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اهداء

وړاندى ته حضور لوَړ و ټولواک پښتون شاه ظاهر محمد اعلیحضرت ښاغلى ځلمى د هم اثر، دوهم دا ادب دَ ژبی پښتو دَ
کیږِی، چه دَ دُوى عصر دَ پښتو او پښتونوالی دَ ژوندون او نهضت دوره دَه. 

١٣١٧ دَ تلی ١٠قندهار 
      (محمد داؤد) 
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دَ مدون له خوا

کتاب له ویونکۇ سَره یَو څو ویناوِی دَ 
عبدالقادر شاعر، او ادیب لوړ یوه دَ پښتو دَ ته ما ۇ، اوربل ورانۍ او انقالب دَ کی وطن په زموږ چه دمخه کاله نیم لس
گرزیده را نه هم ال کی زړه په زما خو وخت هغه راغَی، الس په دیوان قلمی نادر یو زوی دَ خټک خان خوشحال دَ خټک خان

چه یَو وخت دِ زه دَ پښتو دَ ادب، دَ دغه گرانبها اثر په طبع او نشر کامیاب سم. 
رونق ښه هم ادب او علم سره چارو نورو له وطن دَ ورځ په ورځ او وختی، را لمر نجات دَ افق پر وطن دَ چی وروسته
دیوان دغه دَ خوشبختانه دمخه کاله پنځه وسپارم، ته ورُوڼو خپلو و مرغلَرِی ورکیِ دا پښتو دَ چه غوښته، ما کله هر نو وموند،
ډیر په وه. صحیحه او کامله او خوشخطه نسخې پخوانۍ هغی تر نسخه دا وموندله، کی قندهار په ما هم نسخه بشپړه بله یَوه

شوق می دواړه نسخې سَره مقابله کړې، او یوه صحیحه او بشپړه نسخه می له دواړو څخه نقل کړه. 
خپل دَ او ورسَوَم؟ ته پښتنو امانت، دغه به کله چه ۇ، کښ زړه په می ارمان دا او ۇ، پروت دغسی ته ما اثر قیمتی دا
ژبی پښتو دَ به نو دَى، نادر ډیر او شوَى، چاپ ندَى هیچیری اوسه تر کتاب دا چه ځکه وخورم! به میوه خوږه د مښو او زیار

مینانو هم هر کله ما ته دَ دغه دَ طبع او نشر تشویق را کاوه، او تل به ئې هیله کوَله. 
مبارک دغه په دَه، دوره لوړتیا او نهضت دَ پښتو دَ او پښتنو دَ خو دوره شاه، ظاهر محمد ټولواک پښتون اعلیحضرت دَ

عصر کښ موږ پښتانه ډیرو خپلو زړو ارمانو ته رسیدلی یُو، او دَ پښتو ژبی روزَنه او پالَنه هم په ښه ډَول کیږِی!..
په خان داؤد محمد سردار مشر عسکری او ملکی ځلمى او ښاغلی دَ قندهار دَ موږ چه شوِى، تیری دی نه ال میاشتی څو
تدوین او تصحیح له کتاب هغه دَ چه کَى، خپور او طبع بشپړ کلیات ضخیم خټک خان خوشحال پالر دَ پښتو دَ پالَنه، پښتو
را کړى تصحیح او شوی سم کاله څو دا چه دیوان خان عبدالقادر زوى نومیالی د خان خوشحال دَ نو شوم، فارغ څخه طبع او
لَرِی، مینه زړه دَ سَره پښتونوالی او پښتو دَ چه دوى شو، وړاندى ته حضور مشر پالۇنکی پښتو ښاغلى هغه دَ ۇ، پروت څخه

ژر ئې دَ دغه کتاب دَ طبع امر هم وفرمایه، او زما دغه زوړ ارمان الحمدللّٰه تر سَره سو. 
او کۇو، وړاندِی مقدمې مفصلی یوې دَ سره ته ورُوڼو پښتنو ئې اوس چه دَى، سوغات دوهم ادب دَ پښتو دَ زموږ دغه نو
کښ دنیا روڼه په پښتنوالی دَ او کړُو، وړاندِى ته پښتنو خپلو هم نور سوغاتونه قیمتی ډیر دغسی ژره تر ژر چه لرو، هیله ټینگه
وکړای کښ سیوری په پالَنِی دَ مشرانو ښاغلو غوښتونکۇ پښتو او پښتنو خپلو دَ خدمتگی کوچنوټى یَو ته ادب او ژبی پښتو د

شو، که خداى کوَل!
)١٣١٧ دَ وږی ٢٥(قندهار نوى ښار، 

دَ دې کتاب مدون وا مصحح او ناشر: 
عبدالحى حبیبى دَ طلوع افغان مدیر
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توضیح

څخه هغې له توب بشپړ او تصحیح کتاب دَ چه نسخه دوهمه نلَری، تاریخ متأسفانه ده، اصل کتاب دې د نسخه لمړۍ
بتاریخ جمعه (روز دى: داسى ئې تاریخ لیکلو دَ دَی شوال٢٣شوَى بدلی١١٨٢شهر یا بیت هر چه کښ کتاب دې په هـ).

داسی ته منظومې او رباعى یا قصیدې دغهoیا له او وه، نه کی نسخه اصلی په چی دی زوائد هغه ټول دغه وه، لیکلې نخښه
دوهمی نسخې څخه پکښ زیات شوى، او په یوه کوچنۍ دائره سره نخښه او ټاکلیِ شوِى دِی. 

فهرست
) مخ٢٠بدلی     (
) مخ١١٠رباعیات    (
) مخ١٣٥متفرقات    (
) مخ١٥٩دَ پښتو نادر لغات    (
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دَ پښتنو پیاوړى ادیب عبدالقادر خان خټک

پیژندنه
زپی پښتو دَ دَی، کوسَى اکوړې ملک دَ کړوسَى، خان یحیٰى دَ لمسى، خان شهباز دَ زوى خان خوشحال دَ خان عبدالقادر
ښه ئې ته ژبی پښتو او وتلَى، را څخه کورنی لوړی له مشرانو دَ خټکو دَ چی دى ویُونکی او لیکۇنکی نامتو او شاعر پیاوړى یَو

او لوړ لوړ خدمتونه کړِی دِی!
دَ ئې کښ اولس او کورنۍ پخپله چه دَى زوى نومیالَى او مشهور یَو خټک خان خوشحال پالر دَ پښتو دَ خان، عبدالقادر

خانۍ او مشرتوب ښه مقام درلود. 
دَى چه څرگندیږِی، څخه ویناۇ له خان خوشحال پالر دَ ده دَ ښکاره، ندِی ته موږ کلونه وفات او تولد دَ خان عبدالقادر دَ

٢، او هر کله پالر له ده څخه خوښ ۇ.١د خپل پالر په ژوندون ور سره یو ځاى

دَ ده عمر
) کال په مړینی د خان خوشحال دَ خان مرسیه١٦٩١هـ=١١٠٠عبدالقادر ئې مرگ پر پالر خپل دَ او ۇ ژوندَى هم ع)

ویلې او ژړا ئې کړې دَه، مگر دَ دغی مرثئې څخه ښکاره دَه، چه دَى د پالر پر مرگ حاضر نه ۇ، لکه چى وایی: 
ځموږ ستا د لیدو ژمنه په عقبا ده په ارمان دَ مالقات له موږه والړې

څخه١١١٤تر هغې له بیت دا چه ده، ویلې بدله یَوَه دَه کال دغه په ځکه ۇ، ژوندى یقیناً خان عبدالقادر پوری کاله هـ
دَی: 

دا غزل مي په بیاض باندِى رقم کړ سن زر سل دَ جدایۍ څورلس دَ پاسه
ته١١١٢په زوى خپل کښ پاى په کتاب دې د دَي، رسَولی ته پاى نظم زلیخا او یوسف کتاب خپل دَ ده کی کال هـ

نصیحت کَوی، او دَ سپین ږیرتوب حال بیانَوِی چه ویښته می سپین او زوړ شوم: 
په غفلت کی یم تر اوسه په سن راغلم تر پنځوسه

بد خصلت می کله نور شو ویښته سپین خاطر می تور شو
گلو نور شو رنگ دَ باغ دَ  دَ ځوانۍ بهار خپور شو

دَ هر گل فراق می داغ شو  پژمرده دَ ځوانۍ باغ شو
په چه نو وکړو، استنباظ موږ که شمیره دې د١١١٢َله خان عبدالقادر کال به٥٠هـ کا تولد د ده دَ البته ۇ هـ١٠٦٢کالو

پر پالر َخپل د چه الندینی٤٠وِی، موږ کالمه له ده دَ مگر ښکاره، ندِی ورځی پای دَ عمر دَ خان عبدالقادر دَ دَی. زوکړَى کال
استنباط کوَالى سو؛ دَى دَ یوې بدلی په پای کی واییِ: 

حال عبدالقادره مه وایه سپړلى هر کاره به بهادر شاه چیری خبر کا
ۇ، زوى مشر عالمگیر اورنگزیب دَ معظم شاه بهادر ۇ، ژوندَى کښ عصر په شاه بهادر د دَى چی اوڅاریږی، بیته دغه له

 دَ قندهار طبع. ٩٥١دَ خوشحال خان خټک کلیات ص )١(
کلیاتو په مقدمه کی مفصل لیکلی دِی، دلته ئې مکرر نه لیکُو، محترم ویونکی دِ هغه ته )٢( کورنۍ احوال او وقایع مو دَ ده دَ  دَ خوشحال خان دَ 

رجوع وکړی. 
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هـ کښ وفات شوَى دَی. ١١٢٣هـ کی پاچا شوى او په ١١١٨چه دَ پالر تر مړنی ورۇسته په 
تر په١١١٨نو عمر دَ ده دَ تحقیق کوم زیات دې تر ندَى، ښکاره ورُوسته او یقینی ژوندُون خان عبدالقادر دَ پوری هـ

خصوص کی دَ ده له کالمه نه کیږِی، او نه چا ضبط کړَى دَی. 

دَ وطن بیلتون
مغولو دَ او گاللَى، بیلتون وطن دَ جرم، په غوښتلو آزادۍ او خواهۍ وطن دَ اکثرو سړو، کورنۍ دَ خان خوشحال دَ
څخه مینی خپلى له خوا له مغولو دَ څخه دوى له ډیر ځکه نو دِی، جنگیدلی میړانه په دپاره ساتَنِى دَ خپلواکۍ دَ سَره پاچهانو

بیل شوِى، او دَ هند په مختلفو ځایو کی یا بندیان یا نفى وَه. 
له ۇ. بیل وطنه گرانه خپله دَ او کړې تیره کی ښارو په هندوستان دَ برخه ډیره عمر دَ کی ډله دغه په هم خان عبدالقادر
بوى په وطن خپل دَ کله هر کښ دنیا په هندوستان دَ او پوهیدَی، څه نه څه هم ژبو هندى په چی کیږی ښکاره ئې کالمه

غوړیدَی، او د ده مړاوَى زړه چه دَ بیلتون اور سوَى ۇ، دَ وطن نرى نسیم پر وجد او نشاط او نڅار راوستَى: 
شگفته لکه غنچه په دغه باد شوم باد ئې بوى عبدالقادره سحر راوړ

یا: 
بیا مى اور په زړه تازه دَ اشتیاق شه دَ اشنا له لوریه خط را لرَه راغَى

عبدالقادر خان زموږ پښتون ښاغلى ادیب دَ هندوستان په نا اشنا دنیا کی فقط درې ملگری درلوده: 
یو قلم، دوهم کتاب، دریم اشعار خپل چى پرې غم علطَوم درې می محرم دی

په بیلتانه دَ چه افسوس مگر ورکاوه، رونق ئې ته ادبیاتو پښتو دَ او وَیَل، شعرونه ژبه خوږه پخپله خو ادیب پښتون
مځکه کی څوک دَ ده په ژبه نه پوهیده، او پښتون ملگرى ئې غوښتَى: 

زه عبدالقادر محتاج دَ سخندان یم دَ سخن خوبی همه لَرم موجوده
له زړه دَ ئې لیری له او ۇ، لیوال لیدو دَ مینی د تل دَى کاوه، ناقراره ور زړه خوږمن ده دَ کله هر شوق او مینی وطن دَ

کومی سالمُونه د وطن پر یارانو نثارَوَل: 
گنُدِى وِی چه سَرَه بیا په یَوَه ځای شو په هغو زموږ سالم چه په وطن دی

معاصرین
ټوله خپلوان خوا و شا ده دَ چى ، ۇ شوَى لوی کی ادبستان هغه په خټکو دَ او زوکړى، کی مځکه هغه په خان عبدالقادر
او خان گوهر او خان صدر او هجرى اشرفخان لکه ئې وروڼه دَى، پالر شعر پښتو دَ خو پالر ده دَ وه، شاعران او ادیبان
نومیالی ژبى پښتو دَ ټول خان على او شیدا، خان کاظم او خان افضل لکه ئې سړى کورنۍ د او وریرونه نور او خان، اسکندر
میندُونکی فیض مکتب ادبی دَ خان خوشحال دَ یا خپلوان او معصرین خان عبدالقادر دَ ټوله دا چه دی ویُونکی او شاعران
هم ادیبان پښتانه نور شاوخوا کښ وخت هغه په دغه پر عالوه دى. شوى روزَل کی کورنۍ ادبى دغه په خان عبدالقادر او وه،
لږ خان خوشحال تر شهرت ادبی بابا رحمان دَ ۇ، بابا عبدالرحمن مرحوم خان عبدالقادر دَ څخه معاصرینو له یَو چی وه،

١ندَى، دَى هم د مغولى اورنگزیب په عصر کښ ژوندَى ۇ.

کلید افغانی طبع )١( ع پخپله رحمان بابا وایی: ١٨٩٣وگورى د پادرى هیوز مقدمه دَ 
چه ئې څه چارى واقع شولې تر میانه  و دارا او اورنگزیب وته حیران یم
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عبدالقادر خان دَ ده سَره شعرى او ادبى مسابقې لَرِی، دَ یوې بدلى په پاى دَ رحمان بابا په ځواب کی وائی: 
غوریه خیل رحمان که شو ور ځنی ستړى زه خټک دَ یار په غم تازه تازه شوم

دَ چه دَى، شاگرد بنورى آدم شیخ دَ الهوری سعدى شیخ څخه معاصرینو او ښوونکو الر روحانى له خان عبدالقادر دَ بل
په کتاب دې د ۇ، هم خلیفه خان عبدالقادر ئې کی طریقت په چی دِی ارویدلِی ما او ۇ، مرشد خان٢٢٦ده عبدالقادر کی مخ

هـ کال ویلى دی. ١١٠٦دَ خپل مرشد دَ وفات تاریخ په 
په دغه ډَول نو عبدالقادر خان په طریقت کی په درې مرتبې و حضرت مجدد ته رسیږِی، چه شیخ بنورى ئې شاگرد ۇ. 

او ښکاره ښه هم سوانح ده دَ نو ځکه دَی، شوَى تیر کښ بیلتون او پردیسی په اکثر ژوندُون ادیب پردیس دې د نور
څرگند ندی. 

:دَ خوشحال خان په ادبی مکتب کی دَ عبدالقادر خان مقام
دَ ئې موږ چی دی، ایښوۇنکی سټه او مؤسس مکتب هغه د خان خوشحال کښ تاریخ په ادب او شاعرۍ دَ ژبی پښتو دَ
ادب، او شعر او لوست او لیک دَ ژبی دې دَ چی کیږی، ښکاره ته موږ څخه پلَټَنِى له ادبیاتو دَ پښتنو دَ کوۇ، نومړى نوم په ده
لنډ ئې الندی ۇ، بیل معناً هم ظاهراً هم سبک او طرز ویَلُو او لیک دَ او ډَول مکتب هر د چی دِی، مکتبونه مختلف څو

بحث ولوَلَی. 
پخپله١ صاحب اخند هم څه که دَى، مکتب ننگهارى درویزه اخند دَ عقیده په زما مکتب لمړى ادب او لیک دَ پښتو دَ .

لَرِی سابقین څه دمخه ده تر او ندَى، مؤسس مکتب دې نو١دَ دَی، کړى ته سبک مکتب دې د ده چه خدمت لوى هغه مگر
حق لَرِی چه دَ ده په نوم یاد شی د دې مکتب سبک داسی ۇ: 

شعر دَ مضمون (ب): ۇ. نه یا ۇ لږ رعایت عروض علم دَ مگر کښ، نثر په قافئې دَ لحاظ او ډول په نظم دَ نثر (الف):
تفسیر، فقه، لکه څخه علومو اسالمى له او ۇ، کډ په روح تصوف د څه نه څه چه ۇ، عرفانی او روحانی یا تبلیغی او دینی اکثر
تر تصوف افراطى دَ روښان) (پیر پیر تاریک دَ کی وخت هغه په چه ۇ، ملحدینو ځنو دَ رد ځله ډیر او کیدى استنباط حدیث

خیرالبیان دَ او راوتلى، الندى فوائدالشریعه٢جنډۍ د قاسم اخوند ملگرى سبک د درویزه اخوند دَ کاوه عمل ئې کتاب په
شنوارى پاپنخیل ۇ٣خاوند، شوى مسلمان او ۇ کافر تور چه جان بابو تاریک٤او دَ وه، کورنۍ او زامن اخوند مرحوم دَ نور او

 او نور وه. ٥پیر ملگری میرزا خان انصارى

 لکه شیخ مالى یوسفزى. )١(
مخزن االسالم د اخوند درویزه وگورى. )٢(
ع. ١٨٥٦ د مسټر راورټى د پښتو گرامر مقدمه د کلکتې طبع )٣(
 جى، ایچ راورټی. )٤(
کاڼی کوړم)٥(  دَ اخوند درویزه له بیانه څخه ښکاره کیږی، چی بایزید بن عبداللّٰه چی په پیر روښان مشهور ۇ، پالر ئې اصالً قندهارَى ۇ، او دَی به دَ 

په اورمړو کښ اوسیدی. دَ هندوستان او بخارا او تورکستان سفرونه ئې کړی وه، او یَوَه فلسفی رویه ئې درلوده چی دَ تصوف دَ حلول خوا ته نژدې وه، 
زما په خیال چی پیر تاریک دَ هغی ډلی دَ فلسفې او نیم مذهبی افکارو څخه اخیستنه کړې وه، چی دَ مصر د الفاطمى کورنۍ پاچهان وه، او په ایران 

کتاب الهند خاوند په  هـ کښ د قرامطه ؤ غلبه پر ٤٢٤کښ دَ باطنیه او اسماعیلى او قرامطه په نوم مشهور وه، ډیرو مؤرخینو او ابو ریحان بیرونى دَ 
ملتان هم لیکلې دَه چه وروسته نو دَ زین الخبار گردیزى، او ابن اثیر او ابن خلدون په قول دغه مالحده سلطان محمود غزنوى له ملتانه ورک کړه، دَ 

دوى غلبه پر ملتان یوازی نه وه، بلکه دَ ناصر خسرو بدخشانى له تألیفاتو څخه ښکاره ده چه دَ دوى اثر تر بدخشانه او ترکستانه رسیدلَى ۇ، او هر ځای
ئې په غرو کی پټ مراکز درلوده چه دَ الموت کال او دَ حسن صباح تحریکونه ټوله تاریخونو ضبط کړیدی. 
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مکتب٢ دَ خان خوشحال دَ دَى، کړى ډیر کښ پښتو په شعر عروضی دوى چی دَی، خوشحال دَ مکتب مشهور دوهم .
څنگ پر څنگ سَره شاعرانو پارسى معاصرینو خپلو دَ او نلَرِی، تنقید او گرانښت ئې کالم دِى، ویُونکِی ساده ټوله شاگردان
قاسم عبدالعظیم، واصل، خویشکی، ارزانى رحمان، لکه لَرِی، ملگرى ډیر نور کورنۍ د خان خوشحال دَ بیله مکتب دا ځِی.

١على افریدى، عبدالرحیم هوتک، شمس الدین کاکړ، پیر محمد کاکړ او نور...

دَ بالغت او فصاحت د او قافئې او عروض دَ دَى، ډک عرفانه او تصوف له څه نه څه او اخالقو او عشق، له کالم دوى دَ
اصولُو بشپړ مراعات کَوِی. 

په٣ ۇ، ژوندى کی عصر په مغولو دَ هم دَى چی دَى، ماشوخیل سړبنى مهمند حمید دَ مکتب دریم ئې١١٣٧. کال هـ
دى لیکلى گدای د٢َشاه لمسَى خان اشرف دَ کړوسى خان خوشحال دَ شیدا، خان کاظم ملگرى یا شاگردان مکتب دَ حمید دَ ،

حنان میرزا کی قندهار په او دى زوى خان اثر٣افضل سبک دَ ده دَ هم شاعرانو پښتو نورُو دَی، پیرو سبک او مکتب دَ ده دَ
قبول کړَى دَى، مگر لږ لږ. 

نژدیوالَى ډیر سَره سبک هندى له شعر پارسى دَ مگر دَى، شعر عروضی هغه ظاهراً سبک شعر دَ بابا حمید ماشوخیل دَ
بیدل لکه او دَى نازکخیال پوره کښ تالزم او استعاره او تشبیه په دَى شو، ویَالى صائب یا بیدل پښتو د موږ ته دَه لَرِی،
په دى، بیل څخه سبک له ایران او بخارا دَ سبک هندی چی کښ ادب پارسى په لکه لَرِی، تالزمات او تشبیهونه نادر دغسى

. ٤بښتو کی هم دَ حمید سبک له نورُو څخه امتیاز لَرِی. ځکه نو پښتانه شاعران دَى موشگاف حمید بولیِ

مکتب ادبی پخپل خان عبدالقادر چه وگورو به نو وسو، بحث مکتبو ادبی مشهورو دَ ادب پښتو دَ لنډ ته تاسی چی اوس
کښ کوم مقام لَرِى؟ او دَ نورو څخه ئې څه اخیستی دی، او دَ ده د کالم ښیگړی او خصوصى مزایا څه دِى؟ 

په وینا دَ کله کله چی دِى، وتلى را لوړ ډیر نورُو تر کی شعر او ادب په زامن دوه ده دَ کی کورنۍ په خان خوشحال دَ
ښیگړو کښ له پالره سَره سیالی نه، بلکه تر ده لوړتوب هم کَوِی. 

دَ دى، خان عبدالقادر او هجرى خان اشرف (بلبالن) خاچوڼِی خوشنوا بڼ دَ شعر دَ پښتو د او گالن ښکلى ادب دَ دوه دا
ده دَ او لَری، الس لوى کښ فن په شعر د چه ، کیږِی ښکاره داسی دِی، کړى نشر راورټی مسټر چه څخه بدلو څو یو دَ هجرى
کړى پرتله سَره خان عبدالقادر د کالم ده دَ می به نو واى، لیدلَى دیوان ده دَ ما که دى، برجسته او ساده او خوږ او متین کالم
یُو خوښ دَی، کښیوتلَى الس په دانانو قدر خارجى تنو څو د فقط او دَى، ورک اثر نایاب دا ادب پښتو دَ چه افسوس وای،

چی دَ عبدالقادر خان مرغلَرِی تر خاورُو نَدِى الندى شوى، او موږ ئې اوس پښتنو ته وړاندی کۇو. 
زما په عقیده دَ خوشحال خان به مکتب کی عبدالقادر خان تر ټولُو لَمړى دَى، دَ ده د کالم مزایا دا دِى: 

دَ عبدالقادر خان دَ وینا ښیگړى
په١ مضامین گران دَى، مقتدر ادا پر تخیل راز هر دَ دَى، تش څخه درُوندوالِی او تعقید له دَى، ساده کالم عبدالقادر دَ .

