
ل هتهچېکړېداکارنهدیچېاکېړی

 

- - - 
دريېاتسېېبېپېېهېۍپګېړ پېېهرسکېېا

1پېېېېهعوامېېېېوبرابېېېېرکېېېېادامدم ېېېېر
 

که په لنډ ډول وويل يش چې مفتي عبدالحنان داعي تر ډېره وليس 
شاعري کړې، د وليس شاعرۍ هر فورم کې يې خپله طبعه ازمايلې او نوموړی 

                                                 
 : شعرونه ټول له )الف( نسخې راخيستل شوي دي.1



م

ه غزلې، تر ډېره پکې بريالی ښکاري، ده لوبې، مقامونه، داستانونه، وليس رنګ
ه چاربيتو کې تر ډېره استاد ښې ډېرې ليکيل دي، پبګتۍ او پښتو چاربيتې 

 .ري، هر اړخيزې چاربيتې يې ليکيل ديښکا

د عبدالحنان د ولسيتوب رنګ بېل دی، په وليس شاعرۍ کې يې بېله الره 
 ترتي  کې اوډلې ده؛ خو بشپړه نه ده، ديواينده، وليس شاعري يې هم په 

 ځينو ځايونو کې له منځه تللې؛ کنه ده خو تر ډېره پکې خواري کړې.

د چاربيتو څېړونکو ته ډېرې په زړه پورې او هر اړخيزې چاربيتې لري، 
 کولی يش چې هر ډول چاربيته ترې انتخاب او وټاکي.

حنان په خپلې شاعرۍ کې تر ډېره وليس پانګه ځای کړې، په عبدالمفتي 
کېږي، له دې رسه شاعرۍ کې يې اديب نومونې، ګړنې او متلونه ډېر موندل 

 -برخه کې يو نه هم کړي، زه به يې يواځې د متلونو او د نقد پهيې په ډېرو نقدو 
رنګه نوموړي د خپل زوی د مرګ په وير، د اعليحرضت يو شعر راوړم؛ همدا

محمدنادرشاه په ستاينه کې هم شعرونه وييل دي، کندهار، ننګرهار او کونړ 
 چې دلته يې په لنډه توګه راوړم: کې يې هم وخت او دندې تر رسه کړي

ارواښاد عبدالحنان په خپلې شاعرۍ کې ډېر زيات متلونه کارويل : تلونهم
 دي، يو څو بېلګې يې دا دي:

دنياکښتداخرتدی،دهکرې؛رغهبهرېبې
حنېېېانرېېېېنکېېېرلنېېېهديالهېېېيپروردرېېېاره

 

- - - 
کهلهبدورسهررځې؛بېدبېهپرځېې
لېېهنې ېېانورسهځېېانکېېهرمجليسېېه

 



ن

يا له ده نه که يو څه اندازه وړاندې تېر شوي دي؛  حنان د خپل وخت او: نقد
 نو په هغو يې دا ډول نقد کړی:

،دهيېېېنېوردي2،دهيېرسور1دهيعقوب
حېېېېاحېېېېيانداوسېېېېنيوپېېېېهتقريېېېېريېېېېم

 

مفتي حنان د خپل زوی د مرګ په وير ژړلېدلی، په : دځينوخل ويادونه
 دې اړه وايي:

نمجاننهويسرترېلټومهغ مغړوم
نوراينځواننهوينم

 چې په دې ډول ده: شاه په باره کې يې چاربيته ليکلېد غازي محمدنادر 

پادشېېېېېېېېېاهيېېېېېېېېېېداسېېېېېېېېې م
غېېېازيشېېېېرديېېېهدانيېېېېتېېېه
چېېېېېېېېېېودېرا ېېېېېېېېېهنېېېېېېېېېام
پېېېېېهتېېېېېورهپهلېېېېېوانيېېېېېېتېېېېېه

 

 د کندهار يادونه په دې ډول کوي:: دځينووېيتونويادونه

عبدالحنانکېهدلغې نپېهلېوررواني
بيېېېېېېاددهلېېېېېېهکنېېېېېېدرارنېېېېېېهتوبېېېېېېه

 

- - - 
پېېهحنېېانبانېېدېکېېهسېېتامهربېېاينوای
دهبېېهدېېهغوښېېت لېېهښېېاردکنېېدراره

 

                                                 
 : يعقوب وليس شاعر و، اوليس سندرې کې يې شعرونه راغيل دی.1
 : رسور هم وليس شاعر و، په اوليس سندرې کې يې شعرونه راغيل دي.2



ۍ

 کونړ يې دا ډول ياد کړی:

کاشېې ېزهحنېېانخېېوپېېاتېپېېهکېېونړوای
چېېېېمېېېېمينېېېهداسېېېتاوليېېېدیدرېېېې 

 

- - - 
پهخودبينوکېرسېتېږيچېعبدالحنان

کېېېېېاارمېېېېېانځ ېېېېېهدلغېېېېې ناودتېېېېې 
 

د ننګرهار په شينوارو کې يې وخت تېر کړی، په محکمه کې يې د محررۍ 
 دنده تررسه کړې ده:

زهچېوممحررپېهخللېه
پېېهلغېې نکېېېمېېاکولېېه

 

اوۍميهم تيپهشينوار،نوممېحنانه
- - - 

عبېېېدالحنانيېېېمم تېېېي
داسېېتاپېېهعشېېاتېېومتي

 

زړهيېچور،لهتادور،پهشينوارواردی
(۲)