ماوراء وَ ډیر کښ تخیل په دى، مثبت او طبیعی ئې تمثیالت نلَرِی، مثیل کښ سالست او خوږوالی په شِی، وَیَالى ډَول ساده

 وگورى دَ پښتو شعر تاریخچه. )١(
 د پښتو شعر تاریخچه لیک د حبیبى. )٢(
 د پښتو شعر تاریخچه لیک د حبیبى. )٣(
 لکه چی مرزا حنان قندهارى وایی: )٤(

څه به وایم ناسفته دُر ئې پیَیل بل حمید موشکاف دَ خیال په شعر
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کالمه له خان خوشحال دَ چی دَى مزیت ممتنع سهل دَ هغه دا وَزِی، نه دائرې تر تعقل او حس دَ نکَوِی، پرواز ته الطبیعه
څخه ده اخیستی، او ډیر ئې پوخ او رنگین کړَى دَى. د دې بدلی متانت او سالست او طبیعی سبک وگوری: 

چی دا هسی ډیر پس رایشې بیا ژر ځې کوم بې رحم ځیگر ورځې په وَیَل دَ 
ولى هسی شان مخ نغښتی په میزر ځې دَ عاشق دَ سترگو غر نه حجابیږی

که دَ ورکړی دَ مړانى په وزر ځې دَ لوئۍِ په مقام به هاله کښینې
خونریزى تر تورُو سترگو کاال زر ځی دَ هوسیو سترگی توری دَ باز سرې دى
که په وژلو دَ بیدل عبدالقادر ځې تصدیع مکړه کشتن گاه وته پر سر ځِی

حقیقت او ابتکار: 
. دَ عبدالقادر خان په کالم کښ ډیر ځله ابتکار او دَ تخیل بداعت لیدَل کیږی چه د نورُو په کالم کی لږ دى. ٢

دَ کالم دَ او معیار، استادۍ دَ دَى، مهم ډیر ایجادَوَل فکر نوى او میندل، موضوع نوې خو کښ شاعرى او شعر په
لیکنَه په مثال لنډ یوه دَ ئې به دلته دَى، بډاى ډیر هم کښ خوا دې په خان عبدالقادر زموږ دَه، دغه هم خو نخښه پوخوالى

اکتفا وکړُو: 
تقدیم تحفه نوې چی غواړى، څوک هر ومومى، متاع وَړ تقدیم دَ ته مخى و محبوب دَ چه دِی، کښ تالښ په ډیر شعراء
لمړنى هغه خو زړه او ځان دِى، کړِى ئې آفرینۍ مضمون زښتى او میندلی متاعونه نوى ډیر شعراۇ کښ تالښ دې په کړی،
و نه ئې موقع تقدیم د مگر گرزیدَى الس به زړه کی کوڅه په یار دَ شاعر یَو کیږِی، وړاندی کی محضر دې په چه دِی، متاعونه

میندلَى، له پریشانۍ څخه زړه ځنى ورک شو: 

از پریشانى نمیدانم کجا انداختم؟دل   بدستم بود مى گشتم بگرد کوى دوست
دَ بل بیچاره څخه هم دَ بیلتون په تیاره کښ، هغه متاع ورک دَى، چی دَه به یار ته وړاندِى کاوه نو نارې وهى: 

اى چراغت بکف از رنگ حنا زود بیا  (واقف)در شبستان غمت دل ز کفم گم گردید
دا چه افسوس مگر کړى، نثار ئې کی پښو په یار دَ چی وینی، نه متاع گرانبها بله ځان تر هم شیرازى حافظ خواجه

متاع هم په هغه لوړ حضور کښ دومره قیمت نلرى: 
که نیست نقد روان را بر تو مقدارى نثار خاک رهت نقد جانمن هر چند

سر بازى هم دَ مینی سَره تړلې دَه، که څه هم هر مَیَن سر نه بایلی، او په دې میدان کی نه دریږِى: 
وگر زدست فراقت بسر بگردانى  (حافظ)به خاکپاى عزیز تو سر نگردانم

سعدى په دې الر کښ یَو پل دمخه ږدِی، سر و ځان هم د تقدیم وَړ نه گڼِى: 

سر و جان را نتوان گفت که مقدارى هست من چه در پاى تو ریزم که پسند تو بود؟

واره دومره ئې متاع ځان سرو دَ دِى، ځغلَولِى ډگر دې پر ئې اسان تخیل دَ او کړى، فکرونه ډیر شاعرانو دَول دې په
ځکه ده، تحفه طبیعى غیر یو کښ مینه په تحفه دغه خو عقیده په زما دَى، زوړ او فرسوده بالکل اوس چی دَی، کړَى وړاندى
ډَولونه مختلف کښ انسان په غریزه دغه او دَه، جذبه او کشش فطرى یَو کی انسانانو په گرانښت ځان دَ او حب ذات دَ چی
وِی نه فنا او وصل څو دِى، اَشکال مختلف فطرت، دغه دَ ټوله رسیدلى وِى نه ته مقام فنا دَ څو عشق لَرِی، تظاهرات او
تخیل الطبیعه مافوق او پروازى بلند شاعرانه هم بازى سر کښ دائره په ذات حب دَ دنیا پر فراق او بیلتون دَ نو شوې، مینده
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دَى، ځکه چه ځان وِى، حب ئې سته، چی حب دَ شِى وِى، نو ئې قربانوَل او وارى کَول هم نه وِى. 
د چه شى، وویل که نو وهی) کوکاری او نارې ویره له بیلتون د تل خو شعراء زموږ دى، بیل مقام وصال او فنا (دَ
تخیل دَ شاعر او ویونکی یَو که جهته دغه له وِى، نه به ځایه بې ده، دعۈى شاعرانه یَوَه کورټ بایلَنه سر او جانبازی شاعرانو
طبیعی او فطری کښ حال عین په او مقدور، ده دَ ته مخی میَن دَ کوَل وړاندِی هغه دَ چه ومومی، متاع داسی یَو کی دنیا په

وِی، نو دا به دَ شاعرۍ دَ تخيل کمال او حقیقت او لوړ توب وی! 
خپل دَ چه غوښته، خان عبدالقادر ده، نتیجه عواملو مخصوصو دَ نفسیاتو دَ چه ده، څخه مظاهرو طبیعى له انسان دَ ژړا
دَ وگرزیدَی، طبیعت ابتکار دَ او تخیل بدیع شاعرانه ده دَ کړې، تقدیم وِی نه چا چه کړی، وړاندی تحفه داسى ته حضور مَیَن
په والړ کړه، ټول سَره غمى سره اۇښکو د ئې کښ لَمن په واخیست، کار ئې څخه بهیدو طبیعی له اوښکو سرو او ژړا خپلى

ډیر احترام ئې دَ مَیَن مخى ته وړاندى کړه او وې ویَل: 
و خپل یار ته دَ یاقوتو مهمانی ده  سرې سرې اُوښى دِ پر مخ عبدالقادره!

لمَن په طبیعت دَ چه دى! شوى توی کښ قالب په الفاظو دَ تخیل، بدیع او نوَى یو سادگی، او سالست څه په وگورَى
دَ خانه عبدالقادر بې څوک اوسه تر چه ده، میلمستیا نوې یَوه مهمانى یاقوتو دَ کښ دنیا په شاعرۍ دَ او دَى، ابتکار یَو کښ

مَیَن پر داسى میلمستیا ندى مؤفق شوى!…

اجتماعى افکار او اخالق
سړى٣ کښ ژوند ټولَنى په چی اخالق هغه دَى، مقتدر ډیر هم کښ بیان په ښیگړو دَ ژوندُون اجتماعى دَ خان عبدالقادر .

موقوف پوری ظفر او برَی کښ ژوندُون په چه بیانَوِی، ښیگړی هغه خوا هری له او ښئى، ئې سرَه صراحت په دى، اړ ورته
دى!

جامى حضرت دَی کړَى کید تأ کوښښ دا ډَول ډَول په ادیبانو او پوهانو دَی، عامل لوى یَو برى دَ انسان دَ مښود او زیار
وائی: 

دورى برسد که رنج راحت گردد هر چند فلک گرم عداوت گردد
شاید عسرت بدل بعشرت گردد رو قطرۀ چند از عرق سعى بریز

صائب وائی: 
پنجۀ کوشش کلید رزق را دندانه ایست اینکه روزى بى تردد میرسد افسانه ایست

عبدالقادر خان په یوه ښکاره او بدیهى مثال دا مسئله داسى ثابتَوِی: 
یَو زمان قرارى مکړه له طلبه!    ژرنده هاله څه حاصل کاندى چه گرزی

دَ اساسه دغه بې رسَوِی، سره نه ضرر افراد، ئې بله د یَو چه دَى، نصیب ملت هغه دَ سعادت کښ، دنیا په اجتماع دَ
تړون اجتماع دَ پوهان، اجتماعى نور او روسو ژاک ژان دَى، مشکل هم وجود socialاجتماع contractدغه پر هم سټه

او رواداری اجتماع د کی بیت الندینی دې په خان عبدالقادر نسې“ مضر ته چا بل چه ئې آذاد ځایه هغه ”تر چه ایږدى
پیرزویَنه تر دې اندازې غواړی، چی دَ خپلی گټى دَپاره هیڅکله دَ چا بدی او تاوان نه غواړِى، لکه چی وائی: 

بیا دِ نه مومم دا هسى شهادت!   چی سبب ئې دَ دوزخ ځما کشتن وِى
په دې بیت کی هم دا دَ اجتماع اس اساس او دَ اسالم مهم تعلیم داسى تصویر شویدی:
هر چه نه پسندې په ځان په چا مه پسنده  په دا دوه حرفه ادا مسلمانی دَه
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جگړو ډیرو په چه دَى ادیب توریالَى یو ډَول په پالر خپل دَ دَى بلکه ندَى، میړه میدان د روغى دَ یوازى خان عبدالقادر
هم کښ دنیا نوې په بولِی، زور تورى دَ هم الر برى دَ او فلسفه، حیات دَ کی دنیا په دَى ده، کړې ملگری سره پالر دَ ئې کښ

رسو میړه اجتماعى مشهور فرانسه ژوندُونRousseouدَ دَ چه دَه، وَالړه دغه پر فلسفه ډاروین خاوند دَ نظرې دَ ارتقا دَ او
 یعنی ”قوت حق دَی“. might is rightحق قوى لَرِى، او ضعیف مضمحل کیږِی، دَ انگریزى ژبی یو بلیغ متل دَی: 

دا فکر دَ اوسنۍ دنیا دَ سیاست او اخالقو او اجتماع سَټه دَه، عبدالقادر دا دَ حیات فلسفه او دَ برى الر داسی ښئی: 
هم هغه سرخ رویى یوسى له نبرده  چه دَ تورى مخ ئې سور کړ په میدان کی

عبدالقادر خان په ژوندون کښ دَ لوړ همت او د پښتونوالی دَ ننگی تر دې حده پورى پر خوا دی: 
نه ژوندون دَ دون همتو په اوبو  مرگ له تندى په مذهب ځما بهتر دى

یا دا: 
مرگ ته غاړى کښیږده دارو مکوَه بیماره سخت دَى دَ نیمگړیو طبیبانو ناز تر مرگه

سیاست او مشرتوب
خواه آزادى یَو عصر خپل دَ چه دَی، شوَى پاللَى کی لَمن په پالر داسى دَ او لیدلَى، مقام لوَړ خانۍ د قام دَ خان عبدالقادر
سخت سیاست ظالمانه پر حاکمانو دَ مغولو دَ کله هر او پوهیږِی، ښه هم اصولو په مشرتوب دَ او سیاست په دَى نو ۇ، مشر

تنقیدونه کَوِی.
دَ عبدالقادر خان په نظر کی مشرتوب او پاچهی صرف دَ قوم خدمت او دَ اولس دَپاره زیار او دَ ښیگړو مښود دَى: 

دَ ځان په سولو مجلس کا جمع ځوانمرد هغه دَى چه لکه شمع
په مخ ئې درومی باران دَ دمع دَ بل دَپاره که په خندا وِى

ویلِی صراحت په څنگه ئې وظائف او فرایض مشر دَ چه وَگورَى، تصویر بدیع قیادت او مشرتوب دَ کی رباعى دې په
په هم ځان او کړی قربان قوم تر گټه او مفاد ټوله خپل چه دَى، هغه میړه او خواخوږى قوم دَ حقیقی کی نظر په ده دَ نو دِی،

دغه الر کی بایلِی! 
عبدالقادر خان په اجتماع کښ دَ ظلم بد نتائج په داسى اوڅارو مثالونه ښه را ښئِی: 
غافل مشه دَ دیو سترگو دَ وتلو چی می اوس کړې په مظلومو رډى رډى

بل ځاى تر دې ال ښه او څرگند وائی: 
په تندى ئې له دوزخه اخگر ووری  دَ ظالم دَ سر د تاج اللونه ندی

دَ خانۍ او مشرتوب اصول دَ عبدالقادر خان په نظر کی دا دِى: 
ښه ځواب ئې دربان وکا چی خان نسته  دَ هر خان چى نه ډوډۍ وی نه توره

دَ قدرت پر وخت زړه دَ چا زهیَروَل، هم دَ میړه کار ندَى، عبدالقادر خان د دې نتائج داسِی وائی: 
خداى دِ پرې نه باسى څوک لدې کمره  چه د زړه تر کمر پریوزی ریزمریز شی

په پښتنواله کښ میړه او ښاعلى هغه دَی، چه دَ قدرت پر وخت عفو او بخښنه ولَرِی: 
دى ئې عفو په هنگام دَ دسترس کړه   چه غلیم ئې تښتیده له ځوانمردۍ

ښندنه او سخاوت هم دَ مشرتوب یَو لوى رکن دَی: 
که دَ وَرکړی دَ مړانی په وزر ځې  دَ لویۍِ په مقام به هاله کښینې

اخالقی او اجتماعی ډیر کښ دیوان په ده دَ ولیکَل، لنډ موږ چه افکار اخالقی او اجتماعى ځنی خان عبدالقادر دَ وه دا
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درسونه سته، چی ویونکیِ به ئې پخبله هم ومومی.

تصوف
ننوتَلى کی دنیا پاکه دغه په هم عمالً دَى بلکه لَرِی، الس علماً یوازی نه كښ خوا په عرفان او تصوف دَ خان عبدالقادر
نیوَى الس الهورى سعدى شیخ د کښ طریقت او تصوف او عرفان په دَه دَى. هم سالک بلکه ندى عالم یوازى یعنی دَى،

ورته١کړی اشاره لنډه الندی به موږ چه دی راوړی ته الس فیوض عرفانى او روحانى ډیر ئې کانونه له مجدد حضرت د او
وکړُو:

ننداره: جمال شاوخوادَ نندارې جمال دَ قدرت دَ کی پاى په چه لوړیږِى دومره کی مقاماتو په پیژندگلوۍ او عرفان دَ عارف
مینی دَ ته جهان ټوله عرفا نو ځکه راوزى، ورته څخه ذرې هری له توب ځلند او بریښ نور ازلى هغه دَ او وینی، کی څه هر په
مراغی اوحدی شیخ دَى، روڼ روڼا په ئې زړه ذرې هرى دَ چه گڼی، مظهر جمال هغه دَ نړۍ ټوله چه ولی گوری سترگه په

وائی: 
از دوست غافل اند پچندین نشان که هست خلقى نشان دوست طلب میکنند و باز

شیخ سعدى دَ شیراز دا عرفانی لویه مسئله داسی بیانَوِی: 
نهى است نه این نظر کی ماراست گویند نظر به خوبرویان

چون آب در آبگنه پیداست در روى تو ِسر ضع بیچون
تا دیده نه بیندت بجز راست چشم چپ خویشتن برآرم

او سالست داسی په رسیدالى، ور نسِى آسانی په څوک هر او دَى، مقام هسک عرفان دَ چی مسئله دا هم خان عبدالقادر
صراحت وائی چی د ده دَ عرفان لوړ مقام ځنی څرگندیږی: 

گه په تور کښ جلوه گر شى گه په سپین کښ دلبر مخ راته ښَى په هر آئین کښ
گه په سترگو په رخسار او په جبین کښ گر په زلفو کښ ځاى وکا زړه را کاږی

دَ صغان په دود ئې وران کاندی په دین کښ کله کله په ترسا کښ مخ څرگند کا
بلبالنو ته ښکاره شی په نسرین کښ په څراغ کی تجال وکا پتنگ ته 

قهر مهر ئې په تریخ او په شیرین کښ نور او نار ئې د جمال جال اثر دى
که دِ نشته شک گمان پخپل یقین کښ  په هر څه کښ گوره یار عبدالقادره

شیخ سعدى شیرازی دا دَ جمال د نندارې مَیَن توب په خورا ښه پیرایه ادا کړی دَی چه ډیر عارفانه دَی او وائی: 
عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست بجهان خرم ازانم که جهان خرم ازوست

بارادت بکشم درد که درمانم ازوست بجالوت بخورم زهر که شاید ساقیست
دَ چه دَى، فطرى جهته دې له کښ انسان په ذات دَ حب چی وائی دَى راځی، خوا بلی له الر دغه پر خان عبدالقادر

ذات خاوند او مالک خو جانان دَى، او مَنَى ئې له دې جهته خوښ دَى، چه  پسرلى پسې راتلُونکی دَى: 
دَ جانان دَی په جانان باندِى مَیَن یم  زه چه هسی پخپل ځان باندى مَیَن یم 

تر بهاره په خزان باندِی مَیَن یم  دَ خزان میوه بهار، دَ بهار دَى دَی

 وگورى دَ دې مقدمې، دَ عبدالقادر خان دَ معاصرینو تفصیل. )١(
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شاعرانه او دَی، اخښلَى خټه په انسان دَ ذات حب چه ځکه دَى، طبیعی تمثیل او تخیل خان عبدالقادر دَ ډَول دې په
مبالغه نه پکښ ځایږِی اما په تعلیل کښ ئې عبدالقادر خان ابتکار کړَى دَى.

مینیحیرت: ډیری له مضرى فارض ابن ډیریږى، ئې حیرت لوړیږِى، عارف چی څومره هر دَی، مقام لوړ عرفان دَ حیرت
څخه په حیرت کښ ډوب ۇ: (زدنى بفرط الحب فیک تحیراً)

خواجه حافظ د حیرت په مقام کښ له صومعې څخه میکدې ته والړ، چی گُندِی د عرفان یَوَه بله وړانگه ورته وبریښی: 
چون شناساى تو در صومعه یک پیر نبود سر ز حیرت بدر میکدها بر کردم

مگر دَ حیرت په سیند کی ډوب سو و بس: 
گر تو سر گشته شوى دائرۀ دوران را نشوى واقف یک نکته ز اسرار وجود

خوشحال خان خټک هم دَ حیرت په بیدیا کی ورک دَى، لکه چی وائی: 
زه حیران پاتو په صنع دَ خالق یم  چه و تورو خاورو هسى حسن وركا

سم سَره معرفت دَ حیرت چه بیانَوِی، داسی ډَول روښانه او واضح خورا په كښ بیت یَوَه په مسئله دغه خان عبدالقادر
دَى، هر څو ئې چه معرفت ډیریږی، هغونى حیرت زیاتیږى:

څو ئې شناخت هومره ئې زیاته حیرانی ده  تحیر په موافق د معرفت دى
اسرار: او څوکراز هغه دَی، معذور څخه کوَلو ښکاره له ئې عارف چه سته، اسرار او رازونه پټ ځنى کښ دنیا په عرفان دَ

چه په څه وپوهیده، بیا ئې ږغ نه را وَخوت، حافظ وائی: 
ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

) سهروردی محمد بن عمر الدین شهاب د٦٣٢-٥٣٩شیخ څوک چه واییِ: دَى څخه عارفانو لویو د اسالم دَ چه هـ)
وصل ما و الطریق االمن رجع من (مارجع سی، وَیَالى څه نه او گرزیداى را نسی بیا کړی، پیدا الر ته مخی محبوب حضرت

 شیخ سعدى شیراز دا دَ عرفان او تصوف مقام ته داسی راځِی: ١الیه احدُ فرجع)
ببندند بروى در باز گشت و گر سالکى محرم راز گشت

که دار وى بیهوشیش سر دهند کس را درین بزم ساغر دهند
په دې ډَول هغه څوک چه په څه و پوهیده بیا ئې حال را نغَى: 

کانرا که خبر شد خبرش باز نیاید
دنیا دَ راز دَ او بیانَوِى اسرار ټوله دا کښ بیت یَوه په دَى گرزاند او سیاح پوه یَو مقاماتو دَ عرفان دَ چه خان عبدالقادر

څخه عارفانه وَیَل کَوِی: 
تحیر ورته آواز دَ ال تقل کا نندارچیانو به ئې شرحه دَ مخ وکړه

دَرشتیا: الر گرانه او وَږه کږَه وصال دَ مَیَن دَى، اَړ ډیر څه هر تر عارف ته مینی رشتینى او صداقت و الر پر عرفان دَ
صدق په وزر طى کَوالى شی او صدق معشوق هم عاشق گرزَوِی: 

دَ یار د مهر هاله الیق شى دَ عشق په کار کښ چه څوک صادق شى
عاشق معشوق شى معشوق عاشق شى  دوئی دَ دواړو له منځه ووزى

عوارف المعارف دَ سهروردى. )١(
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صنایع او بدایع
او لطافت په او ساتی، ښیگړه دغه کښ ځای هر په دَى دَی، سالست او سادگی مزیت لمړى کالم دَ خان عبدالقادر دَ
کښ سادگی عین په یعنی دَى، استاد هم کښ ادا په بدائعو او َصنائعو د ادب او شعر د او کَوِی، آفرینی مضمون ښه عذوبت
سَره مضامین پیچیده او درانه نه او کَوِی، مغلق نه کالم دَپاره صنعت دَ کوی، ښکلى هم غمیو په بدایعو دَ بالغت دَ کالم خپل

غونډوی په دې بیتو کښ ئې دَ طباق صنعت څه ښه ادا کړَی دَى: 
اوس ئې درومم په ژړا ژړا مزار ته  چی ئې تللم په خندا خندا دیدن ته

یا دا: 
پدا باغ کښ بې ژړلو خندا نشته  گل په اوښیو ډکی هر سحر سترگی دَ 

په دې دوو الندى بیتونو كښ تجنیس تام دَی. 
هسى رنگه وچه دَ صورت کا مینه وینه سل زخمه که وخوری ترې به یَو څاڅکی پرینوزی
هر چه ئې په زړه کښ دَ دلبرو مینه وینه خوب به ئې بدل په بیدارى خوښی په ویر شی

د دَى، ډک بدائعو ډیرو له کالم ده دَ ډَول دغه د٣٦په او ، بدله دريمه په لزوم٥٦مخ دَ صنعت کښ بدله آخرینۍ په مخ
دَه، ویلې کښ صنعت په تجنیس دَ نامه نصیحت اۇږده یَوه خان عبدالقادر دې پر عالوه دَى، راغلی قافئې دَ تکرار او ماالیلزم

په کتاب دې د موږ ئې بیتونه څو یَو سر دَ پوره١٥٥چی صنائعو پر بالغت دَ ده چی ده، ښکاره دغه له دى راوړی کښ مخ
اقتدار درلود، او دَ شعر ټوله اقسام لکه غزل، قصیده، مثنوى، مخمس، مربع، رباعى او  نور ئې ویلی دِی. 

حس طلب: 
پاړسو دَ وی، پوه طلب حسن په چه دَه، دغه هم نخښه ښکاره یَوَه پوخوالی دَ شعر دَ او کمال دَ ویُونکى دَ کښ شاعرى په

کالم یَوَه مخصوصه ښیگړه دغه گڼی. ١شعر مشهور نقاد سبلى نغمانى دَ خواجه حافظ دَ 

مثالً خواجه خپل محبوب په دې انداز ځان ته را غواړی: 
اى دوست بیا رحم به تنهائى ما کن  پروانه و شمع و گل و بلبل همه جمع اند

لسانی شیرازى بیا په دې ډَول محبوب را غواړی: 
که از فراق تو خاک  بسر توان کردن ېبیا که گریه من آنقدر زمین نگذاشت

پیدا مضمون داسی او مومى ته ځان زمینه نوې کښ غوښتَنه په محبوب دَ دَی، بریالَى میدان دَ ادب او شعر دَ چه بیدل
کَوِی:

ما همه پیش تو ایم اى جمله ما با ما بیا رنگ و بو جمع است در هر جا چمن دارد بهار
ښاخلې سنبل دَ نسیم نرى اوری، باران کَوِی، تصویر دنیا عشرت او عیش دَ یَوه کښ دنیا په تخیل دَ خان عبدالقادر
کَوِی، ږغ راتگ دَ ژبه داسى په ته محبوب نو وروسته ټولَوِی، سَره کښ گلستان په عوامل ټوله مسرت او عیش دَ ښورَوی،
حسن ډَول دا چه کَوِی، مصوره اندازه انتظار او اشتیاق دَ خپل بلکه کَوِی، نه امر دی، پکښې هم احترام مینی د او ادب دَ چه

طلب نو ډیر مؤثر او مفید، او دَ شاعرۍ کمال دَى: 

. ٥ شعر العجم ج )١(
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نسیم را والوت سنبل پرې ناڅی باران ووریږی، څڅواکى څاڅی
ساقى ته گورُو چی دَى را پاڅی      اسباب دَ عیش واړه موجود دى

شعر دَ عبدالقادر خان په نظر کښ
گڼی پیښې طبیعت دَ او محاکات فطرت دَ شاعری فیلسوف نومیالى یونان دَ ویلی١ِارسطو کوسین نقاد مشهور فرانسه دَ

طبیعى هغه بیرته قوت په تخیل دَ موږ چه دَى، شعر ذریعه تصویر او ترجمانۍ دَ نخښو ښکلو او محاسنو د فطرت د چه دِی،
کوو مجسم او تصویر سَرَه شاعرى په تعریف٢محاسن شاعرۍ دَ وینا لنډه دې په سوتهۀ ورډ ادیب پیاوړى ډیر یَوه انگلستان دَ

 ٣ښه کړَى دَى: چه شاعری دَ انسان د فطرت مرقع دَه.
دَ کلمه دغه پر او کَوِی، جمع را کښ ځان په خواوِی ټوله ئې کلمه شاعریت دَ چی دى، ایښَی نوم ښه فن دې پر عربو

طبیعت فنى ټوک لوى شاعرۍ دَ چه اصطالح نوې په دِی، صادق تعریفونه ټوله Artisticشعر Natureَد دَى، شوى گڼل
سترگی، چی بولی، ثقافت او صنعت هغه شعر سالم ابن محقق پوَه یَو عربو دَ دَه، حاوی باندی دغه پر پوره هم کلمه شاعریت

زیږَوِی ئې مشاعر زړه دَ ژور او حسیات ټوله انسان دَ او ژبه الس، ښه٤غوږ، فکر، ژور نقد ئې عقیده په جرجانی علی دَ او
غواړى. پوهَنه اَرته او پلَټَنه، ټینگه او د٥َکتنه، منځ، زړه دَ او فطرت انسان دَ چی شوه، ښکاره ښه څخه توضیحاتو دغو له

وِی، محرک ئې عواطف او احساسات چی شاعری هغه او لَرِى، قیمت ډیر ووزِى، را څخه زړه دَ چه وَیَل هغه دَه، چینه شعر
ډیر هیجان او درُوند اثر بخښی! 