عريېرش

موږ تر دې دمه يو څو مهم او غوره اديب مکتبونه لرو او په دغو اديب 
مکتبونو کې ډېر بې شامره ليکوال او شاعران روزل شوي او پالل شوي دي، هر 
سړي بيا خپله شعري الر ځان ته موندلې، په همغې الرې روان شوي؛ نو چې 

حنان تر ډېره د رحامن کومه الره وپايل؛ د همغې الرې پريو بلل کېږي، عبدال



ع

بابا د مکت  پريو دی، يو څه زيات شعرونه يې د رحامن بابا په رنګ کې رنګ 
 .1دي

بايده دي چې لومړی د رحامن بابا عرفاين او تصويف مکت  وپېژنو او د 
دغه مکت  ځينې مهمې ځانګړنې به په لنډ ډول راوړو او ورپسې به د خپلې 

 او د عبدالحنان ګډ سبکي شعرونه هم راوړو.خربې د زبات لپاره د رحامن بابا 

درح نباباتصويفاوعرفايناديبم تر

رحامن بابا د پښتو يو پياوړی او منلی شاعر دی، نوموړي ډېره خوږه، روانه 
او ساده شاعري کړې، شاعري يې د تصويف او عرفاين ځانګړنو څښتنه ده؛ نو 

 ه نومول شوی دی.په همدې اساس دغه مکت  د رحامن بابا په نام

 د دغه اديب مکت  ځينې مهمې ځانګړنې په دې ډول دي:

: د دغه اديب مکت  پلويان زياتره د اخالقو او نصيحتونو د بيان خواته ډېره ۱
 پاملرنه کوي.

 : د تصوف او عرفان پېچلې مسئلې په ساده، روانه، خوږه او رنګينه ژبه بيا۲
 نوي، چې دا يې يوه سرته ځانګړنه ده.

د عريب او فاريس ژبو کلامت، نومونې، تشبيهات او استعارات په پراخه کچه  :۳
 پښتو شاعرۍ ته راننويت دي.

ونه اوډيل ديوان: د پښتو شعر وده موندلې او ډېرو شاعرانو د خپلو شعرونو ۴
 دي.

                                                 
 ل. ۱۳۳۳ تيوري، سيد محی الدين هاشمي، مه ن خپرندويه ټولنه، : اديب1



ف

: په دغه اديب مکت  کې د پښتني چاپېريال خپل رنګونه په ځلېدو دي او د ۵
 ې پکې ډېرې نه ليدل کېږي.هندي سبک)مکت ( اغېز 

: د دې اديب مکت  د پلوي شاعرانو په ځينو شعرونو کې د هرن او شاعرانه ۶
خيالونو نړۍ خپلې ځانګړنې لري، انځورونه او خيالونه يې ساده؛ مګر ډېر 

 ښکيل، په زړه پورې او له لوړ اديب معيار نه برخمن دي.

ره پاملرنه کوي او د خيال : د نوموړي اديب مکت  پلويان واقعيتونو ته ډې۷
 پلويتوب او پريوي پکې ډېره کمه ده.

: د ياد اديب مکت  پلويانو له پښتو رسبېره په فاريس او هندي ژبو هم ۸
 .1شاعري کړې ده

اساس ويلی شو چې مفتي عبدالحنان داعي هم د  د دغو ځانګړنو پر
و کې له همدغه سبک پريو او الروی دی، يادې ځانګړنې د نوموړي په شعرون

 ورايه تر سرتګو کېږي.

دلته به لومړی د رحامن بابا شعرونه او بيا به د عبدالحنان هغه شعرونه 
 چې د رحامن بابا د سبک پريوي کوي؛ راوړم:

 :رحامن بابا

وررچاتهپهخل شې  دررنېدېږم
آيينېېېغونېېدېبېېېرويېېهبېېېريېېايېېم



 :عبدالحنان

                                                 
 ۲۷۳او  ۲۷۸ل،  ۱۳۳۳: د ادبپوهنې څانګې، سيد محی الدين هاشمي، مه ن خپرندويه ټولنه، 1

 مخونه.



ص

پېېهسېېبرداسېېتادمينېېېزمېېاجانېېه 
ېغوندېاې اروشېضريېمييېمآيين

 

 :رحامن بابا

ښېېېېېهده،ښېېېېېهدهدادنيېېېېېا
چېېېېېېېتوښېېېېېېهدهدعقبېېېېېېا

 

 :عبدالحنان

ښهده،دنياښهده،چېدديېضدنيېاتوښېهده
واورهتېېهعبدالحنانېېهبېېېتوښېېېنېېهشېېېروان

 

 :رحامن بابا

خېېېوبخنېېېداپېېېهبېېېېغمېېې کېېېېږيرح نېېېه
1چېپهزړهيېديېارغېمويدېهبېهخېوبکېا

 

 :الحنانعبد

چېېېېبېېېېغموي خېېېوبرغېېېهکانېېېديحنانېېېه
 2چېبهتاغوندېغمجضررځېيخېوابدېهکېا

 

                                                 
: د رحامن بابا دېوان، د ډاکرت څېړنپوه سيد محی الدين هاشمي په رسيزه او خطاطۍ، خپرندوی: 1

نعلبندي، قصه خوانۍ بازار، پېښور، چاپځای: آريانا چاپ مرکز، چاپکال: آريانا کتبخانه، ډهکي 
۱۳۷۷ /۱۳۳۸. 