تکلفه بې او ساده ډیر او نلَرِی، هیڅ روح تأثر او هیجان د چه سته، نظمونه ښکلی گیڼه په صنعت دَ او اشعار ډير
ویناوِی دِی، چه دَ سړى زړه ښورَوِی! او اُوښکی ئې بهوِی!…

خبرو پخپلو زړه لژند وینو په او ټپى خپل ویونکى او وتلى، را څخه زړه له لمړنى چه دَى، دغه فقط ئې سبب ولى؟ دا
کښ پټ کړَى وِی، مگر اوستری خبری کورټ په تقلید وِى، دَ زړه او عاطفې هیڅ کار نه وِی ور سَرَه. 

دَ شیراز شیخ سعدى دا مسئله ښه روښانه کَوِى، هغه وخت چه وائی: 
در دامنش آویز که با وى اثرى هست هر دل که پریشان شود از نالۀ بلبل

دې په دَه، ترجمانی احساس او عواطفو دَ او ږغ زړه دَ هم شاعری ده دَ دَى، سَړى یَو خوږمن زړه په چه خان عبدالقادر
یَوَه بیت کښ دَى دَ خپلی شاعرۍ تصویر په څه دردناک او مؤثر ډَول کَوِی: 

دا روان ځما دَ زړه دَ وینو رود دى  رنگینه شعر می مه گڼه خبری!
او احساس کالم پخپل دَى کَوِی، ئې وینو په زړه دَ کَوِی، لیک که وایی، ئې څخه زړه له وایی، شعر چه خان عبدالقادر نو

عاطفه او دَ زړه درد ننَباسِی، او هغه فکر او ذوق پکښ پټَوِی، چه دَ زړه په وینو اخښلى شوى وِی! 
ځکه نو موږ ده ته یَو حساس او عاطفه لرُونکَى شاعر وَیالى سو، نه تش مقلد او پیښه گر!

وگورى د ارسطو شعریات. )١(
 دَ ډوکټور محى الدین روح تنقید. )٢(
 روح تنقید. )٣(
 طبقات الشعرا، دَ ابن سالم. )٤(
. ١٦٢دَ على بن عبدالعزیز جرجانى الوساطه ص )٥(
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دَ عبدالقادر خان آثار او تألیفونه
عالوه دَى دَی، شاعر او ادیب نامتو او لیکونکَى او مؤلف لوى ژبی پښتو دَ پالر توريالى او نومیالَى خپل لکه خان عبدالقادر

پر نظم په نثر کښ هم پیاوړی او غښتلى الس لَرِی، دلته به موږ لنډ دَ ده آثار او تالیفونه وَښیۇ: 
. د َاشعارو دیوان ١

ته بیتونه زره نیم درې تقریباً چه دَه، مجموعه اشعارو نورو او غزلیاتو دَ ده دَ کیږِی، وړاندِى ته تاسی اوس چی دیوان دغه
ټوک پاى دَ دی مردف ئې رباعیات او غزلیات دَى، ډک څخه ویناۇ اجتماعی اخالقی، عرفانی، عشقی، دَ او رسیږِی،

متفرقات دی. 
. گلدسته٢

خپلی دَ دَه کښ کتاب دې په دَی، کړَى ترجمه پښتو په مټ کټ گلستان شیرازى سعدى شیخ دَ خان عبدالقادر نامه دغه په
پاړسو په چی گلستان سعدى حضرت دَ لکه دَی، کړَى ترجمه ئې قدرت ادبی خورا په او کړې ښکاره ښه جال او قوت قریحې
په او نظم په ئې منظومې ټوله لَرِی، مزایا ادبی ډَول هغه په ترجمه پښتو خان عبدالقادر د هم دغسی دَی، بلیغ او فصیح کی

١ انگلیس په گلشن روه کی چاپ کړې دِه.Ravertyخوږه ژبه ترجمه کړِی دِى! دَ دې کتاب یَوه برخه مسټر راورټى 

. نصیحت نامه په تجنیس٣
دَ او استادى خپله عبدالقادر او شوى وَیَل صنعت په تجنیس دَ ټوله چى دَی، مثنوى سلیس او خوږ یَو نامه نصیحت دا
کتاب دې د چی دِی، رسیدلیِ را ته موږ بیتونه څو یَو سر دَ فقط کتاب دې د چه افسوس دَی، کړَى ښکاره پکښ کمال شعر

مخ به ئې وگورَى نور کتب ورک دَى. ١٥٥په 
. څلویښت حدیث٤

تر دَى، کتاب کوچنى یَو رسول٥٠٠دا حضرت د ثنا او حمد تر ورُوسته رسیږِى، پوری صحیحؐبیته څلویښت
حدیثونه ئې په پښتو مثنوى ترجمه کړِى دِی دا کتاب ما لیدلَى دَی، دا څو بیتونه ئې دَ نمونې په ډَول لیکَم: 

     ځکه ما څلویښت حدیثه په پښتو ژبه بیان کړه          پخپل ځان می گرانى کښیښود پښتنو ته می آسان کړه
     هوښیارانو دِی ویَلى هر چه دوې خبری ضم  کا          هغه شخص به یَو څاڅکی دَ ځگر دَ وینو  کم  کا
     مؤمنانو ته بایده دى چه دا حدیث په یاد کا       گنهگار عبدالقادر دِ په اخالص په دعا یاد   کا

. ادم خان او درخانۍ٥
حسن دَ خان آدم دِى. زى یوسف دواړه پهلوانان قصې ملى دې د لَرِی، شهرت خورا قصه دا کښ داستانو ملى په پښتو دَ

) کی عصر په پاچا اکبر مغولى دَ دوى وه، لور خان طاؤس دَ (درخانۍ) درخو او زوى، وه١٠١٤-٩٦٣خان ژوندى دا٢هـ)
کومیډی دَ یعنی جذبات ویر او خوښى دَ دِی، پکښې نارې عشقى حماسى، لَرِی، قصه سوزناکه خورا مَیَن اوcomedyدواړه

کهtragedyتراژدى وه نثر چی معلومه نده ته ما مگر دَه، لیکلې خان عبدالقادر قصه دا لَرِی، مواقع او ځایونه مخصوص
٣نظم، ځنی نیم منظوم مثالُونه له دغى قصې څخه مسټر راورټى دَ خپل پښتو گرامر په مثالو کښ را نقل کړِى دِی.

شجره کابل دَ کتاب پخپل الفنستن مؤرخ هم Anدغسى Account of Kabulمگر دَی، کړَى ذکر قصې دغی د کښ

ع. ١٨٦٠طبع هدَ هرټفرډ )١(
 دَ پښتو دَ شعر تاریخچه وگورَى په طلوع افغان کښ. )٢(
 ع. ١٨٥٦طبع د کلکتې )٣(
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افسوس چی دا کتاب هم ورک دَى. 
. یوسف او زلیخا٦

خورا ژبه ده دَ کی کتاب دې په ده، کړې نظم پښتو په بیته زره څلور په تقریباً خان عبدالقادر هم قصه زلیخا او یوسف دَ
کتاب دې د کیږِی، گڼل څخه آثارو ښو او لمړَیو له ادب پښتو دَ کتاب دغه دَی، کړَى ښکاره ښه ئې اعجاز کالم دَ او دَه خوږه

په سر کی داسى وایی: 
په تازی ئې آغازی وه دا قصه اول تازی وه
نظم، نثر، سخندانو په فارسی کړه فارسیانو

په پښتو می دا قصه کړه ما هم بیله تر حصه کړه
په لوستو ئې خوږ خاطر شیء هر پښتون چه پر ناظر شى

موږ دِ هم په دعا یاد که له معنا ئې خاطر ښاد که
کل وقت ځنى وتلى په خفیف بحر ویلى

هر گوهر پکښ شفاف دى لکه بحر صفا صاف دى
هغه کس سحر مبین که چه خفیف بحر شیرین که
بې ځوابه می حریف کړ ما شیرین بحر خفیف کړ

هـ کښ پاى ته رسولَى دَی لکه چی وایی: ١١١٢دا کتاب ده په 
اته کم دَ پاسه کاف ۇ سن دَ هجر غین و قاف ۇ
په پښتو شو انتخاب چى تمام شو دا کتاب 

مطال او مصورى قلمى کتاب دغه د ده کړې چاپ هم برخه یَوه کتاب دغه دَ کښ روه گلشن په انگلیس راورټى مسټر
خوشخظى نسخې کله کله لیدلِی کیږِی، او بیل هم چاپ شوَى دَی. 

دَ راورټى مسټر دی، ورک متأسفانه اوس چه دِی، لیکلِى هم آثار قیمتى پښتو نور خان عبدالقادر کتابونو دغه پر عالوه
ده چه وایی، کی کتاب په پښتو“ شعر دغو٦٠”انتخاب تر ته موږ اوس مگر دِى، کړی تألیف کتابونه ندى٦جلده زیات

له آثار گرانبها دا ژبى پښتو دَ او ومومی، غمى قیمتى او مرغلَرى ورکی دغه تحقیقات او پلَټنى وروستنۍ گنُدى معلوم،
ورکتوبه وساتل شِى. 

خاتمه
چه سته، هیله کَی، وړاندِى در هم مو دیوان شعر دَ ده دَ او وکړه، سَره ستاسى پیژندَنه دغومره ادیب مرحوم دې دَ موږ اوس
نومیالى دغه به پښتانه او واخِلى، پیڅوَل پټى دَ څخه خدمتونو ادبی او سوانحو له ده دَ به پلَټنى او تحقیقات نور پښتنو دَ

ادیب تر دغه ال ښه معرفى کړی، زموږ خو دغومره دَالسه کیده چى و مو کړه. 

استدراک 
لیدلَى هم ئې کابل چه کیږِى، ښکاره څخه رباعى دې له سته، هم سفر او لیدَنه کابل دَ کښ سوانحو په خان عبدالقادر دَ

دَى: 
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دَ څرخ ناسازی وَ چا ته شمار کړو له خپله بخته وَ چا ته زار کړو
هومره څه نشته چه یَو ترې یار کړو  کابل ښهر کښلیو دَ  ډک دَی دَ 

)١٣١٧ دَ زمرى ٣(قندهار، نوَى ښار 
عبدالحى حبیبى
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)١(

بَدَلِی



بِسمِ اللّٰهِ الرّٰحمٰن الّرحِيم

(الف)

دَ بهار دَ راتلو باغ وته نويد کا ساقى پاڅه پياله راکړه پاڼى بيد کا
چه تر فهم مي يکرنگ سيه سفيد کا ستا په ميو کښ نشا دَ يکرنگۍ دَه
که يار مخ راته ښکاره لکه خورشيد کا دَ رقيب خاطر به ولى لکه يخ شِي
له دې بابه به څوک څه ورته اميد کا سياه چشمانو څخه بوى دَ وفا نشته
خداى توانيږى که ځما عمر جاويد کا چه په عشق سره ژوندى وى هغه نه مرى
چه ال څو سحر دمۇنه مکر و شيد کا زړه ئې درست له ما نه يووړ ال ئې گوره

١دا ځل ډير ور ځنى ښاد عبدالقادر شو

چه به بيا په ښايسته ۇ اعتميد کا

په دنيا په دين به جوړ پرې کاروبار کا دا خويونه که دانا سړى اختيار کا
تل له خپله نفسه جنگ کوى کار زار کا عبادت دَ حق په صدق په اخالص کا
په حاجت کښ استغنا له دنيا دار کا په فقراۇ سخاوت کا بې منته

له دښمن سره په حلم زيست روزگار کا د دوستانو تل پند نصيحت وايى
په رشتيا ويل حاصل خپل اعتبار کا له تمامو خلقو زيست په انصاف کاندى
دَ لويانو په خدمت حاصل وقار کا شفقت مهربانى کا په کوچنيو
که هر څو په بد ويَل ئې زړه آزار کا جاهالنو سره زيست په خاموشى کا

هميشه عبدالقادر غُندى آزار وړى
چه نه څوک آزاروى نه له چا زار کا

دَ طهور شراب هغو وته الف نکا چه ئې ستا خوږې خبرى زړه صاف نکا
نشته شى چه مدح ستا دَ اوصاف نکا خداى پخپله ستا صفت دى بيان کړى

له صراطه دِ هغه سړى خاف نکا چه ئې ستا په شريعت قدم ثابت کړ
که له فرض او له واجبو خالف نکا چه خالف دِ له سنت کا ځاى ئې اور دَى
ولى ستا گنه گاران به معاف نکا خداى به خپل گنه گار عفو ستا په روى کا

په طواف ئې مفتخر عبدالقادر کړه!
خوار شى څوک چه تر روضه ئې طواف نکا

 دا ځل ډير عبدالقادر ځنى سودمن شو..١
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نپوهيږى سراسر واړه خطا کا څوک چه مينه په دنيا ال په عقبا کا
دَ بهښت و نعمتونو ته به شا کا که دَ وصل له لذته ئې خبر شى

عاشقان ئې و ديدن ته تمنا کا١دَ زاهد هِله  دَ حور او دَ قصور ده
چه دانا وى همگى چارى ادنا کا چه اعلى وى په اعلى به ئې نظر وى
چه بلبله په گلزار راشى غوغا کا دَ خزان دوک ئې ليدلى دى په سترگو

دا فلک ئې په هِواد ځله٢چه ئې شا په شا په کټ کښ ناستې  جدا کا٣ نشِى
شمع ځکه درسته شپه دَ سوز ژړا کا چه سبا به له مجلسه جدا کيږى

کا زمانه به ئې جدا به واويال  چه دَ وصل په دولت دى سَره جمع
هر چه يار کا، هم هغه دَ ده غليم شى
څه به نور عبدالقادر يارى له چا کا

بد خواهان به سر وَهى هم به هاى هاى کا خداى به ژر پريشان ياران سره يَو ځاى کا
ال يَوه تمامه نه بله برپاى کا پجهان کښ نوى نوى بازۍ کيږِى

خپلى اوښى راته مځکه گل والى  کا٤دَ بهار د گلو گښت کوَلَى نه شم
ځموږ وار به هم پرې ساز شى که ئې خداى کا تَل به وار د رقيب جوړ را باندِى نه وِى

هر څو ډير که وگټى آخر ئې باى کا دا دنيا راته ښکاره قمار خانه شوه
بوم به کله په وزرُو ځان هماى کا بزرگى په وزر نده په ښه خوى دَه

زخمى شوى دى هر لور عبدالقادره
څوک اۇه اۇه، ځنى آه آه، ځنى واى واى کا

عاشق کله غوږ دَ ديو په آواز کا که هر څو ورباندى غاو رقيب غماز کا
زمانه ئې ململ پوشه لکه پياز کا په جهان کښ چه بدخوى او گنده بوى وى

هر مخ کله هونبره مخ لرى چى ناز کا ناز ته مخ بويه نازک لطيف تر گله
بويه دا چه ځان غمونو وته ساز کا هر چه نه نيسى نظر له کښليه مخ
گوره سر به په کوم لورى دا جهاز کا باد را والوت مخالف نا خداى بيهوښ شو

دا فلک ئې لکه سرو سرفراز کا چه ئې نه د ميو سود نه ئې دَ سيورى
له بې نيازه بې نيازى عبدالقادره

هميش غواړه چى له غيرو دِ بې نياز کا

  ځله..١

  نماستى..٢

  ځبله..٣

  گل ال الى..٤

٢٢



چه خزان ور پسې شته مينه په گل کا هر گور ډيره نادانى بورا بلل کا
يَوه ورځ به ئې صرصر دَ فنا گل کا دا څراغ به بَل تر کومه وى په باد کښ

شب څراغ چه په شپه هونبره تجمل کا په سبا ئې په زشتى بدل ښايست شىِ
عارفان کله نظر په جز په کل کا١خفى شرک لکه جلى ورته ښکاريږِي  

دَ بخيل غوټه ال سخته نم دَمل کا گل غوټۍ غوړيږِى په شبنم سره دَ 
تحير ورته آواز دَ التقل کا نندارچيانو به ئې شرحه دَ مخ وکړه

ستا قلم عبدالقادره مشک افشان شو
چه ډير ډير صفت دَ زلفو د کاکل کا

ښايسته به پخپل حسن زړه ښه نه کا په خزان کښ که نظر په گلو وه کا
عاقالن به تعلق پرې پورى څه کا دَ جهان ۇرکول کل په عاريت دِى

چه دَ يار په فراق درومى گرزيده کا دَ فلک آسيا په رود ځما دَ سترگو
آشنائى دې هيڅوک نکاندى که ښه کا يو ساعت ئې خوشحالى اندوه وى عمر
دَ اوبو په ځاى که توى شهد اوره کا چه په اصل بوټى تريخ وى خوږ به نه شى
عاشق تله دَ يار په لوري په ليمه کا پل ئې ځکه په جهان کښ مونده نشى 

مشاطه ئې چه خواره دَ سر ويښته کا٢بوى دَ مشکو دَ عنبر په جهان خور  شى
له غمونو ځکه خالص عبدالقادر شو

چه پخپله بخره خوښ شو حرص نه کا

ژر به جمع پريشان رب العالمين کا که دَ خوږو په دعا فرشتې آمين کا
جدائى و واصالنو ته کمين کا دَ وصال په دولت ناستَ غافل مشه

دَ ښاديو په اميد ښادى غمگين کا ترق به وچوى له غمونو که نوميد شى
چه وژاړى خندا هاله ياسمين کا دَ خندا طالب دِ تل په ورټ ورټ ژاړى

په رمه کښ تل پوښتَنه دَ سمين کا دَ قصاب له چاړې خوف دَ الغر نشته
که په ټوک ئې دَ اوربشو که غنمين کا قوت خو هونبره چه قوت ځنى حاصل شى
که دَ تلليو حال ښکاره ورته زمين کا جهان څه چه اسمانۇنه به گډ وَډ شى

دَ خوږ زړه دارُو په دا عبدالقادر کا
چه د خوږو په دعا فريښتې آمين کا

  ور څرگنديږى..١

  خپور..٢

٢٣



همگى دَ غم لښکر دَى خداى دِ څوک پر اخته نکا کل بالۇ سر دَى خداى دِ څوک پر اخته نکا عشق دَ 
دا همه دَ ده اثر دى خداى دِ څوک پر اخته نکا له وطنه سړى ورک کا و عالم وته ئې سپک کا

خوار کا تا که دِ توانگر دى خداى دِ څوک پر اخته نکا پايمال مال و منال کا بد ئې رنگ بد ئې احوال کا
تر ناسور ئې رنځ بتر دى خداى دِ څوک پر اخته نکا نه ترې مرِى نه ترې رغيږِي که دارُو کا ال خوږيږِى

گويا جسر دَ سقر دى خداى دِ څوک پر اخته نکا هم تيره دَى هم تاريک دى تر ويښته نه ال باريک دى
په ظاهر که منور دى خداى دِ څوک پر اخته نکا سوزنده لکه آتش دَى تر آتشه ال سرکش دى

چه عاشق عبدالقادر شو حال ئې کل ورته ظاهر شو
دا وَيل کا ترې خبر دى خداى دِ څوک پر اخته نکا

دَى به څه رنگه دَ دين نگهبانى کا؟  هر عالم چه تن پرست شى کامرانى کا
که دَ تخت دَ پاسه ناست وى سلطانى کا چه له خدايه ويره کا عالم هغه وِى

تر جاهل به عالم زياته پښيمانى کا موافق چه ئې عمل له علمه نه وِى
شيطان کله هونبره ډيره ويرانى کا دَ عالِم فساد فساد دَ درست عالم وى
چه پيدا درکښ خويۇنه انسانى کا دَ هغه عالم صحبت لکه دارُو دَى
دا درې خويه مرد عالم ربانى کا اول علم بيا عمل دريم اخالص دى
پير مريد کارونه واړه شيطانى کا چه بې علمه شيخى کا مريدان نيسى
چه په حکم ئې دَ نفس نفسانى کا نمونځ روژه به ئې په ځان باندى تاوان شى

دَى ئې سعى شپه او ورځ په ودانى کا بل ته وائى دنيا پريږده بې وفا دَه
په وَيل دَ غيبتونو ځان رانى کا نصيحت کا چه عيبت تر زنا سخت دى

گيالن سپى ور ځنى ښه وِى په عمل دَ 
په خوله ځان عبدالقادر گيالنى کا

له خاطره مينه  محو غير خيال کا١دلربا که را ښکاره کښلَى جمال کا
محبت بنده زاده دَ پاچا سيال کا کفايت په عاشقى کښ نه ځائيږى

عشق عاشق گهى گويا گهى ئې الل کا دَ وصال په وخت خبره لوى حجاب شى
انتظار يوه گړى په سړى کال کا کال غم را باندِى تير شو په بورجل ئې دَ 

زړه مي تَل دَ يار له غمه اشتغال کا کړم که ظاهر له نوره خلقه مشغوال 
چه آواز دَ صفا رۇيو دَ وصال کا سپين ويښته دَ بدنامۍ به وسمه تور کا

څوک چى دَى خوشحالَوِى ما به خوشحال کا زه او يار په صورت دوه په معنى يَو يۇ
چه په سر ئې دا دَ مينى هماى بال کا مځکه تخت آسمان ئې تاج ستورى گوهر شِى

اعتماد به دانا څه پدا اقبال کا دَ دوران له انقالبه ال بقا شِى

  مى به محو..١

٢٤



گور مړَه به په ژړا په نارو گډ شِى دَ 
که ښکاره عبدالقادر ورته احوال کا

څه عجب صورت دَى تبارک و تعالٰى نشته په جهان کښ څوک پدا قد و باال
وير دَى ٢ پدا ښهر کښ اليق دَ خريد ال١هيڅ سودا ونشوه ځنى تش السُونه والړم

که تل به ئې جواب کو پسوال کښ لم ياال کله به خپل يارو ته بلى و نعم وکړى
بويه چه يَو ځل دَ ناموس مينه کا تاال هر چه دا سوال کا چه به کړم په کښليو مينه

زيات تر نورُو کښليو خيال دماغ دى دَ تاال ډير په شيوه درومې خداى دِ ژغوره له نظره
ال ځما دلبره پکښ شان لرى واال واړه ښايسته که لکه گل دَ يوه باغ دى

دا څه ويَل ندِى چه عبدالقادر ئې وائى
پيَيلى ئې دَ نظم په تار دى لؤلؤ ال ال

و دنيا ته به مخ نکا بې قفا چه دنيا ورته ښکاره شوه بې وفا
په کفارُو به وه زوز  که ښه وَى دا٣په اصحابو به پريوانه وه بې حده

خپل پردِى ور ځنى تل وى شاپشا چه ئې مخ وِى دَ دنيا و ټولَول ته
په يارى کښ يار خراب کا تر يوحا ٤دښمنى ئې دَه بهتره تر يارۍَ

نادانانۇ ته ښکاريږِى په حنا دواړه الس ئې دَ خپل يار په وينُو سره وى
لغه پسه باندى ته هم شه شيدا که له چا سره يارى کاندِى تر سَره

په قارون په ژوندۇن وشوه تماشا دَ سليمان تخت چى په باد ته آخر باد شو
په شداد او په نمرود ئې وکړې ال په سکندر او په دارا ئې وکړې چارى

په دنيا کښ هسى مست ۇ بې پروا دَ هغه چه طمع نه وه چه به خوار شو
امته دار دى د تکړ  سبا بيگا٥په ژوندۇن ئې خواروزار حيران پريشان شول

اوس کږې خبرى اَروى له هر چا چه له کبره ئې سَم نه ويَل و چا ته
دَ سنبلو په دود ځاى ئې شو صحرا چه ويښتو ئې تاب ورکړَى و سنبل ته

اوس پراته له تورو خاورو خوا په خوا چه به خواپخوا پراته وه له مهرويو
حال ئې درست عبدالقادر وته ښکاره شو

ځکه هسى ندامت کا له دنيا

  ډير دى..١

  کاال..٢

  په يوه نسخه کښ زوږ او په بله کښ زوژ راغلى دَى، عالباً به ځوز وى..٣

  نمر، آفتاب..٤

  په يوه نسخه کښ تکړ په بله کى بکړ دَى..٥

٢٥



د خپيسهٴ په دود هر کوره بد چر کا ١چه پخپله خوله بيان دَ خپل هنر کا

زمانه که ئې پاره پاره ځگر کا خپل گوهر لکه صدف ساتلَى بويه
اور نيکى بدى ظاهره دَ اکر کا امتحان دَ مرد نامرد په حادثه شِى

دَ ښيښې قلقل ښادمنو ته خبر کا عاقبت به وينى وژاړى چه خاندِى
که گردباد ئې دَ دولت په فلک بر کا دون همت لکه خس بيا پريوزى په مځکه

شمع هاله نور له نوره منور کا چه فنا خپله هستى کا په سرَه اور کښ
که به شونډِى دَ حيات په اۇبو تر کا چه منت ور سره مل وى تر دامن دى
ال ښايست تر منقش جامو دَ زر کا دَ بوريا نخښى په تن دَ مسکينانۇ

په آخر د ناکامۍِ پياله ورکا په دې بزم کښ چه مَى دَ مراد وچښى
دروغجن دى که پر غم دَ اشنا ورکا دَ دنيا خوښۍ که واړه ورته کښيږدَى
دَ هِواد ياران را ياد زاڼى اکثر کا چه پوخت دَ تلو راتلو کا چيغارُونه

صاف ساعت به دِ دَ عيش مکدر کا دَ غم جنو په کوڅه مه ځه خوشحاله!
ته ال هسى باد پيمې عبدالقادره
دم پدم دِ عمر باد غندى گذر کا

پدا هاړ کښ دَ اورو په طمع پند  کا٢طول امل چه پدنيا عيش و انند کا
چه مرگ مخ ورته دَ نمر په دود څرگند کا لږ راحت به ئې په ډير محنت بدل شِى
پمعنى کښ پخپل ځان پورى ريشخند کا کبرجن چه قهقه خاندِى پشا درومى
قيمت زيات واخلى گنى چه ئې بند بند کا څو دَ عشق په تيغ واژه شم غريزيږم
نيک بختان بويه چه غوږ دَ دوى په پند کا نيکخواهان دَ پند وَيلو صرفه نکا

کله څوک دَ ځان وژَلو کار پسند کا رخصت مه اخله په غال را ځنى درومه

کمترين غالم شو نمر ستا چه مي وليده بشر ستا
چه په مخ شِى برابر ستا گل له شرمه خولې پريږدى
خندا کاندِى قلندر ستا دَ بادشاه په بادشاهۍِ
ثنا وائي هر سحر ستا گل، شبنم، سبا، بلبلى

دَ پله خاورى سمنبر ستا تر عنبرو په ما ښې دِى
حاجت نشته دَ زيور ستا خود له خوده ښايسته يې
که غوږُونه نه دِى کر ستا دَ هر شى تسبيح به اروې

  هر گوره ښه څرگا..١

دـيهـپدلـبدا.٢ ـنستښـکوانـيوه ـ ـمقطښـکلـبهـپه،ـ ـ ـنلعـ دَـ ـلمَرى، ـبيړىـ دوـ ـهمت ـمسهـ ـلگيهـنهـښمـهېـئرۍـ ـ ـمگږى،ـ دَـ ـپنر دوـسدـنوـخهـکاىـځرـپدـ دَ مـهي
 بيته سَرَه سَميږِى.

٢٦



خو بينا نه دِى بصر ستا يار په هر لورى جلوه کا
تل دا خواست عبدالقادر کا
چه که خاورى شِى دَ وَر ستا

قد ئې سرو کړه سرکوزه عرعر هم ال کښلَى مخ ئې مياشت خجله کړه نمر هم ال
سپينو غاښو ئې بې آب کړ گوهر هم ال سرو لبانۇ ئې قيمت دَ لعلو کم کړ
دَ عشق بار مى گردن خم کړ کمر هم ال چه تنها ئې هميشه په سر آخلم

پدا اور دننه سوځى ځگر هم ال نه يواځى پصورت جدائى خوار کړم
مشک خوشبوى په هغه بوى شول عنبر هم ال چه نگهت دَ يار دَ زلفو نسيم راوړ

دَ زړه آه مى محراب وسو منبر هم ال په لمانځه کښ دَ يار ورَځى را په ياد شوې
څو دِ زړه عبدالقادر سرَه جفا کړه 

ستا جفا به وړى په سر په بصر هم ال

وَوايه ځموږ پيغام په دلربا که گذر دَ يار په چم وکړې صبا
چه په بزم دَ عشرت اخلې صهبا څو قطرې ځموږ په ياد په مځکه توى کړه
له مستۍ شو دَ غنچو قميص قبا ستا دَ زلفو بوى نسيم په چمن راوړ
په ليمه مى قدم ږده بې محابا په ژړا مى دَ بڼو خارُونه توى شول

ښه خصلت زياتَوِى حسن دَ خوبا لکه گل په بوى تر نورُو گلو ښه شِى
نه دَ پير نه دَ استاد نه دَ بابا نصيحت په عاشقانۇ اثر نکا
که پخوله ورکا دلبره الم و با تل تر تلو به ژوندى وى لکه خضر

دريغه مه وَى دَ وصال دَ شپې سبا چه ئې يار له غيږه ځى دَ مرگ ساعت وِى
دَ خپل يار قامت و ما ته شو طوبٰى تر سايه ئې دَ جنت خوښۍِ مومى

ساکنان ئې حرمت نکا دَ غربا لدې ملکه په عزت واته بهتر دى
که رشتينَى حب لرې عبدالقادره
بې ريباره به در درومى محبوبا

(ب)

چه وصال مى بيا روزى شِى له حبيبَ دا د عامى مستجا به کړې مجيبَ
اې تر فکر ځما زړه وته قريبَ ستا له فکره خالى نه يم خالى مشم
په قوت دَ عقل ور نشى لبيبَ دَ عشق بار دَ ليونتوب په زور اخيست شى

٢٧



چه په ما باندِى وار راشى وايى شيبَ ١الس پالس مراد و نورُو وته ورکا

مخ دِ تور په دواړه لورى شه رقيبَ هم تر ما پورى سرکوزى هم يار رد کړې
! دَ حرمت اميد لچا کوې غريبَ ستا پقدر نا آشنا کله پوهيږِى
ته ورځه په گلو گرزه عندليبَ په قسمت ئې دَ پتنگ دَ اور لمبې کړې

بيهوده څه له حرص کړې بې نصيبَ بې نصيبه به دِ هيڅ په الس کښينوزى
امتياز دَ يوسف نکاندى له ذيبَ چه په سترگو ئې پردې دَ حسد پريوزى
دَ ځوانۍ کارونه نه ښائى له شيبَ چه ئې کانده و هر چا ته بد ښکاريږِى

له بدذات سَرَه يارى عبدالقادره
په معنى کښ دښمنى دَه له نجيبَ

افتح يا مفتح االبواب بيا په مخ ونيو دلرباى نقاب
الصبوح الصبوح يا احباب گل شگفته شو په هر لور دَ بهار

را، ببانگ رف و نى و چنگ و رباب ريز ساقى مى باقى در جام
قال يا ليت رب کنت تراب چه تا قدم په خاورُو کښيښو فلک
سببې يا مسبب االسباب چه جدا شوَى مَين راشى، بکن

هجر محبوب رأس کل عذاب اور مى قبول دَى جدائى دِ نه وِى
ځکه قانع شده اولوااللباب ذل من طمع، عز من قنع
و هوالقاهر و هو الوهاب بې خدايه ويره شرک خفى است
تُب علىَّ فانک التواب ربه عمل مى دَى هم دَ بدۍ

زه که هر څو نه ځم به راه صواب ته، رحيمى و کريمى و غفور
عبدالقادر چه دا غزل کړ بيان

څوک بې کاندِى په پښتو کښ ځواب

ور به نشِى تر مطلوبه بې ادب که هر څو په ورځ و شپه کاندِى طلب
دَ ادب صفت دَى کړَى پکښ رب تر بې سينَ په قرآن که نظر وکړې
مستقيم په شريعت په روز و شب ادب څه دَى نيک و بد گڼل له خدايه

مسبب نشِى ليده پدا سبب سببُونه حجابونه شول دَ وړاندِى
که له سرو لمبو بهار کا څه عجب؟ چه له شنې ونى نه سرې لمبې پيدا کا

چه له ياره سر و مال نلَرِى لب دواړه لب به ئې هغه عاشقان کښُل که
لوټ غمونو کړ ځما دَ زړه طرب ساقى څه خو طربناکى اُوبه راکړه

تل برجنه اوسه ونه دَ عنب چه اثر دَ بې خودۍ ترې پيدا کيږى

  شِ به يعنى خواهد شد..١

٢٨



چه مى وزبيښَل په خوب کښ دَ يار لب له خوږو مى دواړه شونډى سبا نښتى
زړه پياله عبدالقادره وينى مى کړه

دَ اشنا په ياد ئې نوشه لبالب

نور به تير شې تر څلور واړه مذهبَ که خبر شې دَ رندانو له مشربَ  
څه غرض دَ ليونيۇ له ادبَ څوک دِ طمع دَ ادب لمانه نکا

چه دا هسى آزرده شې بې سببَ دا همه سبب ځما دَ بدبختۍ دَى
دَ خوږو به دِ څه خوند وِى شکر لبَ؟ چه ترخه وَيَل دِ هونبره ډير خواږه دى

دَ عاشق دِ څه نصيب کړ ځما ربَ په هجران کښ ناقرار په وصال سوځى
زيارت گاه شوم دَ فرښتو له دې لقبَ چه لقب ئې دَ سړى را باندِى کښيښو

ال به کله طلۇع کرې ځما کوکبَ دَ نمر وصل مونده ستا په داللت شِى
يَو زمان قرارى مکړه له طلبَ ژرنده هاله څه حاصل کاندِى چه گرزِى

يو ساعت دَ آشنا غم عبدالقادره
بهتر دَى دَ تمام عمر تر طربَ

آخر به په ارمان ورځنى ځې سينه کبابَ حاصل کړه مقصدۇنه دَ دنيا له هَره بابَ
سعى دَ هغې ودانۍ کړه خانه خرابَ دا خرابه هيڅ امير وزير ودانه نکړه
تنده ما ته نشوه دَ هيچا لدې شرابَ دَ ډيرۇ تږۇ وَچاودې زهرې په ډير طلب کښ

نمر په تندى راغَى ته ال ويښ نه ئې له خوابَ دَ سر ويښته دِ سپين شو، سپين دِ نشو د زړه تورى
گيټى  دِى نه سترگى چه بې نمه وِى بې آب١َکاڼى دِى نه زړۇنه چه نرمى ور څخه نه وِى

هيڅ ويره دِ نشِى له عذابه له حسابَ حرام دِى که حالل دِى خو دِ بويه چه اموال دى
مستى دَ دنيا بده دَه تر بنگ و تر شرابَ مست دَ دنيا کله بې اجله هوښياريږى
زده کړه که دِ نه زده دا خصلت له بوترابَ خاورى خپل وجود کړه څو ال نه بې خاورى شَوى

پروت عبدالقادر دَى دَ غفلت په توره شپه کښ
کله به را خيژې دَ توفيق کښلې آفتابَ؟

واړه دا کارۇنه ستا دِى ميَن توبَ درسته شپه ژړا فرياد سترگى بى خوبَ
مکړه خداى دَ زخمى زخم بې زهوبَ چه مى نَو له سترگو نه ځِى زړه مى چَوِى
ال تشنه سينه مى هيڅ نده خړوبَ ډک خمونه تشَوم دَ عشق دَ ميو

عاشقان دِ نکا ډار دَ عشق له چوبَ و منصور ته دَ دار سر بورجل دَ يار شو
دَ خپل ځان په سولو سى دَ پتنگ سوبَ چه دَ عشق له اوره تښتى عاشق ندَى

  د دې کلمې تلفظ دَ قندهار په خوا کښ گاټۍ دَه، يعنى کوچنۍ ډبره، جغله..١

٢٩



خو هم ما لَره راځه دَ عشق آشوبَ ناز پرور دِ خبر دار له قدره ندَى
چه له درده ځان ساتى دوا ته ځغلِى

له هغو عبدالقادره توبَ توبَ

(ت)

ښايسته په معنى زر، درومى زردار تَ هيڅ له کبره نظر نکا ندِى وخوار تَ
وَوايه هغه دلبر دل آزار تَ خوش روئي له خوشخوئۍ سره زيب کا

کښليو و عذار تَ چه نظر وکړم دَ  خط دَ خپلى پيشانۍ پکښ ولولم
په خندا په خوشحالى په هوس نار تَ په اميد ئې دَ وصال لکه خليل ځم

معبر وې يار به در يَشى کنار تَ ما په خوب کښ مياشت ليده په گريوانه کښ
دَ هغه فقيرى ښائى اعتبار تَ چه په نشت دَ دنيا خوښ په شته دلگير وى
ولى نه راځى بلبل و نو بهار تَ گل ديدن دى دا څو ورځى عنيمعت دَ 

اوس ئې درومم په ژړا ژړا مزار تَ چه ئې تلَلم په خندا خندا ديدن ته
لک او کروړ که پسې خرڅ عبدالقادر کا

هم تير عمر به را نه شى په بيارتَ

هغه دم مى صد ساله توبه شى ماتَ په يَوه نظر چه وکړى ساقى ماتَ
آرزوئى مى شى هر گوره ستا ومأت١َدَ فراق لمبو مى  ننه لړمۇن وسو

دا خصلت مى خداى ورک مکړه تر مماتَ عاشقى مى مادرزاد خوى و خصلت دى
فر رندان ئې شول څوک پالر ته څوک ماما ت٢َروح په مثل دَ آدم قالب حوا دَى

دَ تجريد په پرو ورغَى سما تَ چه عيسٰى دَ تعلق له بارَ خالص شو
اشارت دَى جو فروش گندم نما تَ عاقبت به مجاز واړه حقيقت شِى

پکښ بند په دواړُو پښو عبدالقادر شو
خالص دِ نشى ستا دَ مينى له حماتَ

شکست ئې په درستى کښ دَى درستى ئې په شکست ما چه فهم وکړ د دې دَور په بربست
څوک مستى په مَى کا څوک دَ يار په شونډو مست هيڅوک هوښيار نشته دَ دنيا پخرابات کښ

هر چه ئې پياله دَ درد نصيب وِى په الست سل ځل پياله دَ صافو ورکړه ترې به واوړى

  لمبو دننه..١

  مما..٢

٣٠



جگى جگى تل کړه دا برخاست او دا نشست پاڅى ستا په ناسته غم اندوه ځما له دله
خاندى و رقيب ته يار هه ځما په قسمت څه نسبت دَ مينى چه فرشته به ئې په سپى کا
ال به محبت دَ زړه په نيست لَرى تر هستَ هر چه معنوى فقر ئې بيا مونده له حقه

لوى هلک به واړه اخر تا ته وجار وزى
ځان که لکه مځکه کړې عبدالقادره پستَ

بيا به نه مومې لذت دَ عبادت چه بدل په عبادت نکړې عادت
بيا دِ نه مومم دا هسى شهادت چه سبب ئې دَ دوزخ ځما کشتن وِى

هوسۍ درومى دَ مجنون په عيادت په نکرځو دَ ناز پښې د ليلى سرې دِى
که مونده شوى په چورۍ سيادت سيادت به دَ طاؤس نه دَ هماى ۇ

چه مفطور وِى هغه څوک په بالدت دَ استاد په سعى کله ذکا مومى
هغه مرگ دلې هورې دَى سعادت ١چه هيڅوک مى نه پوښتَنه نه ماتم کا

گل ته نظر نکړم نظر کړم هغه رسخارتَ نمر وته نه گورم گورم زه و خپل نگارتَ
ومرم که و نه مرم که يَودم شې له ما بيارتَ لِيرى له ما مځه ځى چه ځې اروا له تَنه
کوى ته به ئې درومم نه به درومم و گلزارتَ باغ وته مى بولى نه مى بولى دَ يار کوى ته

چين ماچين ته الړم نه چه چين ماچين تا تارتَ ډير خلق مى وليد و مى نه ليد ستا په څير يَو
راغى خبر را نغى طبيب و خپل بيمارتَ و به چوى له غمه زنهار ووايه مه وايه 

هيڅ ئې را پرې نښول غم ئې پريښو وَ ما خوارتَ نور به يارى نکړم کړم اخته په غم يارانۇ
رايشه چه راشِى تللَى جان عبدالقادر ته

هر څو تللَى جان که تن ته نه راځى په بيارتَ

خواه ناخواه به هغه کاکا رُونه زشت په اذل چه ئې دَ بدۇ دى سرشت
کنشت کعبې ځى څوک دَ  څوک په لور دَ  په هر چا باندِى شوه خپل الره آسانه

په ژرا په غم په لورى دَ بهښت په خندا په هوس تله شِى وَ دوږخ ته
”هر کس بدرود آخر هر آنچه کشت“ ښه وينا په وخت دَ لَو پاخه دهقان وې
دُوى غليدلِى هلکان دى دَ دربشت ٢زاهدان چه بهښت غواړى و عارف ته

ځما ستا دَ زلفو يَو دَى سرنوشت پريشانى پر هميشه تاثِير کوينه
دَ مقصود په لورى ځه عبدالقادره

که په رَو دَ نقشبند ځې که دَ چشت

  مقطع نه لرى..١

  يو ډول لوبه..٢

٣١



نور به شا کړم دَ فانى دنيا و کورتَ مخ که واړَوِى دلبر ځما وَ لورتَ
دَ ليدو په هيله سر کړم کله پورتَ هميشه دَ جدايۍ پدرياب ډُوب يَم

چه فرياد له کمزورۍ نکړم په زورتَ دَ زړه زور دَ صورت توان مى هسى کم شو
چه احوال دَ عشق وايه نشِى غمخورتَ غمخواره به ځما څرنگ عمخوارى کا

که دَ يار دَ مينى داغ يوسم و گورتَ الله زار به همه واړه قبرستان شِى
ويښته تاو شى چه نزدې ئې کا وَاورتَ تورى زلفى ئې دَ مخ په تاو تاويږى
کله گوتى څوک وروړه شِى وسَره اورتَ ١حد دَ چا دَى چه ئې الس پر خساره ږدى

په حيرت يم ستا دا تورُو سترگو تورتَ چه دايم تر رنجو تورى بې رنجو وِى
چه منکر ته يار ستايې عبدالقادره

په معنى دَ نمر صفت کوې و کورتَ

گويا سرې لمبې مى پريوتې کوگل تَ بيا مى نوې مينه ورغله وَ دل تَ
پخپل زړه پورى حيران يم ستا وربل تَ چه دا هسى شان په سرو لمبو کښ اوسِى

گوره بيا درومى دا چا و قتلوَل تَ سترگى سرې السۇنه سرې جامې گلگونى
تا ويَل چه زه به در شمهَ بورجل تَ کوم کم بخت سړى پښيمان کړې چه رانغلې

سترگى وخورى که به وگورى و بل تَ چا چه يَو ځله ليدلَى هغه مخ وِى
گلو ستا ليدَل تَ سترگى وَخَتې دَ  دَ راتلو زيرى دِ باد په چمن وکړ 
کله گورى ښايسته دَ چا ژړَل تَ کلۇنه وا شِى دا اورو په ژړا ال 
څه فايده ده دَ الله و غوړيدل تَ ال خندا ئې درسته کړې نه وِى خورشى

هر گز نه پريږد ى دَ سترگو ځبل تَِچه وَ مخ وته ئې گورم ننداره مى
چه په خواره سترگه گل گورى بلبل تَ مگر گل به هميشه په باغ کښ اوسى

کفن و اندرول ت٢َډمى تار ئې دَ زلفين و ما راکړه چه ئې کښيږدم دَ 
وايه وايه دا بيان عبدالقادره

دواړه غوږه مى نيولِى ستا وَيَل تَ

موم دَ عصيان ويلى کړه په اور دَ ندامت بل کړه دَ اخالص به غوړ څراغ دَ عبادت
گنُدِى دِ ميوه کاندِى نهال دَ محبت٣سترگى کړه اوره باران دَ اۇښيو ځنى درومه

نه ئې چه سبب شِى دَ خالصۍِ ستا رحلت هسى رنگه ومره چه خپل ځان له خلقه خالص کړې
پاته به دِ نوم شِى په جهان دَ فتوت غم دَ نورُو اخله په چا مږده خپل غمۇنه

١..   څوک وروړه شى و سره سکورتَ

  کټ مټ وليکَل سو..٢

  اوره..٣

٣٢



هاله به زرغون شِى دَ لوئۍ زراعت کمينۍ په خاورُو پټ کړه تخم ئې يَو ځل دَ 
هر چا ته رسيږِى خپله بخره خپل قسمت خوښ پخپله بخره شه حسد له هيچا مکړه

هيڅکله به وږَى نشِى موړ دَ قناعت موړ به هرگز نشِى دَ حرص د کاختۍ وَږى
اور دَ صورت سوځى  سوځى دين دَ بد خصلت١ناست په اور کښ ښه يې نه دَ بدُو په مجلس کښ

خوښ گرزِى محسود له دغه اوره فراغت سوځى دَ حسد په اور وجود دَ حاسدانۇ
خالص شه له دوږخه ځان داخل کړه په جنت ستا تدبير دوږخ دَى جنت کار سپارل تقدير ته
يار، دَ سيند کنار، وخت دَ بهار دَى غنيمت پاڅه ساقى راکړه پياله له ميو ډکه

ښه غزل انشا کړم دَ دلبرُو په صفت ستا پياله چه وڅښم وَيل کړم له خط و خاله
شرط دَى دَ يارۍ ځموږ پدين موافقت يار مى باده خور شو څرنگ زه ځنى انکار کړم

وکړه دَ رحمت نسيمه! بيا مراجعت ستا په تله مى باغ دَ سعادت پژمرده کيږى
هر چه له چا اورې غوږ کاڼه کړه ترې تيريَږه

مکوَه عبدالقادره چا سَرَه حجت!

اوس به څه له چا ماڼه کوَم  قلم ت٢َخپلى مينى ليونَى کړم و عالم تَ
په ژړا مى سترگى سرې کړې و شبنم تَ چه قلم دَ جدايۍ ځما واهه شو
مخلوقات به گورى ستا فضل و کرم تَ چه دَ نمر اتلس مخه شِى په كښته
دَ دوهې دَ لوگى خوند دَى و ملنگ تَ زه ملنگ په دوهه پروت دوهه مي خوښه
سرنگون به بيا ور درومى جهنم تَ هر امت چه دَ رسول پيروى نکا 

زه ”قادر“ ئې بې آتشه په اور وسوم
لږ دَرب دَ پاره وَوايه صنم تَ

(ج)

لکه مست هاتى په الر کَوِى رفتار کج نن ئې بيا کښيښو په سر باندِى دستار کج
له هميش به ئې لرى راته نگار کج مخ به چيرى راته سَم کړى په يارى کښ

له غروره به تل څو درومې په الر کج فلک تا غندِى ډير سَم کړه ته وروستى يې
په تعجيل سَره نادان کاندِى سَم کار کج٣دانا وران کارُونه جوړ په دانايى  کا

سکه زنهار و چا ته مه وايه گفتار کج په راستى کښ چه مونده رستگارى شِى

  سوى..١

  وايم..٢

  دانا، وران کارُونه ساز په تأنى کا..٣

٣٣



هميش غشى مومى تاو دَا ستا کار کج هر چه سَم ځِى په روزگار کښ غم ئې نشته
ستا به هم کانده قامت کاندى روزگار کج سبره هيڅ په ټيټو ونو لوئې مکړه

که فلک ورسره کوږ شِى غم ئې نشته
مکړه خداى عبدالقاد سره خپل يار کج

(خ)

هم هغه کاندِى ځان خالص دَ ديو له اخَ چه ئې سپۍ کړه دَ دنيا له ځانه چخَ
ابليسک دَى ځنى تښته په فرسخَ چه وَيَل دَ عرفان کا اثر ئې نه وِى

که شيطان دِ په خاطر کا منگل شخَ ١په خفيه ذکر ئې ژر مرى خفه کړه

چه سينه دِ کړم په مثل دَ سينې يخَ دَ فراق لمبو وهَلَى را نژدې شه
جگى جگى ياره ناست اوس را څخَ ستا ديدن رمق را پاتو دَى پرې پايم

د توبې درياب ئې تا وته پيدا کړ
سپين کړه ځان عبدالقادره له وسخَ

(د)

دَ عاشق دَه په سپين زړه په چهره زردَ که دَ نورُو توانگرى په سيم وزر دَه
مشتاق ال مومى لذت دَ يار له دردَ لکه تږَى له سړو اوبو خط مومى

چه وتلَى دَى ځما له آه سردَ په سپين مخ دِ ويښته ندى تور لوگى دى
هم هغه سرخ روئى يوسِى له نبردَ چه دَ تورى مخ ئې سور کړ پميدان کښ
چه نامرد سړَى کينه کاندِى له مردَ بل گناه ئې بې مردۍِ نه ښکاريږِى

گداى هم په گنَد کښ روغ وَوت له بردَ که په شاه باندِى په کيش په سمور تير شُو
آلوده لرې دَ مرد چهره له گردَ په نامرد مشک و عنبر لونې فلکه

خپل نصيب کړ په تا خار عبدالقادره
يار که هر څو حسن زيات لَرِى تر وردَ

لدې پسه زړه له چا سَره مه خاندَ نا آشنا تر آشنا ښه ئې نن اوکاندَ
هم هغه به په زړه درکاندِى شنه تاندَ که ئې لوى دَ زړه په وينُو لکه گل کړې
دَ جفا په اور دِ سوځى لکه سپاندَ چه ترې سر ئې ځان لوگى کړې قربانيږې

 ښخ..١

٣٤



خداى دِ نکا څوک پخپل چارُو درماندَ خپل پردِى ته ځاى دَ طمع پاته نشو
په خوږو پسې دَ مچ عُندى گرزاند١َدَ عزت ترخو ته ځان نيولَى نشې

دَ بدخوى سياره  په چا مشه هړاند٢َبې اجله به ئې خالص له درده نشې
 عبدالقادر کړ٣دَ ستم په ښکر دِ غوڅ

٤په ظاهر صورت سړَى په خوى يې داندَ

په مقدم دِ شى سينه دَ عمجن ښادَ ! زه دِ تل وينم وزان دَ سحر بادَ
قرارى دَ بيمارو شى له فريادَ چه ئې الس دَ دالسا په تندى کښيږدې

ال خارُونه اميدوار دِى ستا له دادَ  نه تنها فيض نثار کړې په گلونو
په نفس کړې دَ غنچې غوټۍ  کشاد٥َپه ښه بوى دَ باغ گلونه معطر کړې
سبر ته دَ بار له باره کړې آزادَ ستا په راغله دَ باغ ونى زر ريزى کا
بې بهرې بوټى وکاږې له بنيادَ پرورش دَ بهره مندُو بوټو وکړې

پيغام يار ته دَ يار راوړې له هِوادَ ٦چه تر منځ دَ قاصددانُو الرِى بند شِى

نامراد دِ هم آغوش کړ له  مراد٧َو يعقوب ته دِ خبر دَ يوسف راوړ
دَ وصال په زيرى هسک عبدالقادر کړه

٨پرې يستلىَ دَى هجران له الدَ بادَ

د دې دواړُو يې ساز شوَى ځما جندَ صاحب دَ واليت نمک له هندَ
دَ مشتاقۇ ځنى نه ماتيږِى تندَ کوثر دَ اۇبو آب دِ مخ لرينه دَ 

هر چه نه پسندې په ځان په چا مه پسندَ په دا دوه حرفه ادا مسلمانى دَه
پادشاهى تر تا قربان دَ عزت گند٩َهر پيوند ئې دَ ذلت قطعيت  کاندى

هم دا خپل دولت به وکا پتا شندَ چه ئې اوس په ټولَولُو نه مړيږې

  که عزت، عزلت شى ښه نه وِى..١

 يعنى سالنډى..٢

  خوږ..٣

٤.  x.