 : شعرونه ټول له )الف( نسخې څخه اخيستل شوي.2



ق

(۳)

اثارداعيدم تيعبدالحنان

اساس داسې ډېر لږ شاعران تېر شوي چې خپل  زما د لوستنو او کتنو پر
اثار يا شعرونه يې په خپله نه وي راپېژنديل، ارواښاد مفتي عبدالحنان داعي 

شاعرانو څخه دی، چې خپله شاعري يې په خپل شعر کې نه ده  هم يو له هغو
ياده کړې، چې څومره شعرونه يا څومره کتابونه يې ليکيل؛ خو د ده د خوريي د 

 وينا په اساس:

ونه لرل؛ خو له ده نه وروسته د ده ديوان))...داعي عبدالحنان د شاعرۍ 
قه نه درلوده، زياته ونو رسه د دوی علمي کورنۍ دومره عال ديوانله شاعر انه 

توجه او پاملرنه يې نورو علمي کتابونو او تحصيل ته اوښتې وه؛ نو له دې کبلې 
چاپ شوي نه دي او ډېر آثار يې د زمانې بادونو له منځه وړي دي، د نوموړي 

ونه چې ماته معلوم وو؛ د دغه مرحوم له زوی ديوانمرحوم دوه جلد قلمي 
( نه مې وغوښتل، چې ده دغه څريې )مولوي محمدحس ن اخندزاده صاح 

 ((.1ونه ماته راکړل...ديوانپاڼې قلمي  -شوې پاڼې

؛ خو دا چې ووويل کېږي چې نوموړي ډېر زيات شعرونه او کتابونه ليکيل 
خربه ده؛ خو د  له منځه تليل او يا ورته سهي پاملرنه نه ده شوې؛ دا بېله

حنان ځينې يو څو واړه اساس داسې ويل شوي چې عبدال همدغو څرګندونو پر
 نظمي کتابونه هم درلودل، دلته به يې په لنډ ډول دروپېژنم:

                                                 
 ل. ۱۳۳۴: د داعي مرحوم عبدالحنان اخندزاده کليات، د محمدرسور سودمند ټولونه او ليکنه، 1



ر

شاميل نامه له پخوانه ډېرې ليکل شوي، په نظم او نرث : (ش ي نامه۱
دواړو ډولونو ليکل شوي دي، چې د تېرو شاميل نامو په اساس ارواښاد 

 عبدالحنان هم يوه وړوکې منظومه شاميل نامه ليکلې ده.

شاميل نامه د محمد صلی الله عليه وسلم د ستاينو، کړنو او ځينو خويونو 
 يادونه په ځان کې رانغاړي.

مفتي عبدالحنان د شاميل نامې په نامه يوه منظومه چاربيته ليکلې، دغه 
داستا ين ډوله چاربيته ګلکي استاذ له موسيقۍ رسه هم وييل، په دواړو نسخو 

يل نامه نشته، ما رسه د ارواښاد ګلفقار کاکا کې نوموړې شام ديواناو چاپي 
يوه پخوانۍ تذکره ډوله کتابچه کې بشپړه پيدا شوه، پيته يې هم مارسه شته، 

 دواړه مې رسه پرتله کړې او دلته مې په بشپړ ډول راوړه.

 د رسبند يې په دې ډول دی:

تهوايهچېرردوکپېهدېخېربشېينهشاررد
ابلېېېېريداشېېېې ي دپېغمېېېېربدېېېېومرهثېېېېو

 

د ځينو خلکو د ويناوو په اساس کېدای يش چې عبدالحنان په دې اړه نور 
 .1ډېر شعرونه وييل وي؛ خو اوس يې همدا يوه شاميل نامه السته راغلې ده

په دغه نامه يو منظوم حکايت چې د داستاين چاربيتې په : (ح ايتنامه۲
( کې نشته، په ، دچ)ب( او ) ل شوی؛ په )الف( نسخه کې شته، پهفورم کې وي

 )الف( نسخه کې يواځې د چاربيتې رس ته په لېنديو کې )حکايت( ليکلی دی.

                                                 
 .: د لغامن ځينې مرشان، ترونه مې او ځينې سپ ن ږيري1



ش

دغه حکايت نامه يوه لويه چاربيته ده، په دې چاربيتې کې يې د پېغمرب 
عليه السالم له معجزو پيل، د ځينو ديني کتابونو يادونه او وروستۍ برخه د 

   رسه ياد کړي دي.پښتو او پاريس زيات شاعران يې په ترتي

 پيل يې په دې ډول دی:

ح ايېېتبېېهدنبېېيخيالب ېېدرتېېهوايېېم
زوردرتېهوايېمحقيقتبېهرسارسپېهزېېرو

 

 .1تر دې دمه يې په دې اړه نور کوم شعرونه په الس نه دي راغيل

پورته په يوه اندازه  ديواننوموړی : ديوان(دم تيعبدالحنانداعي۳
آثارو د ترتي  په اساس دومره ويل کېږي، چې دا  پېژندل شوی؛ خو دلته د

ښاغيل محمدحس ن احمدي راټول کړی او دانش خپرندويه ټولنې د زر  ديوان
 ل په پېښور کې چاپ کړی دی. ۱۳۸۱ټوکو په اندازه، په 

کې غزلې او يو څه اندازه چاربيتې راغيل دي؛ خو په شعرونو  ديوانپه دې 
دي چې په کومو ځايونو نه دی پوه کې يې ګوتې وهل شوي، ښاغلی احم
 .2شوی؛ هغه يې همغسې پرې ايښي دي

تر دې دمه د ارواښاد عبدالحنان د شاعرۍ دوه قلمي نسخې راته معلومې 
په مرکزي کتابتون خطي نسخو علومو اکاډمۍ افغانستان د دي، يوه نسخه د 

( ملرب په شمېرې ثبت ده چې دلته د )الف( نسخې په نامه ۱۳۸کې د  )

                                                 
 مأخذ. مخکېنی: 1
احمدي، چاپ: دانش خپرندويه : د مفتي عبدالحنان داعي دېوان، رسيزه او زيار: محمدحس ن 2

 ل. ۱۳۸۱، ټولنه



ت

دلته د )ب( نسخې په نامه ياده چې  ومول شوې او بله زما ځانګړې نسخه دهن
 کليات( په برخه کې راوړل شوې ده.کيسه يې د )دا شوې، 

دانش خپرندويه ټولنې  ديوانچې دغه  (ديوان( په نامه )چاپ د )چ، د
 پېژنم:؛ خو لومړی همدغه دواړه نسخې په لنډ ډول دلې در چاپ کړی

نسخه ما د )الف( نسخې په نامه نومولې او دا دې لپاره  دغه: (الفنسخه۱
چې ياده نسخه د افغانستان علومو اکاډمۍ پورې اړونده ده، د علومو اکاډمۍ 

( ملرب په اساس ثبت ده، نوموړې نسخه د مفتي ۱۳۸د نسخو په لړ کې د )
عبدالحنان خوريي ارواښاد محمدرسور سودمند د مفتي حنان له مرګه يوولس 

وروسته په ډېره منظمه توګه راټوله او ترتي  کړې، په دې نسخې يې د )د کاله 
داعي عبدالحنان کليات( نوم ايښی، د پاڼې په لومړي مخ يې د مکتوب په 

استولې، د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته ( ۱۳۳۴/ ۱۷۵۱/۱۱/۷اساس )
ور ورپسې په دويم مخ کې د بسم الله په ليکلو د کلياتو نوم او د محمدرس 

 سودمند نوم، ليکنه او کال په پنسل ليکل شوي دي.

په درېيم مخکې د ښاغيل سودمند ليکنه پيلېږي، عنوان يې په دې شکل 
 دی:

 )د داعي عبدالحنان پېژاندګلوي(

چې په  ي مخ ليکنه او په بل مخ ليک نشتهله همدې عنوان الندې په لومړ 
غذي پوښ لري، دې حساب رسه څه کم درې مخه ليکنه ده، کلک ډبل کا

دی، ليک (، کاغذ يې هندي ۱۳×11د منت کچه يې )( ده، 11×۲۴کچه يې )
د نسخې هر  نسخ او ځينې ځايونه په نستعليق ليک پای ته رسېدلې ده،يې 

آيب مخ چې پيلېږي؛ نو په لومړي مخ يې شعرونه ليکيل دي، شعرونه يې په تور 



ث

د پاڼې رس ته  رېدلی دی،نيم ځای پرې زرغون قلم هم کارنګه قلم ليکيل، يو 
 ( مخه ده.۳۴۱چې ټوله نسخه ) ې دهيې د پاڼو شمېره هم ليکل

ونو او يا کلياتو په شان ليکيل؛ خو چاربيتې ديوانغونډ شعرونه يې د اوسنيو 
يې جال کړي او رسته يې په لېنديو کې څلوريز ورته ليکلې، له دې رسه يې يو 

وړوکي عبارتونه ليکيل؛ بس  -کې وړوکي څو غزلو او يا چاربيتو ته هم په لېنديو
چې څه يې ليکيل؛ نو ما هم په همغه شکل رااخيستي دي، يو نيم شعر يا غزل 
يا چاربيته که نيمګړې وه؛ نو هغه مې له ترونو او يا له ګلکي استاذه رابشپړ 

 کړي دي.

څلوېښت پاڼې شلېدلې ده او د يوه استاذ په  -نسخه تقريباً اته ځايه دېرش
نوموړې نسخه په همغه وخت کې سانسور شوه، ډېر شعرونه ترې ووېستل  وينا
 .1شول

دغه نسخه ما د خپل کار اصل ګرځولې ده او دا کار مې د دې لپاره وکړ، 
چې نسخه په منظمه توګه لومړی غزلې، بيا يې ټوله وليس شاعري ترتي  

 کړې؛ خو يو ستونزه وه او هغه دا چې:

کې دي؛ هغه بيا په )ب( نسخه کې نشته او کوم شعرونه چې په دې نسخه 
شته؛ هغه بيا په )ب( نسخه کوم شعرونه يا يو نيم بند چې په )الف( نسخه کې ن

 چې په همدې اساس مې له يو بل نه رابشپړ کړي دي. کې شته

له دغې الرې رسه مې درېيمه الره هم درلوده او هغه د ګلکي استاذ ځينې 
ځينې شعرونه بشپړ کړي، دوه ترونه مې اوس  پيتې وې، د ده له کېسټو مې هم

                                                 
 : څېړنپوه دوکتور سيد محی الدين هاشمي، د علومو اکاډمۍ علمي غړی.1



خ

هم ژوندي دي؛ دواړه دې الله جل جالله راته ښه لري، له دوی مې هم ځينې 
 شعرونه پوره کړي دي.

ما د دغې نسخې شعرونه و نه شول شمېرلی؛ خو ټولو شعرونو ته مې په پرله 
په  پسې ډول ملرب ورکړی، چې په اوسنۍ بڼه کې د کلياتو په شکل چاپېږي،

( ۵۶)( داستانونه، ۲( مقامونه، )۶( قطعې، )۳( غزلې، )۱۱۷)ياد کليات کې 
 ( پاريس شعرونه راغيل دي.۱۱( لوبې او )۱۱( بګتۍ، )۲۳، )چاربيتې

شعرونه مې ټول د سودمند د بېلوايل په اساس جال کړي، يو نيم ځای که 
، د محمدرسور سودمند سهوه شوی؛ نو هغه مې په ترتي  رسه جوړ کړي دي

 کلياتو د ترتي  په اساس مې يوه وييپانګه هم وررسه مله کړې ده.