  غوټه..٥

  هيواد..٦

٧..  نامرادَ هم آغوش کړې له مرادَ

٨..   له آدبادَ

  قلعيت..٩

٣٥



د زاهد له صومعو عبدالقادره
وَوزه مراد دَ خپل خاطر غواړه له رندَ

په قامت تر سبروَنى ال بلندَ اې په زنى ناشپاتى په شونډُو قندَ
خود نماىَ خود ستاىَ خود پسندَ  گل اندامَ عنبر موىَ خوش خرامَ 

خلقې دِ کړې په تورُو زلفو بندَ که زاهد دَى که عابد ترې نه خالصيږِى
لکه نمر په تمامى عالم څرگندَ منور دِ کړ عالم دَ مخ له نوره

يَو ځل وگوره و ما ته سترگى برندَ ستا په تَش نظر مى رنځ دَ زړه ورکيږِى
په وصال مى بهره مند کړه بهره مندَ په هجران به دِ تر کومه خوار و زار يم

هر قدم په فهم ږده عبدالقادره
کندَ دَ عشق الر کوهى کوهى ده کندَ 

(ډ)

په فرياد شوم په ژړا شوم په جيغار گډ چه مي وليده دَ يار سره اغيار گډ
هم په دا له تورُو خاورُو شه خاکسار گډ آئينه دَ زړه صفا له خاکسارۍ شِى

چه ئې وليده له گله سره خار گډ عندليب دَ زړه له تاوه نارې وکړې
چه بې تا شم کله کله په گلزار گډ هر يو گل مى په زړه خار غندِى څرخيږى

مسلمان دِ نکا خداى په هندوبار گډ ستا په زلفو کښ مى زړه هر گور پريشان شو
هوښيارى دَ غم په سيند کاندِى هوښيار گډ نادانى نادان هميش لَرِى په عيش کښ

چه آخر ځنى واته په ډير ارمان دِى
نه به شِى عبدالقادر په دا بهار گډ

(ر)

بيا ئې مات کا دَ دوران غضنفر فر مزين ئې کا يَو څو په افسر سر
دا مزرى دارا شکن دَى سکندر در اورنگ زيب به څه خالصى ور ځنى مومى
چه دَ باد غنُدى هر دم کا گذر زر ځکه نوم ئې دَ ذهب ور باندِى کښيښو
چه ئې ډک ۇ هميشه په دلبر بر نن په څو له تورُو خاورُو سره پروت دى
په ژړا مى کړ په اُوښيو بستر تر برايه مى آشنا وليده په خوب کښ

په قيمت سره سم نه دى گوهر هر که په اصل واړه يَو دى په دا څه شُو؟
چه دَ ده دَ السه مومى بشر شر په معنى کښ بشر نه دَى پړانگ ليوه دى

٣٦



ځنى آس ځنى ټټوان ځنى خرخر هر سړى پخپل مقدار خريدارى کا
په ښکنځل ئې سرفراز عبدالقادر کړه
دَ ژوندُون له باغه خوره دَ سمنبر بر

نشو هيڅکله پرې يخ دَ چا ځگر که هر څو لعل آبدار لرى دلبر
هميشه مى تر نرگسو ځى گوهر دَ هغو شهال نرگسو له فراقه
ولى ال ئې په سمن لگى نظر  ١هر يَو گل ئې دَ ښايست دَ باغ منظور وِى

که به گورې په يَو ځاى هالل قمر راشه وگوره ځما زيبا صنم ته
چه سر هسک کړ په بستان دَ يار عرعر سر و سر دَ خجالت په مځکه کښيښو

ما ته خداى راکړه چينه  تر څنگ دَ نمر٢دَ ژوندُون چينه ياديږى په تياره کښ
په غروب شِى دَ عاشق دَ بخت اختر چه سنبل ئې باد پريشان په نسترن کا

له گوهرو ئې جهان شِى منور چه غنچه ئې شگفته په تبسم شِى
چه له مال سره ئې مو وهى کمر که له ډيره رشکه وچوى حد ئې څه دى

که ئې نوش عبدالقادر دَ شکر مَى کا
پرې به شِى دَ مرگ تلخى شهد و شکر

خداى مى مکړه دَ زړه مينه لتا نورَ بړبړ راشه ځما دَ سترگو تورَ
څه به ويره کړې له شرمه له پيغور٣َځما ستا له مينى هر څوک  خبردار دى

هميشه باندِى غوغاوِى لور د لورَ عاشقان له تهمتونُو نه خالصيږِى
مزرى هيڅ نکا پروا دَ ده له شورَ سپى که هر څو غپا ډيره کا مزرى ته

کله کله راته کړه خبره سپور٤َکه نمځن  وَيَل دِ نکيږِى و ماته
جگى جگى بې له ما نه مه زورَ چه رقيب وته ښکنځل کوې زه سوځم

دَ هماى تر سيورى بهَ دَه ستا سيورَ مستغنى ئې دَ جهان له بادشاهۍ کړم
څو دِ تورى سترگى تورى خاورى ندِى

تل پر مخ عبدالقادره دَ يار گورَ

     ولى ال مى په سمن لگى نظر هر يَو گل مي دَ ښايست دَ باغ منظور دَى.١

  ما ته خداى کړه دا چينه..٢

  ډير عالم خبر شو..٣

  په دواړو نسخو کښ دغسى دَى..٤

٣٧



البصروا البصروا اولواال بصار١مخ په هر لورى جلوه کَوِى دَ يار
ليس في الدار غيرنا ديار بې محابا راکره کښيږده قدم
اتقوا من مجالس االشرار په بد صحبت دَ نبى زوى شه خراب
ابشروا يا معاشر التجار په ورکَول دَ سر وصال مونده شىِ
انا عاصى و ربنا غفار طعن و پيغور و ما ته مکړه شيخه!

قل اعوذبرب ليل و نهار  که رقيب ووينې له ياره سره
لمن الملک واحد القهار دَ ځواب څوک دى چه آواز وکاندى

رب ښه يار عبدالقادر ته ورکړ
وقنا ربنا عذاب النار

نه به زړه وِى دَ عاشق مدام په ځور٢نه به ستا دَ ښايست  تَل وِى هسى دَور
بيهوده هومره ستم کړې هومره جور چه دا دواړه بقا نه لرِى تيريږِى
که درست تن دِ مصفا دِى تر بلور زړه دِ سخت دَى په سختۍ تر سخت کاڼى

دَ شاهانو په الس باز کښينى نه ميور بې جوهره ښايست نه لَرى هيڅ قدر
څه حاجت دَى په ما خوار دَ هومره زور چه په بد نظر نظر وکړې اُوبه شم
واه واه واه عجب يارى دَه عجب طور مخ له ياره جار يستل خندل رقيب ته

هسى يار عبدالقادر په بخره بيا مونده
٣چه صورت ئې دَ سړى، خصلت دَ بور

هيڅ به دِ کم نشِى يَو څو گل ور ځنى مارَ اې چه دَ ښايست په باغ کښ گل لرې بې شمارَ
بويه سربازان چه مهره اخلى له ښامارَ شونډى ئې مهره زلفى ښامار ترې جار وتلى
نشى په يارى کښ به همار او تمارَ ٤ځما و ستا تر منځ د ځما ستا وينا نه بويه

مرگ ته غاړه کښيږده دارُو مه کوَه بيمارَ سخت دَى دَ نيمگړيو طبيبانُو ناز تر مرگه
زړه به دِ زخمى کا، په دا الرى مه ځه يارَ ٥پاس په بام وَالړه دَ غمزې ناوک په گرت ٦ کښ

  مخ په هر نور جلوه گر دَى دَ يار..١

  حسن..٢

  يعنى پلنگ..٣

  هندى دى يعنى ماته او تاته..٤

گوتى منځ ته وائى..٥  دَ لمر تورى په پيښ دَ 

  دا بدله مقطع نلَرِى..٦

٣٨



شکر حق را که باز آمد يار زړه مى هر گور ۇ له هجرانه افگار
چون خرامد بسوى باغ نگار سر و سر کوز له انفعاله کاندِى
آن سيه دل کجا و آن رخسار څوک به الله دَ يار دَ مخ کا مخى
مشو از جور يار خود آزار په موافق دَ محبت شِى عتاب

همه خوبان چو صورت ديوار متحير ئې په ليدو دَ جمال
خواه در باغ و خواه بر سردار خو اتصال دِ دَ عاشق شِى نصيب
خيز ساقى شراب ناب بيار باغ و شاهد ښه ښه ياران موجود

که نهم لب بلب شکربار  گوره بيا کله رايشى هغه وخت
نور دَ زړه مراد عبدالقادره پريږده

گر بيا بى مراد دل اين بار 

کله کله نوش دارُو شِى، کله زهر يار هغه چه گهى مهر کا گاه قهر
گهى اور شِى سرې لمبې کا تمام ښهر گاه باران شِى دَ ژوندُون اوبه کا نَوِى
سستى مکړه هم ئې پټ غواړه هم جهر که دا هسى يار مونده شِى پطلب کښ

له هجرانه روان کړه د سترگو نهر  ١شپه او ورَځ آه و فرياد سوز و گداز کړه

که مونده شِى په تمام هوس دَ دهر و عاشق ته دَ يار غم هر گور ارزان شِى
لور په لور دَ فتنو سيند وَواهه لهر گوره څو عالم به ورك څوک به خراب كا

که بيدار وِى په وروستى په وړومبى پهر ٢دَ زړه باز به دِ هاله دَ فكر ښکار کا

چه به خوب کښ ور ښکاريږى پريچهر که هر څو عاقل هوښيار خو ليونَى شِى
که پرويز ۇ که دارا که منوچهر  ٣په ارمان په حسرت الړل له جهانه

(ړ)

تر هغه سورى مى مخ دَ اشنا ځير کړ چه ئې زړه ځما سورَى دَ عشق په تير کړ
چه ئې ستا په تورو زلفو کښ شبگير کړ ستا دَ مخ آفتاب پر وخوت پرې رڼا شوه

سخندانۇ چه گل ستا دَ مخ نطير کړ له هوسه په خندا خندا په شا والړ
يَو په سله تر هغه هجران زهير کړ چه ئې زړه دَ يار په وصل کښ خوشحال ۇ 

  دا غزل په يَوه نسخه کښ نسته، په دې نسخه کى دا مسرۍ ناقصه ده..١

  په منقول عنها نسخه کى نسته..٢

  په منقول عنها نسخه کى مقطع نلَرِى..٣

٣٩



ځکه ځان هندو وسولُو وته خير کړ له دې اوره سوزان اور دَ بيلتانه دى
له هجرانه به څه ډار عبدالقادر کا

چه ئې خيال دَ يار د مخ په زړه تصوير کړ

کور په کور دِ په دې ملک نوَى ماتم کړ ښږ دِ بيا هجرانه ډير عالم به غم کړ
هم هغه عيش دِ بدل پغم په دم کړ١چه څو کاله مى  ټول کړى په خوارى ۇ

دَ هوس لښکر دِ درست برهم درهم کړ٢له پيچونى  دِ دَ غم سپاره ښکاره شول
رڼا ورځ دِ پعالم باندِى تور تم کړ تور لوگى دَ آه له هَره ځايه خيژى

خزان کله په گلونُو دا ستم کړ لکه تا کړه دَ اميد غنچه سږ تويه
له دې غمه دِ دَ سبر گردن خم کړ بلبالن ئې له فراقه په نارو شول

دا غزل مِى په بياض باندِى رقم کړ سن زر سل دَ جدايۍ څورلس دَ پاسه
نور به څه عبدالقادر له چا خندا کا

تا سږ کال دَ اشنايۍ قدم کم کړ

(ز)

گڼه بيل حقيقت نه دَى له مجازَ خو خبر نه دِى وگړى له دې رازَ
تسبيح اَروى دَ شپيلۍِ  له آواز٣َعارفان چه له خوديه ځان خالى کا

دَ محمود مينه به نه وه له ايازَ که په عشق کښ نسب شرط دَ محبت وَى
کنه فرق دَ بد خويۍ نشِى له نازَ امتياز ئې تر منځ حسن را پيدا کا
سبرونه شوه په باغ کښ سر فرازَ چه ئې ونغښته لَمن له خار و خسه
دانا ځکه تل په بيم دَى له آغازَ چه آغاز دَ چارى ښه انجام ئې ښه شى

چه کمى دَ هيڅ څيز نلَرى بې نيازَ زه پدا و خپل مَين ته پيښکښ نه وړم
اې ځما دله تمام له سوز و سازَ ستا به ساز بې سوزه هيڅ سَره و نشِى 
گوره چرته به شې سر ځما جهازَ سيند خونى، باد مخالف، شپه توره تمه

همگى واړه آسانه دِى تر آزَ لوَږه تنده رنځ زحمت نورى خوارۍ
چه خپل يار عبدالقادر ته په نيت ښه وِى

نور ئې کومه انديښنه دَه له غمازَ 

  ئې..١

  دا کلمه که په نون وِى په معنى دَ ډير گوچنى او ذره وشمه شى راځى، او که په ميم وى (پيچونى) يعنى لوړتيا، بلندى..٢

  شپيليه..٣

٤٠



(س)

تر هغه چه دِ پخوا کړ يَو په لس ته ور درومه خپل هوا کوَه هوس
چه خالصى مى ځنى نِشى يَو نفس له ازله غم ځما دَ زړه نصيب دى
اور په بخره دَ اغزَيۇ دَى دَ خس گله تا دِ خداى تازه لَرى پباغ کښ
ځکه سوځم په اختيار لکه ققنس ما ژوندَون دَ محبت له اوره بيا موند

ستا په زړه به څرنگ مومم دسترس چه خپل زړه را ځنى ځى نيوى ئې نشم
هزار شکر که دارو کړې دَ بکس ١ساقى زه دَ صافو ميو اليق نه يم

كه دا نښتى دَى په شهد وکښ مگس په سرو شونډو ئې تور خال دَى چه ښكاريږى
که وصال عبدالقادره دَ يار غواړې
يَو قدم په دنيا کښيږده بل په نَس

(ش)

ننه په کوگل کښ گويا نار ساتم هميش خيال ئې چه په زړه کښ دَ رخسار ساتم هميش
څو به زه په سترگو کښ حصار ساتم هميش بحر په کښتۍ کښ نه ځائيږِى سيند دَ اُوښيو
پسله دې به ځان تر خوارو خوار ساتم هميش ستا چه خوشحالى کيږِى، ځما په خواريدلو

ځکه له عالمه ځان کنار ساتم هميش عيش منغض شِى په ورتله ځما دَ خلقُو
پَټ ننه په زړه کښ ستا آزار ساتم هميش ډير را باندِى خوږ دى په بَل چا مى پيرځو نشى

خوښ ئې په آواز يم چه فرياد عبدالقاد کا
ځکه ئې دا هسى شان افگار ساتم هميش

(ښ)

که په تور کښ جلوه گر شِى که په سپين کښ دلبر مخ راته ښئِى به هر آئين کښ
گه په سترگو په رخسار او په جبين کښ گه په زلفو کښ ځاى وکا زړه را کاږِى

دَ صنعان په دود ئې وران کاندى په دين کښ کله کله په ترسا کښ مخ څرگند کا
بلبالنُو ته ښکاره شِى په نسرين کښ په څراغ کښ تجال وکا پتنگ ته

قهر مهر ئې په تريخ او په شيرين کښ نور او نار ئې دَ جمال جالل اثر دَى

  راحت زاخيلى ليکى، چه بکس يعني خورا لَږ او نه څه، خوشحال خان وائى:.١

ښه چه دَ خوشحال پياله ئې ډکه په بکس کړه.  له موقعه سَره درُد هم جوړيږِى!نورُو حريفانو ډکى ډکى پيالې نوش کړې

٤١



نه به ۇ هونبره خواږه په انگبين کښ که اثر ئې دَ لبانو پکښ نه وِى
چه ئې ځاى نِشى په چرخ او په زمين کښ يَوه خدايه عشق يَو څرنگه لوى شى دى

امانت ئې ځکه کښيښو په کمين کښ گنج هميش په ويرانه کښ ښخاوه شِى
په هر څه کښ گوره يار عبدالقادره

که دِ نشته شک گمان پخپل يقين کښ

(ط)

له خاطره ئې اندوه کړ تار په تار خط چه صادر شو ستا له لوريه په ما خوار خط
چه مى واکړه لفافه دَ عنبر بار خط معطر له خوشبويۍ اهل دَ مجلس شُو
له هِواده چه يار وکاندِى په يار خط په تحقيق چه نيم ديدن ور لَره يُو سِى
دا دَ خپلۇ راتلو را ستاوه بهار خط سبزه نه ده چه په مزکه زرغونه شوه
چه ښکاره شو به عذارُو دَ نگار خط حسن خط دَ ويزارۍ و مخ ته ورکړ

لکه کاندِى په سپين مخ باندى ناتار خط هيڅ زنگى به ئې په هيڅ رومى ونکا
چه ترې پريوت چاپيره لکه تور مار خط ستا دَ شونډُو مهره څوک واخلى دلبره

چه ئې پاڅيده په مخ لکه غبار خط دَ ښايست آفتاب ئې پټ شُو ليدى نشى
دَ ده کبر ستا اندوه ئې له زړه کم کړ
منت کړ عبداقادره په تا بار خط

(ظ)

بهتر دَى چه ما ته نه وايې واعظَ که هر څو نصيحت ښه وايې واعظَ
و کټو ته وعظ څه وايې واعظ١َعاشقان په عشق کښ کله نور څه اَروِى

که پاخه وايې اومه وايې واعظَ نصيحت و ليونى ته ليونتوب دَى
پند که نرم تر اوبه وايې واعظَ په خاطر باندِى مى سخت تر کاڼى لگى

مذمت دَ عشق په خوله وايې واعظَ ال تر ما په زړه کښ ته باندِى مَين يې
هر چه ته په منبر ښه وايې واعظَ په خلوت کښ په خالف دَواړُو کار کړې
چه ته نکړې هر چه ته وايې واعظَ ستا وَيَل را باندِى ځکه اثر نکا

تر گنډير دِى ال ترخه عبدالقادر ته
که هر څو ورته خواږه وايې واعظَ

  عاشقان بې عشقه کله نور څه اَروِى..١

٤٢



ړانده کله له گلزاره مومى حظ بې ما څوک ځما له ياره مومى حظ
کافر کله له ديداره مومى حظ دَ يار مخ دَى منور دَ خداى له نوره

دنيا دار که له ديناره مومى حظ فقيرانُو ته ښکاريږِى سرې سکروټى
سپى هر کله په مرداره مومى حظ طالبان دَ دنيا سپى، دنيا مرداره

زړه پتنگ، پتنگ له ناره مومى حظ نس مگس رياضت، اور، ور ځنىِ تښتِى
څو ئې ولى هونبره واره مومى حظ په مجنون دَ هلکانُو کاڼى گل دى

عاشقان دِ له آزاره مومى حظ دَ آزار قدر دَ نورُو څخه نشته
خاص الخاص عبدالقادره پرې پوهيږى
عام به څه ستا له اشعاره مومى حظ

(غ)

هوسۍ سترگى گلرخسار وليدى دريغَ يَو ځل بيا هغه نگار وليدى دريغَ
بيا هغه خاطر قرار وليدى دريغَ چه قرار ور ځنى الړ له ډيره غمه
دَ بلبلۇ پرې چيغار وليدى دريغَ دَ پسرلى گلۇنه وا په باغ او راغ شوى

له مستۍ ئې خپور دستار وليدى دريغَ په خندا خندا راتلى تڼۍ شليدلى
هغه ترک کوږ رفتار وليدى دريغَ چه له ډيره کبره سَم نه ځى په الرِى
ښايسته نور االبصار وليدى دريغَ چه په تله ئې نور ځما له سترگو يووړ
يار له يار سره کنار وليدى دريغَ دَ بيلتون ئې انديښنې له منځه والړى

تر نظر ئې رقيب خوار وليدى دريغَ په عاشق باندِى ئې مهر رنگا رنگ کړى
په دوو شونډُو شکر بار وليدى دريغَ چه په هجر کښ ئې حلق ځما تريخ کړ
دا لښکر مى تار په تار وليدى دريغَ پاس په زړه باندى مى ميشت دَ غم لښکر دى

دا آرزو عبدالقادر لَرى په زړه کښ
چه دَ مرگ پخوا خپل يار وليدى دريغَ

بيهوده باغوان نازيږِى په دا باغ چه آخر به ځنى درومى سينه داغ
په وار وار به واړه څښى دَ مرگ اياغ چه داخل دِى دَ دنيا په خرابات کښ

په دنيا دنيا دار ولى کا دماغ تش ساتل دَ ده نصيب نور به ئې يوسى
په مرادره باندِى ناست وِى لکه زاغ دَ بلبلۇ غنُدِى گښت په گلو نکا

که آرام که آسايش دَى که فراغ په طلب ئې بادشاه گرزِى گداى بيا موند
مگر يوسې در سره دَ آه څراغ په لحد کښ به دَ شمع رڼا نه وِى
ريژيدلى الله گل ندى په راغ سرې سرې اُوښى دَ مجنون دِى څڅيدلى

٤٣



دَ نيستۍ په الرى ځه عبدالقادره
گنُدِى بيا مومې دَ يار دَور سراغ

هوسۍ سترگى گلرخسار وليدى دريغَ يَو ځل بيا هغه نگار وليدى دريغَ
بيا هغه خاطر قرار وليدى دريغَ چه قرار ور ځنى الړ له ډيره غمه
دَ بلبلۇ پرې چيغار وليدى دريغَ دَ پسرلى گلۇنه وا په باغ او راغ شوى

له مستۍ ئې خپور دستار وليدى دريغَ په خندا خندا راتلى تڼۍ شليدلى
هغه ترک کوږ رفتار وليدى دريغَ چه له هډيره کبر سَم نه ځي په الرِى
ښايسته نور االبصار وليدى دريغَ چه په تله ئې نور ځما له سترگو يووړ 
يار له يار سره کنار وليدى دريغَ دَ بيلتون ئې انديښنې له منځه والړى

تر نظر ئې رقيب خوار وليدى دريغَ په عاشق باندى ئې مهر رنکارنگ کړى
په دوو شوندُو شکر بار وليدى دريغَ چه په هجر کښ ئې حلق ځما تريخ کړ
دا لښکر مى تار په تار وليدى دريغَ پاس په زړه باندى ميشت دَ غم لښکر دى

دا آرزو عبدالقادر لَرى په زړه کښ
چه د مرگ پخوا خپل يار وليدى دريغَ

بيهوده باغوان نازيږِى په دا باغ چه آخر به ځنى درومى سينه داغ
به وار وار به واړه څښى دَ مرگ اياغ چه داخل دى دَ دنيا به خرابات کښ

په دنيا دنيادار ولى کا دماغ تش ساتل دَ ده نصيب نور به ئې يوسى
په مرداره باندِى ناست وِى لکه زاغ دَ بلبلۇ غُندِى گښت په گلو نکا

که آرام که آسايش دَى که فراغ په طلب ئې بادشاه گرزِى گداى بيا موند
مگر يوسې در سره دَ آه څراغ په لحد کښ به دَ شمع رڼا نه وِى
ريژيدلى الله گل ندى په راغ سرې سرې اُوښى دَ مجنون دِى څڅيدلى

دَ نيستۍ په الرى ځه عبدالقادره
گنِدى بيا مومې دَ يار دَور سراغ

(ف)

نه دي کا دَ مردۍ الف دروغجن وعده خالف
پخپل ځان باندِى خالف شاهدى لِى دَ دروغُو

نه سل کاله اعتکاف نه يَو درنگ دَ يار په کوى کښ
ښه دَى ال دَ زړه طواف کعبې تر طوافونو دَ 
تن په مثل دَ غالف زړه په مثل آئينه دى

٤٤



چه ئې مخ لَرِى تَل صاف هاله مخ پکښ ليده شى
نالى مځکه نمر لحاف اسمان خونه دَ فقير دَه 
منت نه وړي دَ اجالف قوت ئې خپل خون جگر وِى

ږَغ ئې تَل دَ يار اوصاف رگ ئې تار تن ئې رباب وِى
له چا نه غواړى انصاف تل انصاف ورکَوِى بل ته

هم هغه گڼه اشراف چه په ښه خصلت شريف وِى
نسب کله دَى معاف په نسب چه خوى ئې بد وِى
نافه کله شِى هر ناف يَويَو ناف دَى چه نافه شِى
نون پيوند نوه له کاف ١ستا قسمت عبدالقادره

هاله وشه حرص مکړه
که مؤمن يې په حاقاف

قيمتى گوهر ئې ځي په هر طرف چه قانع په يَوه څاڅکى شِى صدف
ورکړه کړه که بزرگى غواړې شرف که عزت غواړې قانع پخپل قسمت شه

آزاده ۇ ځکه کښيښوله په کف بندَول دَ دنيا بند دَ جهنم دَى
يَو ئې جمعَ په حرص کا، بَل تلف دَ دنيا خلق مى وليده په سترگو

په حشمت که سليمان شې يا آصف چه ژوندُون هميشه نشته پدا څه شو
دَ څارويو څريدل وِى په علف چه سړى څربښت په علم په حکمت شى

ځان دَ ښو دَ بدُو تيرته کړه هدف که ځوانمرد يې بل آزار مکړه په گلُو 
تل له خدايه ترس کوَه عبدالقادره

حق خائف ته دِ وَيَلِى لَاتَخَف!