زه باور لرم چې د ارواښاد مفتي عبدالحنان داعي ډېر شعرونه او يا کيسې 
به پاتې وي، که چا ته معلوم وي؛ نو ما ته دې راوسپاري، که دلته چاپ نه 

 شول؛ د يوې خپرونې له الرې کولی شم چې چاپ يې کړم.

ره خواري کړې، چې په ښه او منظم شکل کليات برابر او چاپ ما تر ډې
يش، که بيا هم کومه غلطي او تېروتنه رانه شوې وي؛ نو له ټولو درنو استادانو، 
ليکوالو او کره کتونکو څخه هيله کوم، چې په سړه سينه کره کتنه او ما ته هر 

 اړخيزه الرښوونه وکړي، زه يې په دواړو سرتګو او لېمو منم.

ياده نسخه د )ب( په نامه نومول شوې او دا د دې لپاره چې : (بنسخه۲
بېله نسخه ده، زما په نامه )برشمل زرغون نسخه( ده، د دغې نسخې کيسه مې 

د ګران استاد حيات الله حقدوست  د )دا کليات( په برخه کې ليکلې ده چې
 له لوري ماته رارسېدلې ده.



ذ

ليکل شوې، کاغذ يې زوړ غوندې  نوموړې نسخه زېړ رنګي کاغذ باندې
دی، يو نيم ځای رژېږي، په اوږده شکل ده، پوښ يې شکېدلی و، ما بيا کلک 

د رس دوه ده، ( 1۷×21)کچه يېد منت ( ده، 1۷×۲۸پوښ ورکړ، کچه يې )
پاڼې يې سپينې پريښي دي، د پانې په لومړي مخ يې شعرونه ليکيل او بل مخ 

 وان رسه دی:يې سپ ن پريښی، پيل يې په دې عن

)د مرحوم داعي عبدالحنان مالخېل لغامين د پښتو او فارسی اشعارو 
 (.ديوان

له همدې عنوان الندې پيل يې په بسم الله شوی، شعرونه يې يو بل ته مخ 
ې ليکلې؛ نو منځ کې يې )ژ( په مخ ليکيل دي؛ يعنې لومړۍ نيم بيتۍ يې چ

 کلې ده.ښه ليکلې او ورپسې يې دوميه نيم بيتۍ ليډول ن

له تور يو نيم ځای نستعليق ليکل شوې، دی،  نسخد دې نسخې ليک هم 
دواړه نسخې د مفتي ، هم پکې کارېدلیسور او زرغون قلم رسه  -رنګي قلم رسه

( ۷۳نه پيل تر  ۱حنان خوريي ليکيل دي، د دغې نسخې د مخونو شمېره له )
)ب( نسخې د ليکلو کال نامعلوم  ، ده، نوره يې همداسې سپينه پريښېپورې د

دی، په يوه مخ يې د عبدالحنان پښتو شعرونه ليکيل او نسخه چې بل لور ته 
راواړوې؛ نو په پاريس يې د تصوف په باره کې بېالبېل معلومات راټول کړي، له 
همدغو پاريس معلوماتو رسه يې د مفتي حنان ځينې پاريس غزلې هم ليکلې 

 دي.

 ودددواړونسخولي د

دغه دواړه نسخې مې کرښه په کرښه رسه پرتله کړي، د اکاډمۍ نسخه يې 
ل( کې ليکلې؛ نو ليکدود يې د همدغو کلونو په معيار برابر ليکلی  ۱۳۳۴په )



ض

دی، يواځې ځينې ټکي يې په يو ډول او بل ډول ليکيل او هغه بيا ما د اوسني 
ې چې ليکونکی سهوه ک نوليکدود او معيار په اساس ليکيل دي، په کومو ځايو 

شوی؛ نو د ملنليک په شان يې په څنډه بېرته سهي کړی دی او ما يې بيا 
همغه سهي بڼه رااخيستې ده، ځينې ټکي يې په دوه ډوله ليکيل، د بېلګې په 

 توګه:

په دواړو نسخو کې يې )زما( په )ز( هم ليکلی او په )ځ( يې هم ليکلی، ما 
يې د )چه( په شکل ليکلې، ما بيا دغه د  بيا د )ز( بڼه غوره کړې ده، )چې(

 )چې( بڼه غوره کړې ده.

ډېره هڅه مې کړې ده چې منت په سهي او د امانت ساتنې په اساس 
بشپړ او په همغه ډول رانقل او راواخلم، تاسې باور وکړئ چې هېڅ ډول 
السوهنه، کمی، زياتی او يا کوم ډول بدلونه مې پکې نه ده کړې، دا ومنئ چې 

نت برابرول او چاپول څومره ګران کار او زړه خوړل دي؛ بس چې چا دا کار يو م
 کړی وي؛ نو زور يې ورته معلومېږي.

د دغو يادونو پر اساس د مفتي عبدالحنان ځينې شعرونه يا پاړکي په 
د په ترتي  رسه يې ځينو کتابونو او فرهنګونو کې راغيل او ثبت شوي دي چې 

 :درپېژنم دلېموضوع د پېندنې په پار 

د پښتو ټولنې د تذکرو يوه لړۍ ده، چې : پښتانهشعراء،درېيم وک(۱
 تر دې دمه تر اووم ټوکه رسېدلې ده، په نوموړې تذکره کې د مفتي عبد
الحنان په اړه د لومړي ځل لپاره څو په زړه پورې لنډ؛ خو هر اړخيز معلومات 

 .دی ا پېژندل شویليکل شوي، اديب نړۍ ته لومړی د همدغې تذکرې له خو 



غ

 .1درې شعره يې راخيستي ديد ارواښاد مفتي عبدالحنان داعي 

د هېواد د نامتو  کتابياد : ،جلداول(فررنګزبانوادبياتپښتو۲
د فرهنګ په شکل د پښتو ټول دی، اثر څېړونکي استاد زملي هېوادمل 

دې اساس پخواين او نومورکي ليکوال، شاعران او مؤرخان راپېژين، چې په هم
په نوموړي فرهنګ کې د ارواښاد عبدالحنان په باره کې لنډ معلومات 
رااخيستل شوي او له معلوماتو رسه يې يو بيت د بېلګې په توګه راخيستی 

 .2دی

دا د بېالبېلو وليس : (اوليسسندرې،لومړی،دويماودرېيم وک۳
ذکره ډوله څېړنيز شاعرانو د لنډې پېژندګلوۍ او د شعرونو د ترتي  په اساس ت

کتابونه دي، چې د هېواد نامتو څېړونکي استاد زملي هېوادمل ليکيل، دغه 
ل( کلونو راپه دېخوا ليکلی، په لومړي  ۱۳۶۱کتاب يې په درېو ټوکو کې له )

( تنه وليس شاعران له شعري بېلګو رسه راپېژنديل دي، په ۱۴۱ټوک کې يې )
( تنه ۸۱او په درېيم ټوک کې يې )( تنه وليس شاعران ۳۲دويم ټوک کې يې )

 وليس شاعران له شعري بېلګو رسه راپېژنديل دي.

( ملرب شاعر يې همدا عبدالحنان داعي راپېژندلی او ۲۵په لومړي ټوک )
( نومره سندرې د ارواښاد مفتي عبدالحنان داعي دي، دواړه شعرونه ۷۶ -۳۳)

 په نسخو کې شته.

عبدالحنان راپېژندلی او په دې ( ملرب شاعر يې ۵۶په دويم ټوک کې )
ه، ياد شعر يې هم ( نومرې الندې رااخيستې د۳۱۳ټوک کې يې يوه سندره د )

                                                 
 ل. ۱۳۴۲: پښتانه شعراء، درېيم ټوک، پښتو ټولنه، 1
لومړی ټوک، زملی هېوادمل، د ښوونې او روزنې وزارت، د تأليف او : فرهنګ زبان و ادبيات پښتو، 2

 ل. ۱۳۵۶ترجمې رياست، 



ظ

( ملرب ۴۳او د اوليس سندرو په درېيم ټوک کې يې بيا په )په نسخو کې شته 
( نومرې سندرې د همدغه ۵۳۳ -۴۷۱الحنان راپېژندلی او د ) الندې عبد

 .1ې شتهحنان دي، دواړه شعره په نسخو ک

۴ داعي( م تيعبدالحنان  ښاغيل محمد ديواننوموړی : ديواند
حس ن احمدي ترتي  او چاپ کړی، ښاغيل احمدي پرې اووه مخيزه رسيزه 

يې د ځينو مرشانو او کليوالو خلکو له  ديوانليکلې او د نوموړي په وينا ياد 
منظم کړی خولو، له کېسټو او د پښتو ټولنې د ثبت نسخې له مخې ترتي  او 

کې غزلې او يواځې يو څو چاربيتې رااخيستل شوې دي،  ديواندی، په دغه 
 په شعرونو او غزلو کې يې السوهنه هم شوې؛ خو د ستاينې وړ دی.

ل کې چاپ کړی  ۱۳۸۱دانش خپرندويې ټولنې د زرو ټوکو په شمېر په 
 .دی

ه تېرو پ)ب. زرغون( دغه يوه سيمه ييزه تذکره ده، ما : (وليسشاعران۵
لسو کلونو کې د معلوماتو په شکل راټوله کړې ده، وروسته د دانش خپرندويې 

بابکرخېل د سيمينار په ټولنې له خوا په لغامن کې د غازي محمدشاه خان 
ې، په دغې تذکره کې د عبدالحنان په نامه کړ چاپ د زرو ټوکونو په شمېر وياړ 

 .2کې چاپ کړې دهيو څو کرښې راغيل او يوه ناچاپه چاربيته يې پ

                                                 
خپرندوی: د افغانستان د علومو  : اوليس سندرې، لومړی، دويم او درېيم ټوک، زملی هېوادمل،1

 ل کلونه. ۱۳۷۱او  ۱۳۶۶، ۱۳۶۱ اکاډمي، اطالعاتو او کلتور وزارت او د قومونو او قبايلو وزارت،
: وليس شاعران، تذکره، ليکوال: برشمل زرغون عبدالرحيمزی، چاپځی: دانش خپرندويه ټولنه، 2

 ل. ۱۳۳۱



أ

تر څنګ يو چا راته وويل چې د جرګې مجلې په يوې ګڼې  نود دغو کتابو 
، ما ډېره هڅه وکړه چې دي کې د ارواښاد عبدالحنان په اړه څه ليکل شوي

 یاده مجله پیدا کړم؛ خو و نه توانېدم.

(۴) 

کلياتدا

رتي  د کلياتو د چاپ او له څه ويلو وړاندې لومړی ما هغه کيسه په يو ت
ليکلې او ورپسې مې د کلياتو د چاپ المل هم ويلی؛ خو لومړی د )ب( نسخې 

 د پيدا کېدو کيسه:

په کيل او ولس کې اوسېدنه او پايېدنه يو بېل هرن او بېله اوسېله غواړي، د 
کليوالو په خوی بوی پوهېدل او له هغو رسه ځانګړی چلند دا بيا بېله الره ده، 

و تګ راتګ پالل دا هم بيا بېله الره او طريقه غواړي، په له کليوالو رسه اړيکې ا
 کيل او ولس کې که يو څوک کوم کار تر رسه کړي؛ نو بيا د ټولو ورته پام وا

 وړي، اخ! دا خو پالنی دی کنه!.