(ق)

ال مى ندى الړ له سَره شور دَ عشق سر او مال مى شو تاال په تور د عشق
ما منَلَى په تندِى پيغور دَ عشق بډايى دَ عاشقانۇ په پيغور دَه

ننداره کړه گوره زور و شور دَ عشق ٢دَ اياز تَلِى محمود کښيښول په سترگو 

په نور څه به نشِى هسک نسکور دَ عشق څو دَ يار دَ قامت خيال ئې مستى نشِى
له غه پسه پتنگ وسو اور دَ عشق له اوله ئې دَ شمع لړمون وسو

  دا مسرۍ حل غواړى، کټ مټ وليکله شوه، په وروسته بيت کښ ح،ق حق دَى..١

  زور د شور..٢

٤٥



دَ صورت په خاورُو پټ دَى سکور دَ عشق په کوگل کښ مى زړه ندَى که باور کړې
دَ مجنون غنُدِى به نه وِى سور دَ عشق١پياده پښې ابلى  ته دَ يار په لورى

که دا ځل له عشقه خالص عبدالقادر شِى
نوم به وانخلى په ژبه نور دَ عشق

منافق له منافقه موافق له صادقه مخالف دَى منافق
د عاشق قدر په چا دَى په عاشق ليونى و بيدردانُو ته ښکاريږِى

که مجنون شو عذر عشق ۇ دَ وامق دَ عذرا عذار ئې عقل ځنى يووړ
که هر څو ددې نامه نه وم اليق شکر نن ئې مِيِن نوم را باندِى کښيښ
کله خس په مرغلِرُو وِى فائق فوقيت په پاس ناستې نه حاصليږى

زه به چيرى په ځان نوم ږدم دَ آبق چه به ستا له وره ځم دَ سر په ويره
که طالب يې دَ وصال عبدالقادره

لمړَى ليرى کړه له دله عالئق

(ک)

بې تا خالص نه يم يَو دم له درده دوکَ خداى دِ راوله ځما ياره ملوک!
ستا شيتۍ وه شيتۍ عين دَ پړانگ نوکَ دَ زخمى زخم ئې ورځ په ورځ خويږى
چه هيڅ فرق دَ مالک نشِى له مملوکَ محبت ئې هسى رنگ په يَوَه رنگ کا

تر اسمان دَه ال بلنده دَ زړه څوکَ پر يو تلى ئې ورځى تحت الثراته
چه شيدا بلبل ئې وَويشت په مشوک خداى دِ الس دَ هغه ليندى دواړه پريکا

چه ئې خوله وِى عادت شوې له املوکَ کشمشو په لذت به څه پوهيږِى دَ 
څه فايده چه قيل و قال کا له سلوکَ چه ئې نه وِى حال احوال دَ سالکانُو

هسى خوښ شِى مشتاقان دَ يار له سُوکَ گلو خوښ شِى لکه څوک چه په ويشتل دَ 
چه بې درد دِ خبر دار له درده نشِى

په زور مه کوَه عبدالقادره کوکَ

  مخفف دى د تلَه يا تلَى..١

٤٦



(گ)
څو وَ نه مرِى ژوندُونه وِى په تنگ چه په سترگۇ څراغ وَوينِى پتنگ

بې جانانه ورته کال ښکاريږِى درنگ دَ وصال په طمع ژر تر سره تير شِى
يا سر بايلِى يا گوهر راوړى په چنگ مرجوڼا چه غواصى کا په درياب کښ

هر عاشق چه څه حيا لَرِى څه ننگ١نام و ننگ به آواره دَ يار په درد کا
عاشقانُو ته جلوه کا په رنگ رنگ هغه يار بې رنگه ډير لَرى رنگۇنه
نن مى زړه کاوه له سرگو سَره جنگ له يَوه غمه ال خالص نه وِى بَل راوړِى
په خشکه کښ کله ځاى شِى دَ نهنگ په دنيا کښ اولياۇ ځان مخفى کړ
نه چه کښينِى بد کاران دَ چا تر څنگ په اَړخونو ئې لک شوى غشى ښه دِى
غاښى سخت لرې دَ وړاندِى ټتولنگ دَ لويانۇ په مدد که چيرى تير شې

آئينې دِ دَ خاطر ونيوه زنگ دَ يار ياد لکه صيقل زره پرې صفا که
چه له تنه ځان دَ تلو وکا آهنگ شاه گداى په اجل واړه برابر شِى

څه ناستې په تورُو خاورُو څه اَورنگ چه آخر احوال دَ واړُو سره يَو وِى
دا دنيا لکه مجوغنه ته يې سنگ ډير ئې تا غُندِى ځار کړِى تر خپل سر دِى

کوچ درومى ملنگ فراغت په وخت دَ  څه ئې پاتو شِى دَ ورُوستو څه به غم کا
شهسواران عبدالقادره تر تا تير شول

ته هم اوس کړه پسِى ټينگ دَ يابُو تنگ

آئينه په کۇم گناه وهې له سنگَ ته که خپله څهره نلَرې بدرنگَ
شمع ولى مخ پُټى کا له پتنگ٢َچه سبا ئې دَ ښايست بازار خپريږِى

مستغنى کړم نوبهار له راگه رنگَ گل حسن دَ بلبلُو آوازُونو دَ 
يَو زمان چه را سره نه وِى  بې جنگ٣َبيا طالع را سره روغه کا پوهيږم

ترو به څو گورم اغيار دَ يار له څنگَ چه ئې رشک په سيوره کړم چه ورسره وِى
گوره اوس به چرخ څه پيښ کا له درنگ٤َهر چه کړې کوَه يَو دم را ځنى مه ځه

که کچکول مسله نه لرې ملنگَ الس کچکول مسله مزکه درته بس وِى
ليونى دَ دنيا خونه نه کړه ړنگَ ليونى ليونى وائى ليونى ته

په تاريکه الر باريکه په کمر کښ
فهم کړه عبدالقادره له گړنگَ

  نام و ننگ به صدقه دَ يار تر سر کا..١

  خوريږى..٢

  نه ىې..٣

  نصيحت گڼه يَو دم..٤

٤٧



(ل)

ستا خندا په ژړا کښې یستلم گلَ سحر دا آواز می غوږ یوست له بلبلَ
ستا دَ سترگو مستی بده دَه ترملَ تر مستۍ ئې ال لزت دَ خمار ډیر دَی

په کوڅه کښ ئې پَل مه کښیږده بې پولَ ښایسته دَ زمانې دنیا پرست وِی
څو دِ زړه هونبره چغلی کوَه چغلَ په چغلی می ستا په یار مینه زیاتیږِی

زده کړه دا دَ صراحۍِ له قلقلَ ساقی مَی چه راکوې په قهقه خانده!
او که نه وِی جز جدا ندی له گلَ دَ لیدونیو په نظر کښ تفاوت وِی 
جمعیت مومی خاطر له توکلَ په پریشانۇ اندیښو خاطر پریشان شیِ

دَ هغه سترگی دِ خدای نکا بې گلَ چه ستا مخ ورته حاضر وِی گل به گوری
کوم نقصان دَی که صبا کړه ډیوه گلَ دَ مجلس روښنائى ته ئې ته دِ ناست یې

دا دنیا په مثال پُل دَ آخرت دیَ
تیر شه ژر عبدالقادره له دې پلَ

غم ښادى مومى سړى له خپله خيالَ هيڅ خبر ندى له حاله له احوال
دَ راحت په فکر مست گرزى خوشحالَ دَ محنت په تصور مالل غمجن شِى

چه بادشاه دَ واليت يم بې زوالَ بنديوان په بند بندى په خوب کښ وينى
هم بالينه مى دلبر پرى مثالَ تفرج کوَم په باغ او په بستان کښ

چه بندى يم په زندان کښ په څو کالَ بادشاه پاس په تخت اوده وينى په خوب کښ
کم قوته، بې حجته، بې مجالَ وږَى تږِى خوار خسته په بند کښ پروت يم

دَ ويښوالى حال ئې هير بې قيل و قالَ هغه خوښ په هغه خوب کښ دا دلگير وِى
په قيامت به شِى واقف له خپله حالَ دا غافل عالم همه په خوب اُوده دى

نيک او بد به ځبله بيل شى بې اشکالَ دا دنيا په مثال شپه ورځ آخرت دى
هر سړَى به پوښتيده شِى له اعمالَ دَ نسب دَ قبيلې پرسش به نه وِى
دَ بدکار خالصى به نه وِى له نکالَ چه عمل ئې د نيکۍ وِى خوښ به اوسى

چه هوس دَ دنيا ندِى بې وبالَ عارفانُو ځکه هسى ورته شا کړه
په سل زر بخرى غم ښه دَى ځما اللَ له هغې ښادۍ چه ژر له سړِى درومى

دَ دنيا مينه په زړه کښ لوى جنجال دَى
خالص کړ ځان عبدالقادر له دې جنجالَ

٤٨



پريشانيږِى ستا له شوره له غلغلَ ! په گلونو آواز ورو کوَه بلبلَ
٢ته يو څه رنگه ډير گران يې دَ مل مل١َعقل هوښ عزيز تر هر څه ښندل نشى

قدم ورو ږده دَ رابيلو په گل گلَ خداى دِ نکا چيرى څرخ به دِ په پښو شِى
دا معنى ئې پيدا کيږِى له قل قلَ وَ مطرب ته مينا وايىِ وايه وايه

صدقه ئې هم تر پَل عبدالقادر شه
څه قدرت لَرِى چه وايِى له دلدلَ 

چه ښکاره مى کړى وده وته اسرار خپل دريغه دريغه يَو ځل وليدلَى يار خپل
څوک به څه و بل يَوه ته وائى زار خپل نشته څوک چه دالسې کا دَ غمجنو

دَ يار غمه راشه گوره الله زار خپل سرې سرې اۇښى مى له مخه په لمنَ ځِى
يَو قلم، دوهم کتاب، دريم اشعار خپل چه پرې غم غلطَوم درې مى محرم دِى
چا چه توى کړ دَ خزان پخوا بهار خپل له خزانه به څه ويره څه به ډار کا

ما په الس دَ عشق ورکړَى دَى مهار خپل په هر لورى چه مى بيايى پسى درومم
چه مى وران نکړ په يار پسى روزگار خپل که څوک نوم دَ لباسى ږدِى په ما ښائى

ما بخښلَى دَى و تا وته آزار خپل څو دِ زړه هونبره ستم جور و جفا کړه
هر چه وسپارى و خداى ته کاروبار خپل له غليمه دِ نه غم نه دِ وسواس کا

دلبر کله دريغ کَوِى له چا ديدار خپل مستعد دَ نظر ته نه يې غافله!
کل اندوه به پسى شا عبدالقادر کا
مخامخ که ورته ودَرى نگار خپل

دَ زوال اندوه کوَه صاحب کمالَ  ٣په دنيا کښ کمال نشته بې زوالَ
ما هرگز لذت بيا نه موند له وصال٤َد هجران له غمه تريخ لکه بيلتون ۇ

څوک به مياشت کا ستا له مخه سَره سيالَ نمر له تا نه منور شو دا له نمره
يَو زمان را ځنى مځه دَ يار خيالَ ستا په تلَلۇ مى اروا درومى له تنه
يار ته غټ نه شم کتَى، له انفعالَ چه په هجر ئې ړُوند نشوم په وصال کښ

هم هغه ورباندِى کښيښو له دسمالَ هغه چا چه يښَى داغ ځما په زړه ۇ
دا پيغام پرې باندِى وَوايه شمالَ که گذر ځما دَ يار په کوڅه وکړې

تا دِ خداى هميشه خوښ لرِى خوشحالَ زه که يَو ساعت بې تا نه يم بې غمه

 عقل هوښ عزيز هر څه پر ښندل نشى..١

٢.. دَ تل ملَ

٣..  جمالَ

 دَ هجران له غمه تريخ راته وصال شۇ..٤

٤٩



خداى دِ را موله بيا دَ غواص  کال١َډير مَيَن په ډير ارمان په وبا بيل شوه
تر هر حرف ئې بوى دَ مښکو دَ عنبر ځِى

چه ثنا عبدالقادر کا ستا له خالَ

ډير دَ پير تر دعا به دِى ستا دَ خولې ښيرې ښکنَځل تر نباتو ال خواږه دِى ستا ترخه ترخه وَيل
سرې لمبې دِى نه ډيوه دَه، چه به مړيږِى په پوکل دَ واعظ په نصيحت مى مينه ال په يار زياتيږى
په دا څه شو که ئې نن دَ خيال نمريه واغوستَل گوره اوس به ئې تر درنگه دَ عاشق په وينُو سره کا

وايى وچولى ښکاريږِى تر پريشان پريشان وربل کله گل دَى دَ رابيلُو چه دا هسى رنگ ځليږى
په تارُونو ئې ځما دَ زړه هارُونه وپييل په لَمن کښ ئې گلۇنه دَ بهار له سيله راوړه

آه مى ال دَ زړه رازُونه وَ عالم ته ښکارَول نه يواځى ځما راز اۇښو يا رنگ دَ مخ رسوا کړ
په زيرى کښ به ئې سر عبدالقادر ورته پيښکښ کا
که څوک هسى زيرى راوړى چه نن يار درته لوړَل

!٢ښه شول چه ښه نشول هر چه بد دى له ازلَ بد به ستا و بدو ته بد وايىِ لم يزلَ
بل وته هفه ترخه خواږه دِى تر عسلَ هر چه په نسبت ځما و ما وته ترخه دِى
واروه که پوهيږِې دا وينا ځما مجملَ کفر که ايمان دَى و عارف وته يکسان دى

ته هغه حکيم يې چه دِ کار دَى بې خللَ ستا فعل هر گز ندَى خالى له حکمتونُو
هم دِ په توحيد باندِى تر ما شى تر جملَ واړه موجودات ستا په هستى باندِى دليل دى
تا ئې چه په زړه دَ معرفت ډيوه کړه بلَ هر څه ته چه گورې ستا جمال به پکښ وينى

ذات او په صفات کښ له همه خيرونو بيلَ هر څه ته نيژدې يې په قدرت تر هر څه خيره
کله رسيدلى دِى څوک تا وته په ځلَ تا ته رسيدل د تا په فضل و عنايت دى

ستا تقدير درياب ځما تدبير لكه خځلَ كله سيالب اَوړى دَ خځلو په بندۇنو
هر چه په آخر له هغه كاره پښيمانيږې

مکړه هغه کار عبدالقادره له اولَ

په بستر دَ راحت ځکه نکا خواب گل چه دا هسى ځِى له باغه په شتاب گل
چه به ږدِى قدم دَ تلَلۇ په رکاب گل دَ نسيم له تيزگامۍِ معلوميږِى

تر هر خم الندِى ئې راشِى دَ آفتاب گل چه زلفين په عذارُو خم په خم کا
روبرو کړ ستا رخسارُو ال جواب گل پسى شا ئې لږ و ډير دَ خوبۍ الف ۇ

هغه دم ورته پيښکښ کا دَ مخ آب گل چه ښکاره ورته سپين مخ لکه خورشيد کا

هـ١.١٠٩٧

 دا بدله له يوه نسخې څخه را نقل شوه په بله کښ نشته..٢

٥٠



که نه کوم د دې باغ ندى دلکباب گل نورُو پټ دَ سينې داغ الله ښکاره کړ
هم پدا اميد ځان وسو د گالب گل گنُدِى عطر ئې کا ښکلى په ځان پورى

دَ ريژون ويره کوَه عبدالقادره
ورځ په ورځ پژمرده کيږى دَ شباب گل

(م)

لوى هلک به همه واړه په ناره کړم که غمۇنه د دې خپل زړگى ښکاره کړم
چه به نورى آشنايۍِ دوباره کړم دا ځل هسى هجران ندِى پما کړِى

چه دَ شاه دَ تاج دَ اللو ننداره کړم دَ حسرت دَ اور بَڅَرِى را ښکاريږى
تسلې دَ زړه په گل دَ هزاره کړم که پاره پاره ځما دَ زړه په شان دِى

نام و ننگ به همه واړه آواره کړم که وصال مومم دَ يار په بې ننگى کښ
گريبان به لکه گل هسى پاره کړم که صبا دَ يار له چمه نگهت راوړى

ساز ناساز دَ عالم اَروم غوږ کاڼه کړم
محبت عبدالقادره بيچاره کړم

هم پدا دَ ښو دَ بدُو تور ليمه يم چه څوک بد را سره کا ورسَره ښه يَم
پخپل خوى کښ سوړ او نرم تر اۇبه يم  له هغو مى څه اندوه چه په خوى اور دى
د دې هسى يار له خدايه په غوښته يم چه و ما ته ځما عيب پيښکښ راوړِى

که مفسد يم که ظالم يم بيا دَ ده يم  فريښتې دِ غم ځما دَ عصيان نکا
دَ پتنگو غُندِى خير دَ ځان په سوه يم نۇر ځما دَى، نار ځما دَ نورُو څه دى
آئينه غُندِى مخ سپينه تور په زړه يم  په ايرو ئې مخ سپيره شِى چه نفاق کا

په هجران کښ خوښ دَ سترگو په واته يم  چيرى نه وِى چه به بل مخ وته گورى
له نور چا کله گِله عبدالقادر کړم

زه خوار کړَى خپلُو سترگو يم خپل زړه يَم

له ما مه درومه يَو دم در پسې مى خيژِى دم
ژوندى کيږَم ستا په دم زه مرده ته مى عيسٰى يې

تر وجوده په عدم دَ هجران غمونو خوښ کړم
بد زحمت دَى دَ ندم چه دارُو هر گز نشِى
تردد بد دَى بد آدم ښه آدم تر فريښتو به دَى
ښه دولت دَ صبحدم دَ بيدارُو په نصيب شو

٥١



خاورى شه عبدالقادره!
که پرې کښيږدِى يار قدم 

خپل ژوندُون مى دروغجن ندِى چى پايم که هر څو دَ بيلتانه له غمه وايم
په مثال لکه ابرو دَ دلربا يم په قد کوږ په تن ضعيف گوښه نيولې

ستا په مينه لکه مياشت انگشت نما يم لوى هلک مى واړه يو ځبله ښَينِه
هم پدا چه ستا دَ تَلُو خاکِ پايم دَ پله خاورى مى په قدر تر عنبر دِى
له اندوه سره دايم رفيق پدا يم چه حريف دَ خوشحاليه بې وفا دَى

نن شپه زه دَ يار له غمه خواپخوا يم دَ خوښۍِ نامحرم دِ نه را درومى
منت بار دَ احسانونُو دَ صبا يم گل له مخه چه ئې واخيسته پرده دَ 
اخته کړَى زه هم تا په دا بال يم  تورى سترگى تورى زلفى ئې بال دِى

نه پوهيږم چه يار څرنگه وستا يم هيڅ تشبيه تمثيل ئې نشته په جهان کښ
ستا په حسن سوگند خورم پخپله مينه

چه تر ځان عبدالقادر مَيَن په تا يم

گل به حسن ځنى پور کاندِى پوهيږم يار مى تله دَ باغ په لور کاندِى پوهيږم
نغښتى گل به دَ باغ خپور کاندِى پوهيږم دَ صبا اثر ئې شته دَى په قدم کښ
ډير به وران ور پسى کور کاندِى پوهيږم چه په دا حسن جمال له کوره وَوزِى

دَ يار زړه به له ما تور کاندى پوهيږم چه تور مخى رقيبان تر مخ شا گرزِى
دا کتَل مى به شوکور کاندى پوهيږم چه رقيب ئې مخ ته گورى زه هم گورم
زمانه به هغه سپور کاندى پوهيږم هر چه غوړ وِى دَ دنيا په شيرازيُو

کله زړه عبدالقادر په رضا ورکړ:
ښايسته په زړُونو زور کاندِى پوهيږم

زه هم خپل آشنا له خپله السه خوار کړم کله زه له بيگانه عالمه زار کړم
په عالم کښ ئې بې قدره بې وقار کړم دَ هر چا خبرى وړم دَ ده له مخه

څه منت به دَ دونانو دَ دنيا کړم١چه په څښل دَ خپلُو وينو سرخ رو گرزم
که صدف غُندِى حاصل در شهوار کړم چه په وازه خوله مونده شِى مه ئې وينم
زه به واړه دَ خپل يار له غمه ځار کړم که ښادۍِ دَ جهان واړه ځما شِى

گنُدِى خيال دَ يار په سترگو کښ حصار کړم خار بندى مى دَ بڼو کړه ترې چاپيره

 کيږم..١

٥٢



څه اميد به دَ ژوندُون په نوبهار کړم١چه ئې رنگ په لږ ډير گرم بادنو ليږى
محبت له خپله ځانه هم ويزار کړم دَ پيوند گله دِ هيڅوک له ما نکا

چه ېې تل عبدالقادر په ورکښ پروت دَى
عاقبت به ئې مَيَنو سره شمار کړم

چه دَ زړه مراد مى پيښ په مراد شوم چه مى شا کړه و ښادَيُو ته ښاد شوم
راضى من چه دَ ازل دَ ويش په داد شوم اوس څه غم نه کړم له غمه بې غم گرزم
هغه کس که کيکاوس زه کيقباد شوم چه مى طمعه دَ دنيا ور ځنى پريکړه
که شيخانُو ځکه زه بې اعتقاد شوم ځان بازيد بولى کارُونه دَ يزيد کا

احتياج عظيم زندان ۇ ترې آزاد شوم خداى مى بيا پکښ بندى مکړه تر مرگه
ډير مَيَن په وروستنى ضرب دَ فرهاد شوم هم ئې ځان له غمه خالص کړ هم نيکنام شو

باد ئې بوى عبدالقادره سحر راوړ
شگفته لکه غنچه په دغه باد شوم

ځکه ئې دَ مدح تر عهده وتَلى نشم  مخ دِ لکه نمر دَى درته ځير کتَلى نشم
راز پکښ دَ يار دَ محبت ساتلَى نشم زړه مى ئې غلبيل کړ دَ هجران په ناوکيو
کسى به دَ خلقُو په وَيَل ايستلى نشم اوس مى په معنو کښ ښه مَيَن دَ سترگو کسى
بې ئې دَ زلفينُو په رسَۍ ختلَى نشم زه ئې دَ زنخ په څاه کښ بند لکه يوسف کړم

بند ئې دَ حواس په پنجره زه عبدالقاد کړم
زړه مى پرواز غواړَى ولى اَلوتَلى نشم

خو يکلخته به غمۇنه دَ اشنا کړم له دې ورُوسته به و کل هوس ته شا کړم
کړم دَ دنيا ودانه خونه به تاال  پخپل يار پسى به زه شم ليونيه

په ژوندُون به ئې له ځانه زه جدا کړم چه په مرگ سَره له چا نه جدا کيږِى
نه به تور اوربل په ږمنځ سرَه صفا کړم نه به مخ په آئينه بيا برابر کړم
نه به نوره خوشبوئى په ځان لگيا کړم نه به څڼى په فليل سَره کړم غوړى
نه به مُهر آويزاند په اوربل بيا کړم نه به سترگى په رانجه کړم نه به پان خورم

په ماتم کښ به نه دې غنُدِى خندا کړم شرمنده به په ماتم کښ بنفشه کړم
راته وايه دا بيان عبدالقادره

چه دَ خوږ خاطر دمه په وَيل ستا کړم

 توريږى..١

٥٣



ځکه نور عالم غمۇنه کا زه سخ کړم په هر څه کښ ننداره دَ هغه مخ کړم
دَ بلغم په ځاى مى وينى ځي چه اَخ کړم له اندوهه مى لړمون شو ډک په وينو
مگر ستا توفيق رفيق شِى چه ئې چخ کړم نفس شيطان ليونى سپى را پسې شوى

نور له واړُو غيرُو چارو سوړ سمخ  کړم١خو تاوده دَ محبت لَرم په زړه کښ
په دا راز عبدالقادره څوک پوهيږى

چه ښکنځل درته کوَم در باندِى مخ کړم

له غه پسه ئې دَ يار په وصل ښاد کړم محبت چه دَ مجنون په نامه ياد کړم
چه دَ دوو کَونو له بندَ ئې آزاد کړم خاص بنده خطاب ئې هاله و ما راکړ
بيهوده و تيره دلُو ته ارشاد کړم آئينه له بد گوهره کاڼى نشِى

زه به څرنگ خوشحالى په هسى داد کړم چه مى وکړه په مثقال په خروار اخلِى
دَ وفا اميد به څه له بدنهاد کړم گنډير له ونى کله څوک خواږه خورى دَ 

که فلک ټوکرې ټوکرې لکه شمشاد کړم کنُدى بَخت مى دَ دلبر دَ زلفو ږمنځ کا
بې لتا نه و نور چا وته فرياد کړم تا خوږ کړَى يم هم ته مى به دارُو کړې

دَ غمجن خاطر دمه په هغه باد کړم چه سهار سهار راځِى دَ يار له لوريه
خپل مراد مى دَ مراد تر منځ حجاب شُو
نور به ترک عبدالقادره خپل مراد کړم

بې تا يَو زمان خالص نه يم له المَ زه دِ تل وينم دَ خوږ خاطر مرهَم
بړبړ رايشه آشنا صبا قدمَ په راتله دِ لکه گل شگفته کيږم

مړ زړه بيا مومى ژوندون د تا له دمَ دَ عيسٰى په دم به مړ سړى ژوندَى شو
که ستى ستيه کيږِى نده گرمَ دَ مهجور تر زندگيه مرگ بهتر دى 