تاسې باور وکړئ چې زه له دې ډول پېښو رسه ډېر زيات مخ شوی يم، زما 
، يو ووتو)کېسټو( شوقيان او ساتونکي کورنۍ له پخوانه د پخوانو سندرغاړو د پي

وخت راغی، زه پوهنتون ته تلم راتلم، دغه د پخوانو سندرغاړو کېسټې به مې يو 
وخت ناوخت د ترونو له غږونو او د ټايپ له الرې اورېدې، بدلې به مې يو وخت 

نرۍ تاوولې، په دغو بدلو کې مې د ګل محمد)ګلکي  -وررسه په خپل غږ نرۍ
ډېرې زياتې اورېدې، د ګلرنګ استاد هم وې؛ خو د ګلکي استاد استاد( بدلې 

، د بدلو استاذ يې هم معلوم وه، د ګلرنګ استاذ، وويو بېل انداز او بېل شعرونه 
 .وود نورو سندرغاړو استاذان بيا رسه ګډ 



ب

 د دغو بدلو د اورېدلو په وخت به مې له خپل کاکا غالم سيد سېالب عبدالر
پوښتنه کوله، چې دا ګلکی استاذ خو د عبدالحنان  حيمزي نه هر وخت دا

 شاعر په نامه ډېر زيات شعرونه وايي؟ دا ماته يو بېل ځانګړی شاعر او د ځانګړ
ې الرې خاوند ښکاري، هغه به راته په کليوايل او وليس خربو راتېز شو او راته 

 کړه يې:

قوي شاعر  هو! حنان په کيسو او چاربيتو کې يو استاذ شاعر دی، هغه ډېر
دی، له مهتدينه پرته بل سړی يې جوګ نه يش کېدای، دا ته ومنه چې هغه 
وخت کې په وليس شاعرۍ او په کليوايل بدلو او دېره يي مجلسو کې دا دواړه 

 .1وواو دا دوه بدلزن يې ښه قوي شاګردان  ووښه تکړه شاعران 

 ون عبدالريو څو وار مې له خپل منيل مرش تره انجيرن عبدالله خان زرغ
حيمزي رسه هم عبدالحنان ياد کړ، دغه تره مې راته وويل چې مال عبدالحنان 
د لغامن دی او يو ډېر تکړه او پياوړی شاعر تېر شوی، دی د لغامن په شاعرانو 
کې ډېر قوي او برالسی برېښي، خپل رقي  يې تر ډېرې زغلولی، هېچا ته يې 

ې او ګوره! د ده د شاعرۍ يو غټ کمه نه ده ويلې، نوموړي هر ډول شاعري کړ 
کتاب ما له ښاغيل معلم صي  حيات الله رسه ليدلی، له هغه نه پوښتنه وکړه، 

 .2کېدای يش وررسه وي

يو څو کلونه تېر شول، له پوهنتونه خالص شوم، په کرغيو ولسوالۍ کې مې 
دنده واخيسته، د دندې د کارونو د تررسه کولو پرمهال مې يوه ورځ ډېر ګران 

                                                 
: غالم سېد سېالب عبدالرحيمزی، زما کاکا، تر دې دمه ژوندی دی، د وليس شاعرۍ ښه زېرمه وررسه 1

 ده، تر ډېره يې رارسه مرسته کړې، زه يې منندوی يم.
عبدالرحيمزی، زما مرش او منلی تره، الله دې روغ صحت ورکړي، تر  : انجيرن عبدالله خان زرغون2

اوسه ژوندی دی، نوموړي کاکا مې ډېره وليس شاعري د کتابچې مخې ته رااړولې ده، زه يې احسامنن 
 يم.



ج

استاد ښاغلی حيات الله حقدوست وليد، ستړې ميش مې وررسه وکړه، خربې 
الحنان په  خربو کې مې ورته وويل چې استاده! د عبد -مو رسه کولې، په خربو

 نامه کوم شاعر پېژنې؟ هغه راته کړه:

 ولې نه! هغه زه ښه پېژنم، له خوريي رسه يې زموږ څه خپلوي هم شته.

 ما ورته وويل:

 دررسه وي؛ نو ماته يې راکړه چې زه پرې کار وکړم. که کتاب يې

 هغه راته وويل:

کتاب يې نه لرم؛ خو يو څه وخت وروسته يې راته وويل چې د خوريي په 
کور کې يې د شعرونو يوه نسخه شته، زه ډېر خوشحاله شوم، څه وخت وروسته 

ته راشه  يې بيا وليدمل او راته يې وويل چې نسخه مې کور ته راوړې او مازيګر
 چې رسه يې وګورو.

زه په همدې ورځ له خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځايېدم، وخت راته ډېر 
کرار وروان شوم او  -ښکارېده، ګرمي هم وه، يو څه اندازه تم شوم، وروسته کرار

د کور په مخ کې يې دېره جوړه کړې وه، په کټ کې کېناستم او استاد راته 
 ليدو يې ډېر خوښ او خوشحاله شوم، له خوشحا نسخه له کوره راووېستله، په

لۍ مې څو ځل چپ کړه، معلم صي  راته وويل چې کتاب دررسه واخله، ويې 
 .1ګوره او چاپ يې کړه

                                                 
: معلم صي  حيات الله حقدوست، په کرغيو لېسه کې استاد دی، شعر هم ليکي او له شعر رسه يو 1

وي، الله دې خوشحاله لري، ما رسه يې د دوميې نسخې په پيدا کولو کې ډېره نيم وخت ليکل هم ک
 مرسته کړې، ترې مننه کوم.



د

لږ مې  -ما نسخه راواخيسته او له همغې ورځې مې کار پرې پيل کړ، لږ
کمپوز کړه، ډېر وخت وروسته نسخه خالصه شوه، دا دی اوس مې علومو 

ۍ ته رس راوخوت، دلته د ارواښاد مفتي عبدالحنان اصيل نسخه چې د اکاډم
ارواښاد محمدرسور سودمند له خوا ليکل شوې؛ هم وليده، کار مې تر دغې 
نسخې راورسېد، کله مې چې د اکاډمۍ نسخه وليده؛ نو ما لومړی خپله نسخه 

ل ؛ نو همدا نسخه مې د کار اصکړېاو بيا مې د اکاډمۍ نسخه رسه پرتله 
وګرځوله او دا مې ځکه اصل وټاکله، چې دا نسخه يو څه بشپړه او مخکې 
ليکل شوې، بل په نسخې ارواښاد سودمند ډېر په زړه پورې کار کړی، په منظم 
ډول يې ترتي  کړې، نوم يې ورته )د مفتي عبدالحنان داعي کليات( ايښی، 

وړي او بيا يې  غزلې راديواينشعرونه يې په ترتي  رسه جال کړي، لومړی يې 
وليس شاعري په ترتي  رسه بېله کړې، چاربيتې ته يې د څلوريز نوم ورکړی، يو 
څو مخيزه رسيزه يې هم پرې ليکلې، ما د نوموړي رسيزه کټ مټ کمپوز کړه او 
دا د دې لپاره چې د سودمند د کړي کار حق هم ادا يش؛ خو حيف!! چې 

 .1ي دينسخه سانسور شوې، ډېر شعرونه ترې وېستل شو 

کار اخيستی، کوم شعرونه چې په  ډېر دقتهما د کلياتو په ترتي  کې له 
م شعر مې ؛ هغه مې له کېسټو راخيستي، يو نيووکې نه  ديواننسخو او چاپي 

 هم راخيستی دی، په ملنليکونو کې ورته نغوته شوې ده. د تره له زړو کتابچو
                                                 

: د څېړنپوه دوکتور سيد محی الدين هاشمي د خولې وينا ده، نوموړي استاد وويل چې په ځانګړي 1
فتي کس د مه يو ( کاله دمخه ۴۵شاوخوا )ډول مې نه دي په ياد؛ خو دومره مې يادېږي چې 

ه په اکاډمۍ کې يو څو يوه غټه او پېړه نسخه راوړه او يو څه وخت وروستد اشعارو عبدالحنان په نامه 
ځينې چې  و کېشعرون وکومپه بايد سانسور يش، د ځينو مالحظو له مخې چې دا نسخه  کسانو وويل

 ؛ هغه بايد چاپ نه يش.رکيک الفاظ راغيل دي
وړې نسخه ډېره شلېدلې ده، پاڼې يې په مال کې نيمې شوي او رښتيا هم که همدغه نسخه وي؛ نو نوم

 بيا بېرته ورپورې سليخ شوې دي.



ه

بشپړ کلياتو د ترتي  او او يا د  ديواند داعي حنان مفتي عبدالد ارواښاد 
چاپ رارسه له پخوانه دا هيله وه؛ خو کله چې مې له معلم صي  حقدوست نه 
د حنان دوميه نسخه تر السه کړه؛ نو هيله مې يو په دوه شوه، له همغه وخته 
مې هوډ وکړ، ځينې خواره واره شعرونه، کيسې، يو نيم مقام، يا داستان که مې 

سرتګو شو؛ نو له ځان رسه مې ليکه او په منظم ډول  چېرته اورېده؛ يا به مې تر
 مې ساته.
يې چاپ  ديواند چاپېدو راته يو وخت چا وويل چې  ديوانمفتي حنان د د 

واخيست او ومې کوت؛ نو  ديوانشوی، زه ډېر خوشحاله شوم، کله چې مې 
ډېر نيمګړی و، زړه مې اوبه پرې و نه څښلې، ما مې ترونو ته هم وويل، هغو 

 ت، د کتو پر وخت به يې راته ويل:وکو  واندي

هغه پالنی شعر پکې نشته، هغه پالنی غزل پکې نشته او... د همدغو 
د  چې  ووو نه شتون زه نور هم بې صربه کړم؛ نو همدغه الملونه نيمګړتياوو ا

حنان د شعرونو بشپړ کليات مې پيل او په منظمه توګه مې ترتي  او دا دی 
 .لله چاپ شوانشاءا

خواري او رارسه کې ډېرو ملګرو او مرشانو  چاپ او نورو برخود کتاب په 
، د مننې تر ترې ډېره مننه کوماحسامنن او پوروړی يم،  زحمت کښلی، زه يې

 څنګ ورنه ډېر خوشحاله هم يم.

نه او منيل رئيس علومو اکاډمۍ له دراافغانستان د لومړي رس کې خو د 
شکې  څخه د زړه له کومې مننه کوم، زه يې کتور عبدالظاهر ښاغيل څېړنپوه د 

ډېر احسامنن او پوروړی يم، خدای دې خوشحاله او ښه لري، د ستاينې هېڅ 
 توري ورته نه لرم، بيا هم له خدايه يې ښه غواړم.