په محنت کښ زړه هر گز مشه درهمَ لکه وار دَ ښادۍ ځِى دَ غم هم درومى
ما دِ نکاندِى خداى خالص دَ يار له غمَ دَ يار غم په معنى غم ندى ښادى دَه

کله مخ کا کله څټ کاندى له همَ دَ دنيا دولت په مثل لکه باد دى
نه مى زړه مومى اندوه دَ ده له ذمَ نه خوښى کړم دَ احمق سړى له مدحِ
که نسرين دِ دَى په زلفو کښ صنمَ دَ زلفينو تر حلقو دِ عذار وينم

مکړه خداى عبدالقادر چه په پيغور به 
دَ زړه مينه کا له خپله يار کمَ

ځکه هسى رنگ بهتر تر درست جهان يم چه نيولَى ئې دَ مينى په تاوان يم

 سوړ سمخ يعنى بلکل يخ..١

٥٤



چه بندِى دَ يار په څاه د زنخدان يم  عاقبت به دَ يوسف غُندِى عزيز شم
غم ئې کوم دَى که بې سرو بې سامان يم  دَ خپل يار سرو سامان واړه ځما دى

لکه لعل قيمتى دَ بدخشان يم  چه پرتو ئې دَ ښه مخ را باندِى وشو
که ئې خوله دَه و تحقيق ته ئې حيران يم  دَ حريرُو په کاغذ دَ سرخۍ ميم دَى

گلستان يم مستغنى له تماشې دَ  ستا له السه کل داغُونه راته بس دِى 
که بې تا دَ بل و مخ ته نگران يم  خداى مى خپل باڼه دَ دوو سترگو نشتر کړ

په همت تر واړُو پاس لکه اسمان يم  که دَ مځکى غُندِى کوز په تواضع يم 
کُن فکان يم و خاصانُو وته شاه دَ  دَ عوامو تر نظر لکه گدا شوم

که و نور خلقو ته سپک و يار ته گران يم  نا آشنا دَ نا آشنا په قدر څه زده
نه پوهيږم چه هوښيار يم که نادان يم  ناپوهى تر هوښيارۍِ راته ښه شوه

دَ يَم يَم په قافيه راوړل پښيمان يم  يَم وَيَل په طريقت کښ کافرى ده
دَ سخن خوبى همه لرَم موجوده

زه عبدالقادر محتاج دَ سخندان يم 

چه بې تا به سترگى وچى کړم له نمَ دا گمان له دله وباسه همدمَ 
چه مى اُوښکى موج وهى دَ زړه له يمَ په ژړا ژړا مى لۇند دَ سر بالښت شى

مستغنى به کړم گلۇونه له شبنمَ پدا حال مى که گذر په چمن وشى
درسته شپه مى سرکار دَى ستا له غمَ که په ورځو زيست روزگار کوَم له خلقه

راښکاره شوه دَ ستۍ انديښنه کم١َچه ښکاره په درست  وگړى کښ ځان سوځى
دَ پرهار غنُدِى خندا کړم له عالمَ رگ او پلې مى خالى ندى ستا له درده
هسى سر تر پايه ډک يم له المَ لکه کاڼى هر ذره له اوره ډک دى

آه فرياد دَ جدايۍِ له ستمَ ال يَو داغ مى په زړه روغ نه وِى بل کښيږدى
خالص به نشې په ژوندُون عبدالقادره 

انديښنه ئې شوه دَ تا له عمره سمَ

ځکه سر لکه مجنون په ويرانه يم  چه مَيَن په پرى وشمه جانانه يم 
په عالم کښ له عالمه بيگانه يم  نه خپلوى له چا کوَم نه مى څوک خپل دى
په باطن په خاورُو پټه خزانه يم  ظاهر بين ئې په ظاهر صورت غلط شو

پريوتلى په ډيران دَ دُر دانه يم  ځاى مى پاسه دَ بادشاه دَ سر په تاج دى
هم ساقى يم هم شراب هم پيمانه يم  دَ دې بزم دَ مجلس تاوده په ما ده

په مثال دَ وزر سوِى پروانه يم  په سينه دَ خپل مقصود په لور ښوريږم

 په ډير..١

٥٥



په وَيَل دَ ده له فيضه رندانه يم  خرابات دِ خداى وادان لرِى تر ډيره
واړه عشق ئې وَيَوِى زې بهانه يم ١بې نائى کله آواز خپريژى له نيه

په ژوندُون عبدالقادره کور ويران کا
ډير پدا خصلت مَيَن دَ ديوانه يم 

اقرار شوَى دَ خپل عقل په کمى يم  چه تل هسى په هوس په بې غمى يم
آدميت که په صورت دَى آدمى يم  سړيتوب که په سيرت ۇ لما الړ شو
که په عدل مې سپارى جهنمى يم  که په فضل ئې کار وسپارى غم نشته

ما معذور لرَى عالمه اَلمى يم  دَ هجران په لمبو سوَى يم فرياد کړم 
بادشاه شوى زه دَ فقر په غمى يم  اهرمن چه الس ور وړى گوتى ئې سوځى

کوم نقصان که عرب نه يم عجمى يم  دَ معنو په ملک پارسى عربى نشته 
کله زه عبدالقادر دَ شعر الف کړم 

مرثئې دَ تللَيو وايم ماتمى يم 

سر فراز ئې په خدمت سهار ماښام يم  محبت ځما بادشاه زه ئې غالم يَم
ځکه هسى تر هر چا بلند مقام يم  په يوه کاته ئې سل شرفه مومم

اميدوار لتا ساقى دَ هغه جام يم  چه په بوى ئې دَ مستۍِ چرخ څرخيږى
په اميد دَ صافو ميُو دُرد آشام يم  يَوه ورځ مى به په حال ترحم وشى

رضامن دَ عاشقۍ په کام ناکام يم  پريښووَل دَ خپل خواهش کمال دَ عشق دى
که دَ عشق له اوره آه وکړم ال خام يم  اُوم کباب دَ اور په تاو ژړا فرياد کا
غم مى نشته که هر څو شراالنام يم  گناه خيراالنام دى چه شفيع مى دَ 
په ساده پښتو وَيَل شيرين کالم يم  هر غزل مى مبرا دَى له تکليفه

دورغجن ورته خپل ځان نيولَى نشِى
به رشتيا عبدالقادر تيره صمصام يم 

اور په پورى په خرمن دَ مهر و ماه کړم په خاطر کښ هونبره درد لَرم که آه کړم
له اوله ئې مرئى آخر ئې شاه کړم  عشق خلعت دَ غالمۍ دَ شاهۍ راکړ

کښلى مخ ته ئې نظر په کۇم نگاه کړم دَ مخ نور ئې لکه نمر دَ مخ حجاب شو
چه نظر پخپل وجود پخپله ساه کړم هيڅ عجب په باد کښيښول دَ جهان ندى

هدايت به ځما څرنگه څوک کاندِى؟ 
چه په سَمَه الر کښ خپل دليل گمراه کړم 

 واړه عشق مى وَيَوى زه بهانه يم..١

٥٦



په خاطر باندِى مى بياږدې غم به غم تا چه زلفى په سپين مخ کړې خم په خم
ښه چه زه او ته په عشق شۇو سم به سم  عاقبت عاشق معشوق، معشوق عاشق شِى

هر چه ورکړه ډير په ډير کا کم په کم  په معنى کښ سخاوت ندَى امساک دى
هسى عشق ځما زياتيږِى دم په دم ١لکه حسن دَ دلبرى روز افزون دى

اورَوه له دواړُو سترگو نم په نم  که دِ زړه دَى چه دَ زړه غنچه دِ وا شى
چه مى ډير په سترگو درومى دم په دم په هر ځاى باندِى چه کښينم الله زار شِى

چا وې دا چه تاړه نشِى دم په دم ځما دم دَ يار له دمه وابسته دَى
هم په وير هم په سرود عبدالقادره

کور په کور دَ عشق نارې دِى چم په چم 

زړه پدا له نيک او بده سپين لَرم چه منظور دَ يار صفا جبين لَرم
په ترخو سَره تل کام شيرين لَرم کام ناکام ځما په طبعه برابر شو
عار راځى چه له شيطانه کين لَرم دَ حسد له خويه هسى رنگه خالص يم
له هر څو  ننه خاطر حزين لَرم په ويل وچولى غم يوسم له غمجنو
په باطن براق دَ تلليو زين لَرم په ظاهر و ظاهر بين وته مقهم يم 

کالم ځکه هسى رنگ رنگين لَرم دُر ريزى کړم په صفت دَ يار دَ لعلو
چه په کور دَ يار دَ مخ نسترين لَرم نسترين دَ باغ ځما په سترگو خار دى

تل پدا دعا آمين آمين لَرم په خيال خيال په شيوه ځِى په سترگو مشه
که په بخت عبدالقادر نازيږم ښائى
که دَ تا غُندِى نيازمن نازنين لَرم

له همه ۇ په زړه بيارته په ډار شوم چه له حاله دَ وگړى خبردار شوم
په درياب کښ له دريابه په کنار شوم ورځ په ورځ مى له جهانه زړه سړيږى

په هغو واړُو کارونو شرمسار شوم  چه پخوا عمر به ما پرې افتخار کړ
بس کړه ډير ئې دَ نازونُو خريدار شوم  ځان مى خالص کړ دَ دلبرُو له نازونو

اوس مى کښلى لکه زوى زه لکه پالر شوم  په تندى ئې الس څکوم له شفقته
صورتى دَ زړه زحمت ۇ ترې ويزار شوم  معنوى ښايسته غواړم که ئې مومم

چه بې غمه نشته څوک عبدالقادره 
ښه چه زه په غم دَ مينى گرفتار شوم 

ـلتد.١ دمـ دمـپه ـيعنه ـ ورُوـپړى،ـگهـپړىـگىـ ـسته ـبيِىـنَـ دمـکتـ دَىـبرـعښ ـيعنى ـ وـ ـينى ـهغرـتىـ ورُوـ ـستنه ـ ـبيىـ دمـکتـ ـمعنهـپښ ـ دَـ دَىـسى ـمطلهـچاه ـ بـ
 ئې ژوندُون دَى.
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نه مى غم ۇ دَ خوښۍِ نه دَ غم عجب خوښ په خوب اوده وم دَ عدم
کشکه زه نه وَى پيدا بنى آدم  يا وحوش وَى يا طيور يا بل اشيا وَى
ومى نه ليدَى دا هونبره ډير الم يا مى مرگ په هلکوالى وَى چه خالص وى
څلورم بويه دَ حق فضل و کرم نه اول شوم نه دوهم شوم نه دريم شوم

روح ئې کړ له خپله روحه پکښ دم چه مخلوق ئې کړ آدم له ما وطنه
په تکريم دَ ”کَرَّمنَا“ شو مکرم  له اوله ئې مسجود دَ فريښتو کړ

پر پريوان ئې کړ انواع انواع نعم  و جنت ته ئې روان په ډير اعزاز کړ
په وَيَل ئې دَ غليم وَخوړ غنم  بيا شيطان ئې وسوَسه وَروسته زړه ته 

بې لباسه شو برمنډ په هغه دم  دَ جنت جامې ئې والوتې له تَنه 
دَ ”عصٰى آدم“ ندا شوه په عالم  له جنته ئې بيرون په درد او دوک کړ
هم ئې دا ناره دَ زخم شوه مرهم  ده دَ زړه له سوزه دا ناره وَهَله 

خو هم ما وکړ په ځان باندِى ستم  چه نسبت ئې کړم وتا وته ويريږَم 
هيڅ حجت له خپل باداره سَرَه نشِى

گرم ئې ته عبدالقدادره يار ناگرم

چه دا هسى رنگ کارَونه حجاب وينم نه پوهيږم چه دا ويښ يم که خواب وينم
زوى و پالر وته په قهر و عتاب وينم پالر و زوى وته خبرى په نرمى کا
دَ مور پالر له مرگه زوى کامياب وينم په اميد دَ مال و ملک چه ميراث شى
محبت پخپل مقصود دَ احباب وينم چه مقصود ئې تر منځ ووزى غليمان شى 
محتسب کره ښيښه دَ شراب وينم واژگونه چارى په دهر کښ ليدَل شِى

په کيڼ الس کښ ئې دَ فقه کتاب وينم په ښى الس پياله دَ ميو مَى نوشى کا
دَ همه ۇ کره چنگ و رباب وينم که قاضى دَى، که مفتى دَى که خطيب دى
کافرانو به باب وينم عالمان دَ  توال تبراء طمعِ ځنى يووړه

اوس ئې فضل دَ دنيا په اسباب وينم که پخوا فضل په علم او په تقوا ۇ
تر کافر دَ مسلم تله په شتاب وينم دَ دوزخ په لور که تله په معصيت شى
تشنگان روان په لور دَ شراب وينم خوږې صافى اُوبه نه څښى په کور کښ
په دا دَور ئې ليوه يا قصاب وينم که پخوا حاکم شبان خلق رمه وه
پکښ زړونه دَ مظلومو کباب وينم لور په لور ئې کړې دَ ظلم لمبې بلى
په بديو کښ دَ خلقو جواب وينم هيڅ ئې نزده چه انجام به ئې په څه شِى؟

دَ مشرق په لور خَتل دَ آفتاب وينم شکر شکر چه ال وَر دَ توبې وا دَى
سامعان ئې آمنّا و صدّقنا کا

ستا گفتار عبدالقادره صواب وينم

٥٨



زړه دَ جدايۍ  په اور بريان لرم څه شو که ظاهر لب خندان لرم 
دواړه پدا حال باندِى گواهان لرم تود لوگى دَ خولې اُوښى دَ سترگو سرې
لعل او دُر دَ يار لب و دندان لرم  سيم و زر مى زړه او مخ غنى يم پرې
زه خود له جهانه زړه اوځان لرم  زړه مى دَ دلبرى دَ جانان دَى ځان

کله زه ناتوان دَ قهر توان لرم لږ قهر چه وکړې هم اُوبه شم ترې
ډک له کښليو څاه دَ زخندان لرم  څو پکښ پراته دِى دَ يوسف غُندى

ستا گلې په زړه چندان چندان لرم  هونبره پرتې ندى چه ئې وشمارم
کيست که اين حلقه بدر ميزند؟ 
خوار خټک يم سر پدا آستان لرم

نه بادشاه دَ واليت نه ئې وزير يم  شکر شکر چه نه خان يم نه امير يم 
چه بډيو رشوتونُو ته دوگير يم  نه قاضى يم نه مفتى نه محتسب يم 

نه عمال دَ چا دَ ملک نه دَ جاگير يم ١نه مشرف نه كرورى  نه فوجدار يم 
نه دعوا کړم چه صوفى صافى ضمير يم  نه دعوه دَ ماليۍ نه دَ شيخۍ کړم

نه ټگى کړم نه رهزن نه غل کاسير يم  نه بنگى نه شرابى نه قمار باز يم 
سر سايه زکوة مى نه وزى فقير يم  تونگرى دَ زړه لرم دنيا مى نشته

نه په فکر دَ درم او د نانير يم  قلندر يم په ساده سپينه جامه کښ
په باطن کښ گرفتار دَ ځان په وير يم  په ظاهر خندا هوس کوَم له خلقه
گويا ناست ال په کابل ال په کشمير يم  قناعت صبر هر ځاى راته گلزار کا

خداى مى وبخښه اقرار پخپل تقصير يم  کښليو کړم ښه آواز اَورم يَو ليدَل دَ 
که حساب را سره کا اهل سعير يم   که کرم را باندِى کا جنت مى ځاى دى
چه ئې نه وينم يَو دم پسى زهير يم  کښليو کيږى خوشحالى مى په ديدن دَ 
مَيَن ځکه دَ رباب په بم او ځير يم  په آواز مى ئې د زَړه پرهار گانډه شى
مينه دار په هغو خاورُو تر عبير يم  په هر ځاى چه قدم يښَى ښايسته وِى

خداى مى روغ عبدالقادره ځنى مکړه
چه زخمى دَ خپل مَيَن دَ عشق په تير يم 

مشه ځما له عمره کم، مهر ځما دَ خپل صنم مهر ځما دَ خپل صنم مشه ځما له عمره کم 
نشته ځما دَ يار نښان، غواړه گرزه عرب عجم  غواړه گرزه عرب عجم، نشته ځما دَ يار نښان
شهد و شکر بنات لگى، واړه په ما دَ يار ستم  واړه په ما دَ يار ستم، شهد وشکر نبات لگى

کښينه و ما ته مخ په مخ، زلفى په مخ کړه خم په خم زلفى په مخ کړه خم په خم، کښينه و ما ته مخ په مخ

 كرو په پښتو دَ مځكى دَ پيمايش انداده دَه، دا كلمه به له دغه اصله جوړه شوې وِى..١
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لويه ولجه دَى دا زمان، عمر گذر کا دم په دم ١عمر گذر کا دم په دم، لويه ولجه  دى دا زمان
وکړه په خوار خټک کرم، شمار ئې په کشتگانُو کړه
شمار ئې په کشتگانو کړه، وکړه په خوار خټک کرم 

(ن)

گل غنُدِى ريژون کا په وار وار کښلى ياران پرې مى ږدَى چه ژاړم شپه او ورځ لکه باران 
ځان په ژوندانه کا تورى خاورى خاکساران  ښه دى پوهيدلىِ چه آخر به خاورى کيږى

ځکه دِ خندا شِى چه ذکر وکا افگاران تا چه پخپل عمر شپه دَ درد ليدلې نده
سترگو بيماران خوښ په ناروغى دِى ستا دَ  مرگ ئې رغيدن دى دَ دارو زيرمه ئې مکړه

تل به هسى نه وِى دَ عمر باغ ودان وخت دَى که څه وکړې بيا به وايې وار به تير وِى
څوک شوه له ازله نيکو کار، څوک بدکارن کله پخپل ځان باندِى پيرځو د سَړى بد وِى 

ناست په خپل وطن کښ مسافر وِى بې ياران هر چه يار ئې نه وِى پخپل کور لکه غريب وى
هيڅ مالمت ندَى که فرياد عبدالقادر کا

هړاند ئې دِى په زړه دَ يار دَ زلفو تور ماران

عشق پيغور دَى سَره دواړه توامان هيڅ عاشق به ترې بيا نمۇمى امان
له زړه ليرى کړه ناصحه دا گمان چه به ستا په نصيحت و يار ته شا کړم

هر چا وړَى دَى و گور ته دا ارمان  چه له کښليو له ليدنه ماړه نه شوو
که په ستوريو حسن زيات دَى دَ اسمان ښايسته دَ مځکى مخ دَى په خوبانو

مدد گار شې بخته! بيا مشه پښيمان نن ئې وې چه سبا راشه خوله به درکړم
په قيامت ځما السُونه ستا دارمان  که به وڅکوې لَمن ځما له السو

عاقالنُو ته دنيا شوه د ارمان٢تير وى تير راتلونى نه وى ٣ ال راغلى

نه سامان دَ بې سامانو دَى سامان دَ سامان دَ سر انجام فکر ئې نه وى
دَ يار درد عبدالقادره دَ هغو دَى

چه هر گز ئې فکر نه وِى دَ درمان 

تويَوِى له سپينى خولې در و مرجان سپين  ښايسته چه په خندا کاندى دندان سپين 

 دا کلمه کټ مټ وليکله شوه..١

 نوى..٢

 دا زمان..٣
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که هر څو رابيل چنبيل وِى دَ بستان سپين  تر سپين مخ پورى ئې تور لکه لونگ شِى
په جبين لکه سبا کا بيا جهان سپين  که دَ زلفو په سياهى جهان تياره کا

که يعقوب غنُدى کا کسى په هجران سپين  په جمال به ئې دَ يار سترگى بينا شِى 
په سپين والى به دَ نمريو نشى ځان سپين ١سپين واله نشِى دَ زړه په سپينه ږيره

تور بورا دى په گل ناست عبدالقادره!
که ئې يښى دَى تور خال په زخندان سپين 

رو سياه شول پدا منځ کښ رقيبان شکر شکر بيا يَو ځاى شول مَيَنان 
تر محروم شول خود بخود بې نصيبان ساقى دريغ دَ پيالې نکاندى له چا نه

که يَو راز دَ عشق بيان کا خطيبان په منبر باندِى به سرې لمبې شِى بلى
ځما رنځ به څرنگ مومى طبيبان چه په رگ مى گوتى ږدِى گوتى ئې سوځِى
دَ زړه سود به په څه کا عندليبان نن باغوان دَ باغ گلۇنه واړه ټول کړه

ليونيو ته ښکاريِږى لبيبان لبيبان دَ دنيا واړه ليونِى دِى
که په ځان ئې نوح نبى شى کشتۍ وان دَ ژوندُون جهاز به غرق دَ فنا سيند کا

عمارت په سراى کښ نکا غريبان د دنيا په ودانى عبث مښود کړې
دَ سوارۍ زيرمه کوَه عبداقادره

په هر لورى ډنډورې کا نقيبان 

ځان په ځان بځان حيران نمر سپوږمۍ، مزکه اسمان
شپه او ورځ کاندى فغان اُوبه سر وَهى له کاڼيو
باد هم گرزى سرگردان لړمون سوَى د آتش دَى

څوک به مومى بې نښان ٢چه نښان ئې مونده نشِى

يا حل شوى په يو ځاى گل دَ الله دَى نسترن  نه پوهيږم مخ ئې گل دَى يا الله دَى ياسمن
دا ئې سترگى که نرگس دى که هوسۍ دى دَ ختن دا ئې خوله ده که غنچه دَه که ميم کښلَى په سرخى دى
دا هالل دى که ليندۍ ده که ابرو دَ سيمين تن دا ئې زلفى که سنبل دى که ښامار په چندڼ ځوړند

سيب دَى دا که ناشپاتى دى دَ بخت ستورى که ذقن دا ئې شونډى دى که لعل يا ياقوت دِى که مرجان دى
دا دَى قد که صنوبر که چنار سبر دَ چمن دا ويښته دى که ئې مال دَه، که ځما دَ خاطر فکر

دا کباب په اور وريتيږى که وردرومى شى سوختن دا شراب دِى په پياله کښ که يا دِى دَ ځگر وينى

کالو..١  په سپين والى دَ نمريو به نشى ځان سپين، يعنى په سپين والى دَ 

 مقطع نلَرى..٢
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گوهرو که دَ مښکو دَ عنبرُو دا نثار شِى دَ 
که صفت عبدالقادر کا دَ خپل يار نازکبدن  

(و)

ته پرې ولى هونبره مينه کوې ترو دنيا دار په سپيُو بولى يا په خرو
مستغنى دِى دَ جهان له سپينو سرو عاشقان دَ يار په مخ په شونډُو مست دى
په پياله کښ ساقى مَى تويَوه ورو ځما يار په خوب اۇده دَى چه ويښ نشِى

ال مکان ته عاشق ځِى دَ عشق په پرو عام عالم وته بې بال و پر ښکاريږى
شيخه تازده، ستا طاعت زده ستا اسرو توکل ځما په خداى نه په طاعت دَى

شکر دا چه اور نه وورى له اورو په شامت دَ ديو سړيُو باران پريږده
نه په ورُوڼو، په پالرونو، نه په ترو بې عمله به دِ ښه په چا و نه شِى

چه دَ خداى په ياد مشغول سړى هغه دِى
دا غافل خلق حساب دِى په خرومرو

هر زمان ئې ويره کړه دَ پريوتو غره مشه دَ دولت په بام ختو
هسکوَل دَ چرخ په نيت دِى دَ ويشتو ډير ئې هسک کړه بيا ئې وَويشته په مزکه

که اسمان ته قصد لرې دَ الوتو ال لمړى وزر پيدا دَ محبت کړه
کتو دَ هغو مخُونه ندِى دَ  چه ئې مينه دَ ښه مخ په زړه کښ نه وِى

خوښ يم اوس دَ دواړُو سترگو په وتو چه ړندې نشوې دَ يار په بيلتانه کښ 
سپين واله بويه دَ زړه نه دَ ويښتو بډايى په قناعت شِى نه په زرُو

 خوږه کړه تر پارسى عبدالقادره١خان
که پخوا وه ترخه ژبه دَ پښتو

نه به تل باندِى غوغا وِى دَ بلبلو دا چمن به تل زيبا نه وِى په گلو
نه به تل چنار زر ويش کا په منگلو نه به تل سروى سرسبزه وى په باغ کښ

نه به تل هسى په جوش وِى خم دَ مُلو نه به تل نارې سورې وِى دَ مستانو
نه به تل عبدالقادر موشکافى کا

نه به تل جهان خوشبوى وِى په کاکلُو

 مطلب ئې خپل پالر خوشحال خان خټک دَى..١
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څوک طالب، ځنى پوښتنه کا کوکو؟  چا موندلَى دَى نارې وهى هُوهُو
فرشيان پسى هم گرزِى په سوسو عرشيان ئې پرسش کا له فرشيانو
په نغمه کښ يَويَو وايه نه دو دو دَ دويۍ خبرى مه کوَه مطربه!
آواز يَو تر بل کَوِى چه به ځوځو چه راغلَى له عدمه دَى وجود ته

دَ ځوانۍ شاهين ياغى شو را به نشِى
که فرياد عبدالقادر کاندِى قوقو 

هم دِ غاښو قيمت لَږ دَ مرغلرو ستا شونډانُو بازار سوړ کړ دَ شکرو
خداى دِ نکا څوک مَيَن په زورَورو نه په زور په الس کښيوزى نه په زرو

ده ال درد ليدلَى ندَى د بنبرو١دَ مار خواړى  په فرياد پورى خندا کا
ۇرکوَل بازل ئې خوى خصلت دَ نرُو ټولَول، کښيښهوَل دَ زرُو بنځى کاندى

عاشقان دِ په معنى دَ سمندرو چه ژوندُون ئې وابسته په سرو لمبو دى
سربازان به گنج آخلى دَ اژدرو مخ ئې گنج دَى دواړه زلفى ئې مارُونه

چه له يار سره واصل بډاى هغه دَى
خداى شمار عبالقادر کړه دَ تونگرو

دَ ښو بدو له غمونو شه پڅښو ٢هم له بدو سَره ښه کړه هم له ښو

نه چه کيږِى خاکسارى به خاورو مښو خاکسارى ليرى کَول دِى دَ خودۍ
تر قصرونو جونکړى ښې دِى دَ وښو په جهان چه زلزله دَ حوادث شته

فريادونه درته کا جرس دَ لښو د خيمو ميخونه وکاږه فراشه!
نه ژوندُون دَ دون همتو په اوبو ٣مرگ له تندى په مذهب ځما بهتر دى

زه قربان شم ياره ستا تر خرخښو خرخښې دِ سر له سره ژوندون را کا
چه هميش مى يښَى سروى ستا په پښو کشکى زه دِ دَ اُوږدو زلفويو تار وى

چه عاجز ئې طبيبان شول له وکښو هسى راز توبَرى مى مات دَى په خاطر کښ
دَ خپل زړه په تخته کښه عبدالقادره
کښو په کاغذ دَ عشق وَيل ندى دَ 

بې تا څوک دِى ما ليدلِى وايه تا يو‘؟ راته څه وايې چه وايه زړه دِ چا يو‘
په خندا خندا ئې نن را څخه بيا يو‘ په ژړا ژړا مى زړه له کښليو خالص ۇ

 يعنى مار خوړلَى..١

 دا کلمه حل غواړى..٢

 دَ دون همت په اوبو څښو..٣

٦٣



تر مقر ئې دَ منکر خاطر پخوا يو‘ چه دَ عشق جمال جلوه وکړه عالم ته
بيا به وايې چه ئې زړه ځما په غال يو‘ دلبرۍ ته به ښکاره درځم زاهده!

پدا کار ئې گوى له کښليو دَ وفا يو‘ شيرين ځان شيرينى ځار تر خپل مَيَن کړ
ځان ادريس له مزکى پاس که په سما يو‘ له اجله ئې هورې خالصى و نشه
بيا په بخت په الس کښيوزى چه هوا يو‘ دَ باد وړيُو څوک پوښتنه کا چه څه شو

و اسمان وته ئې ځکه مسيحا يو‘ چه دنيا ئې پخپل ځان باندى تنور کړه
په بوسه مي ئې خاطر چيرى ښه نه کړ

دا ارمان عبدالقادر لما پخوا يو‘

هميشه ئې غم کوَه دَ پريوتلو مشه خوښ دَ بادشاهۍ په تخت ختلو
چه هاتى ئې سر و تير ځى له ويشتلو هغه ليندى ورته ناست لينده څکولې

دا چه اوس ئې خوښى کړې په اخستلو هر دنيار پردى به سکور دَ تا دَ ځان شى
غافل مشه دَ ديو سترگو دَ وتلو چه مى اوس کړې په مظلومو رډى رډى

دَ هغو مخُونه ندى د کتلو چه پيشه ئې هميشه زهيروَل وِى
کفن له اغوستلو چه غافل يې دَ  ځکه تل کړې په زردوزو جامو کبر

چه هيڅ کور ئې نه خالصيږى له نتلو دَ اجل دَ سپرو تاخت ناگهانى دى
کورپر نه وى قوت دَ الوتلو دَ  چه دَ باز وزر دِ جوړ ۇ ښکار دِ نکړ

هغه زړه عبدالقادره چه مرده وِى 
په کوگل دنَنه ندَى دَ ساتلو

دم وهى دَ خداى دَ خاصو عاشقانو راشه گوره ننداره دَ فاسقانو
که په خوله کاندِى وَيل دَ صادقانو خپل کردار به شاهدى لِى په دروغو
په گفتار کښ سبق کا تر سابقانو په کردار اهل شمال ورځنى عار کا
الغياث دَ ديو رنځورو، حاذقانو! ١دَ عصيان ناروغ رمق لَرى په تن کښ

دا خصلت دَى دَ همه منافقانو چه گناه په خندا کا ژړا ئې نه وِى
اشتياق شو هرگور ډير دَ شائقانو په ليدو به دِ کله مشرف شِى

٢مرگ ئې سل ځله بهتر له حاضرانو

دَى بنده عبالقادر له آبقانو

ربه مه وړه خپل عمونه له غمجنو تر قربان شه سل ښادۍِ دَ ښادمنو

 الغياث دَ دوى دَ رنځو حاذقانو..١

 له حاضرولو..٢
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زه فراق جگر پاره کړم دَ ميَنو هر آشنا چه زړه را ياد کا ځما مرگ دى
خدايه درد را ښکاره مکړه دَ دردمنو و بيدردُو ته دعا کړم که دردمن شِى

نن بلبلو دا آواز کاوه په ونو په وار وار به باغ خالى شى له گلونو
ډير پمن دِى پمن شوِى له پمنو بدان واړه دَ بدانو صحبت بد کړل
دَ خوارۍِ نظر مکړه په گرزمنو ډير گرزونه وى سپاره ځني ښکاريږِى 

و معنو ته فهم کړه عبدالقادره!
چه نظر کړې د جهان په اُوږو پلنو

مخامخ له ياره ناست په مخ اياغ يُو بارى شکر چه له هر څه نن فراغ يُو
دَ الله غنُدِى سور مخ دَ زړه په داغ يُو که مو عمر دَ چمن تر گلو کم دَى 

تر شاهانو ال په کبر په دماغ يُو خزانه دَ قناعت راته حاصل ده
نندارې لَره راغلى د دې باغ يُو تعلق لکه نسيم ور پورى نکړو
مستغنى له روښنايۍِ دَ څراغ يُو نن ځموږ جونگړۍ دَ يار په مخ رُڼا ده

که ظاهر مى خلق گډ وينى له خلقه!
په باطن عبدالقادره سر په راغ يُو

(هـ)

څوک به څه لره تړى په دا جهان زړه چه آخر ځنى شلَوه شىى په ارمان زړه
نو ناحق بايلى پردويو بلبالن زړه گلو بوى دَ وفا نه ځِى دَ دې باغ دَ 

جمعَ مشه تل مى اوسه پريشان زړه چه په خيال دَ يار دَ زلفو پريشان دى
په جهان کښ به بل نه وِى پدا شان زړه سخت بې رحمه بې پروا لکه چه ستا دى

په کوگل کښ ساتى کله بيدالن زړه په هر ځاى چه ئې دلبره هم هورې وِى
چه بې جرمه بدَوِى په هر زمان زړه خدايه څه دِ په نادان کښلى مَيَن کړم

چه ئې بيا مونده مکان په ال مکان زړه قرب او بعد، وصل هجر ورته يَو شِى
خداى مى مکړه دَ بيلتون په اور بريان زړه دَ دوزخ اور ئې په سل ځله قبول دَى

بنگ شراب سرود کوهَ عبدالقادره 
خو يَو مکړه آزرده دَ مسلمان زړه

هميشه په واويال شِى لکه زه چه په کښليو مبتال شِى لکه زه
خوار خسته تر مجنون ال شى لکه زه سر گشته حيران پريشان گونه بدرنگه

خانمان به ئې تاال شى لکه زه دَ هر چا ناسازى وړى په تور د مينى
کل روزگار به ئې په غال شِى لکه زه نه به آه نه به فرياد نه به ژړا کا

٦٥



بې ريباره به پخوال شِى لکه زه محبت به ئې پرې نږدى و ماڼى ته 
ال به شى تر دا بتر عبدالقادره 
چه اخته پدا بال شى لکه زه

پريشانى ئې کړه په بخره تل دَ خپل زړه چا چه بايلو دَ دلبرو په وربل زړه
خالص ئې مکړه خدايه بند مى لَره تل زړه که يَو ځل دَ يار دَ زلفو په تار بند شِى

تر خپل زړه پورى قياس کوَه دَ بل زړهزړه بد شى که ئې وکړمِ په جفا به د
ستا له مخه به والړ نشى په شړل زړه په شړلُو بورا نه درومى له گلو
په وجود کښ ځکه غوره کړه کتل زړه چه صورت دَ ښو يارانو پرې ليده شِى

په جهان کښ خو ئې کښلى و پسندل زړه که دولت دَي که حشمت په کار ېې ندِى
غوړيده شِى دَ دلبرو په ليدل زړه لکه باد دَ صبا نغښتې غوټۍ وا کا

ورته تير عبدالقادر تر سرومال دَى
زړه ١که خوښيږى دَ دلبُرو په نتل

چه دِ زړه باندِى ښه کيږِى هغه يار کړه ته ور درومه اوس خپل ځان لَره خپل کار کړه
له دې ورُوسته بل پيدا دَ ناز خريدار کړه موږ ماړه شوو ستا له نازه ستا له خياله

دا سزا ځما چه مينه مى پر خار کړه په باطن لکه اغزَى په صورت گل وې
منفعله دِ لوليه دَ بازار کړه چه خبر دِ په وار وار شوم له احواله

په دروغ دروغ وَيلُو افتخار کړه هيڅ په ژمنه په سوگند پروا دار نه وې
آشنايى چه له نادان سره هوښيار کړه عاقبت به ئې پيالې دَ ندامت څښى

ما به مينه په تا کله اختيار کړه کښليۇ په لور درومى بې اختياره زړه دَ 
زړه چه مينه په بدذات کوې ځان خوار کړه که وفا غواړې يارى کړه له اصيله

دَ هغو له آشنايۍ ځان ويزار کړه چه په طمع آشنايى کا يا له ويرى
که په مخ دِى لکه گل چه بې وفا وِى
هغه يار عبدالقادره تر سپى ځار کړه

کښلې شِى له حورو چه پرې ورشِى دَ زړه مينه وينځه که اصيله وِى که توره وِى که سپينه
مينه دَه که گورې چه تر هر څه ده شيرينه  شهد که نبات وى که څه شته شيرينۍ نورى
نه پريږدِى وَ زړه ته بله مينه چه ورځينه  خيال ئې د زلفينو لکه مار ور باندِى پروت دى
هسى رنگه وچه دَ صورت کا مينه وينه سل زخمه که وخورى ترې به يَو څاڅکى پرينوزى

 ختل..١
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هر چه ئې په زړه کښ دَ دلبرُو مينه وينه ١خوب به ئې بدل په بيدارى خوښى په وير شى

مينه هسى څيز ده چه نيژدې ليرى کوينه يار په هواد ندى که دَ زړه مينه پيدا کړې
څه عبدالقادره په خوله مينه مينه وايې

٢څو دِ ال اوجاړه نده مينه نه ده مينه

له نور چا نه به په څه لَرى گله چه له خپله آشنا نه لَرى گِله
نه په بدو دَ دښنه لرى گله خو عارف دَ چا په ښو شکر گذار دى
ميخواران له گبينه لرى گله انگورى ترخه شراب ور لَره بويه

پدا خوى له ما ليمه لرى گله٣چه بې تا ئې غوړوَم وَبل و مخ  ته
له ناوکه ئې مى زړه لرى گله  هيڅ ايستاد ئې پکښ نه وکړ ترې پريووت
ډير ځما له ما باڼه لرى گله چه جارُو مى ستا دَ وردَ خاورو نکړه

ښه له بدو، بد له ښه لَرى گله بد و بد وته ښکاريږى ښه و ښه ته
ښه که سروَ ترې قربان عبدالقادر کړ

بيا ترې ولى يار له ده لَرى گله؟ 

عنايت مهر په ما په روى دَ پير کړه جگى جگى آواره ځما تقصير کړه
ما داخل دَ مَيَنانُو په زنځير کړه هر ستم ځما قبول شړَل دِ نه وى

لکه ۇ تر هغه زيات صفا ضمير کړه کوز غبار دَ ماڼى ليرى کړه له زړه نه
موږ هم بارى سرفراز په يَوهَ تير کړه دَ غمزې په تير دِ ډير عالم پرهر کړ

په وَيلو دَ غليم مَيَن زهير کړه دا کوم مهر، کوم انصاف، کومه يارى ده
يار چه اوس درته حاضر دَى ښه ئې ځير کړه دَ وصال عمر دَ برق غُندِى ژر تير شى

يار وَيَل عبدالقدارد ته چه دلير يم 
ويې شکر خداى دِ ال تر دا دلير کړه 

په گلونو کښ گُالب ځکه آبدار شه کښليو دَ رخسار شه چه ئې رنگ په رنگ دَ 
سر بلند په نورُو ونو کښ څينار شه چه تشبيه ئې ستا له قده سَره وشوه

تور اوربل ئې په مخ ولى تار په تار شه که طالع دَ عاشقانو تورى نه وى
ښه چه تير دَ ښايسته دَ ښايست وار شه  په عاشق به ئې هميش جور و ستم کړ

هم هغه له خپله عمره برخوردار شه  چه له عمره ئې بر نور وگړى وخورى

 په دې بيت کښ وينه په معنى دَ باشد او تر دې په مخ بيت کښ په معنى دَ خون ده، تجنيس دَى..١

 لمړى مينه په مجهوله يا يعنى کور، دوهمه په معروفه يا يعنى عشق دلته هم تجنيس دَى..٢

 اوربل و مخ..٣
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عشق ځما او دَ معشوق تر منځ ريبار شه هيڅ منت دَ بل ريبار په ما بار نَدى
اوس دِ ځان و غم ته ساز عبدالقادر کا

چه دَ درست جهان بد خوى ۇ دَ ده يار شه 

نه کړم په گل مينه دَ خزان له غمه زه خوښ له وصله نشوم، دَ هجران له غمه زه
ال ښه چه ئې خالص شوم دَ درمان له غمه زه خلق راته وايى چه زحمت دِ ال دوا دى

نه دِ شم بې غمه دَ جانان له غمه زه سر دَى په جهان کښ دَ همه واړه ښاديُو
کښيناستم بې غمه دَ جانان له غمه زه زه چه دَ خپل يار په چم کښ کښيناستم مقيم شوم

ډير په زړه زهير شوم دَ جهان له غمه زه اوس به له دې روسته دَ خپل ځان په غم اخته شم
ځکه نه خالصيږم يَو زمان له غمه زه غم دَى له ازله په نصيب دَ عاشقانو

ما عبالقادر چه دا غزل دَ فراق ووې
رشک به کړم پر اوښيو دَ باران له غمه زه

شپه او ورځ به په نارو شې لکه زه که خبر مى شې له خوږ زړگيه ته
دَ پخو په حال خبر نه دِى اُومه څو تاۇنه باندى تير شِى چه پخيږِى

ستا به هاله زړه په سوَيُو باندِى سه که دِ سوَى چيرى زړه دَ عشق په اور وى
چه نسبت ئې کا له شونډُو گبينه شاعران ئې له لذته واقف ندى

دَ تقليد خندا کَوِى لکه کاڼه عام عالم له حقيقته خبر نشول
غم ښادى مى شِى دَ يار په تله راتله  دَ دنيا په تله راتله پروادار نه يم 

ځکه هيڅوک ماړه نشول په ليده  ښه ليده لکه آواز دَ روح خوراک دى
هغه خوار شِى چه و کښليۇ ورکا زړه ښايسته دَ هيچا ندى دَ خپل زړه دى

سَل ښکنځل راته کَوِى چه غواړم خوله  کوم کم بخت سړى په خوله شو گوره بيا دَ 
تل ترې غوښت عبدالقدر کا دَ يارۍِ

يار هرگز ورته و نه وائىِ چه ښه! 

چه په څښَل ئې اليقل شم ديوانه  ساقى هسى پياله راکړه رندانه
دَ مجنون غنُدِى ځان کړمه ويرانه  سر زده له خلقه تښتم و صحرا ته

چه په خاورو کښ ځان نيست کاندِى دانه  دَ مقصود ميوه به هاله ځنى وخورى
دَى ځما زړگىَ دَ چين نگار خانه  چه پکښې دَ ښايسته دَ مخ خيال دى

چه ئې گوتى په ويښتو وَهِى شانه  له غيرته مى زړگى ټوکر ټوکر شِى
راته بس دَه دَ بلبلو ترانه  دَ بهار په وخت محتاج دَ مطرب نه يم 

گنُدِى راشِى ښايسته پدا بانه  هرَه شپه هنگامه گرمه کړم په چم کښ
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سر به سل ځله ترې څار عبدالقادر کا 
که دَ سر په ښندل مومِى جانانه 

بوى به څرنگ ځىِ له مښکو راته وايه  چه راوړَى ئې له اصله دَى له ځايه
مستغنى له دف او چنگه دِى له نايه د ښيښې قلقل سرود دَى دَ مستانو

مال ما وته نور بې ياره مه ستايه نور عالم وته صفت کوَه دَ حورُو
دا ځما عيبُونه نورُو ته مه نمايه خو هم تا ته ښکاره ښه دِى پرده پوښه
په نا اهلو سيوره مه کوَه همايه چيرى نه عزيز ذليل، ذليل عزيز کا

يار چه نيسى درته مَى روژه پرې کشايه په افطار کښ ئې دَ زر روژو صواب دى
په بيلتون کښ دِ مَيَن مه بيوه خدايه  مرگ ئې سل ځله بهتر دَى تر ژوندُونه 

چه دَ يار په ليدو موړ عبدالقادر شِى
که ئې بيايې له دنيا هاله ئې بيايه

زړُونه دَ غمازُو لکه موم پرې ويلَوه مخ لکه آفتاب و خپل مَيَن ته ځلَوه
بې له ما مشتاقه ئې په بل مه ځلوه ستا ترخه وَيل په ما خواږه لگى تر قندو

ډير په کبر درومې خداى دِ مه درغلوه گورې و اسمان ته هيڅ نظر نکا و پښو ته
ړوند شم که د تا غُندى په حسن بله وه  ډيره کښلى جونه ما ليدلِى دِى په سترگو 
زخم به پرې وشِى په ورو ورو ئې کښلوه زور دَ غاښو مکړه مخ ئې صاف تر آئينه دى

فهم کړه اې ډمى! ږمنځ پرې ورو ورو چلوه عمر مى به لږ شِى که ئې تار دَ زلفو لږ شِى
اوس دَ يار په لور قاصد دَ اوښيو زغلَوه الرى تر منځ بند شوې هيڅ ادراک دَ ورتلو نشته

تل سحر سحر شبنم دَ اوښيو بلوه  گل دِ دَ مقصود دَ باغ که زړه دَى چه غوړيږى
يَو زمان له ځانه خپل دلبر مه بَلَوه١زړه ئې چيرى نه وِى رقيبان له تا نه تورکا

”خداى له خپله ياره نه هيڅ يار مه بيلَوه“ دا غزل ځواب دَ خان دَ هغه غزل کيږِى
پريږده چه پتنگ غنُدِى پر وسوځى ځان خالص کا

څراغ دَ مخ ښکاره عبدالقادر ته بلَوه!

په جهان تر بيلتانه نشته بال څه  چه پيدا دَى هر محنت پدا دنيا څه
که باور کړې نور به سخت نه وِى تر دا څه هغه دم چه دوه ميَن ځله بيليږى

چه ئې وَوايم لَرم درته پخوا څه يَو زمان تنها له خلقه راته کښينه
چا بدخواه درته وَيَلِى دى له ما څه؟  چه دا هسى نن خبرى په ناخوال کړې

دې.١ ـبيد دَـ ـمعنهـپَوهـلَـبـهماىـپت ـ دَـ ـغيى ـمکرشـ آـ د او ـبيـرخن، ـمعنهـپَوهـلَـبتـ ـ ـبيفىـ ـ دَى،ـ ـمنځنهـپروز ـ ـ ـبيىـ ـمطلښـکتـ ـ ـشحوـخبـ ـخټانـخالـ دَى،ـ ک
 چه دَ بيت دوهمه مسرۍ دا هغه دَه او دا بدله عبدالقادر خان دَ خپل پالر په ځواب کښ ويَلې دَه.
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ښايسته څه، په وعده باندِى وفا څه  هيڅ باور ئې په وعده باندِى و مکړه
په رموز ورته وَيَلِى دِى صبا څه گلو پاڼِى خپرې ندِى بيهوده دَ 

سردرلو عبدالقادر تر تا ئې ځار کړ
خداى دِ نه کا چه به دريغ لَرى لتا څه 

که ئې گورې بيهوده سرگردانى ده  که خانى که ملکى که سلطانى دَه
ښايسته ۇ ته پکار زندگانى دَه  مرگ ژوندُون بې کښليو واړه مساوى دى
له ازله بخره شوې پريشانى ده  په نصيب ځما دَ زړه دَ يار دَ زلفو

ساقى قهر راته مه کوَه ځوانى دَه  له مستۍ مى ښيښه پريوته له السه 
معذرت دَ ناپوهانو نادانى دَه  دَ هوښيار په غلطى قهر عتاب شِى

چه آغوستې ئې جامه ارغوانى ده  يا به سوځِى دَ چا خونه يا به خون کا
دَ هر چا چه دَ خپل يار مينه جانى ده  گور له خاورُو درومى دَ عشق بوى به ئې دَ 

چه پکښې دَ دواړو کَونو امانى ده  خرابات لَره به ځم له صومعې نه 
که دا گوتې کړې په گوته سليمانى ده  تر غمى دَ قناعت الندِى جهان دى

سرې سرې اُوښى دِ په مخ عبدلقادره!
وَ خپل يار ته دَ ياقوتو مهمانى دَه 

بيا به نه مومى هر گز دَ دلبر مينه چه په زړه کښ ئې پرَته وِى دَ سر مينه
که خوږه دَه ال تر شهد و شکر مينه  چه ترخه دَ بيلتون شته و به ئې نکړم
هر سړَى چه کاندِى ډيره په زر مينه  لکه زر تر خاص و عامه پورى زرد وِى
که نور خلق کا په مښکو عنبر مينه  ما ته بوى دَ خپل آشنا دَ زلفو بس دى

په هر چا باندِى چه وکا اثر مينه  گدايۍ لکه بادشاه دى په کالو دَ 
شاه جهان دَ زمانې کا نفر مينه  تورى خاورى ئې مسند شِى اورنگ پريږدى

ځکه نه کا په دنيا قلندر مينه  دَ دنيا مَيَن هميش په زړه رنځور وِى
عاشقان لَرِى په مخ کښ سپر مينه  دَ پيغور غشى هيڅ اثر پرې نکا

نور تمام له عيبه ډک عبدالقادر دَى
يَو لَرِى پخپل وجود کښ هنر مينه 

بويه دا چه غير نه وِى را سره  نن به راز وايِى رازدار لما سره
چه پرې راغَى د تابوى صبا سره  په بستان کښ غوټۍ ځکه هسى وا شوه 

دَ يوې ډوډۍِ غم گدا سره بادشاهانو سره غم دَ درست جهان دى
بد دِ نشى يَو زمان له چا سره  لږ اوره کاندِى دَ نمر روڼا ئى کمه
دا ځما عمل روپۍ دِى ناسره  صرافان به ئې ځما په مخ وَولى
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ښايسته کله له چا سره وفا کا 
چه به کا عبدالقادره تا سره 

يا مجنون شوم خوى مى نور شه، يا ستا عشق را باندِى زور شه
يا ستا عشق را باندِى زور شه، يا مجنون شوم خوى مى نور شه 

غم هاله ځما په کور شه، چه په تا باندِى مَيَن شوم 
چه په تا باندِى مَيَن شوم، غم هاله ځما په کور شه 

بيا دَ خيال په سمند سپور شه، څو وگړِى به پايمال کا
څو وگړِى به پايمال کا، بيا دَ خيال په سمند سپور شه 

را ښکاره دِ زور و شور شه، اوس به څه له ما خالصيږې
اوس به څه له ما خالصيږې، را ښکاره دِ زور و شور شه 

کښليو نکا په معنى ژوندى په گور شه، چه ليدَل دَ 
کښليو نکا، په معنى ژوندى په گور شه  چه ليدَل دَ 

له گلونو مى زړه تور شه، پکښ بوى دَ وفا نشته 
پکښ بوى دَ وفا نشته، له گلونو مى زړه تور شه 

عندليب ولى په شور شه، په وصال کښ نارې نشِى
په وصال کښ نارې نشى، عندليب ولى په شور شه 

درست صورت مى لکه اور شه، زنهار مه بلوسه را باندِى 
زنهار مه بلوسه را باندِى، درست صورت مى لکه اور شه 

په درياب کښ کله شور شه، چه په اصل گوهر خوږۇ
چه په اصل گوهر خوږۇ، په درياب کښ کله شور شه 

خيال د يار دَ وروځو لور شه، پرې ريبى مى دَ زړه وَلىِ 
پرې ريبى مى دَ زړه وَلىِ، خيال دَ يار د وروځو لور شه 

چه وربل ئې په مخ خپور شه، رڼا ورځ را باندِى شپه شوه 
رڼا ورځ را باندِى شپه شوه، چه وربل ئې په مخ خپور شه

دَ هغو چه ولى سپور شه، څه ئې مه گڼه چه هيڅ دى
څه ئې مه گڼه چه هيڅ دَى، دَ هغو چه ولى سپور شه

چه نظر ئې په بل لور شه، خوار شوې اوس عبدالقادره 
خوار شوې اوس عبدالقادره، چه نظر ئې په بَل لور شه 

دَ چا وصل په نصيب دَ چا فراق شه چه دَ بخرو ويش په ورځى دَ ميثاق شه
بيا مى اور په زړه تازه دَ اشتياق شه دَ اشنا له لوريه خط را لَره راغَى 

دَ زړگى قوت مى لږ طاقت مى طاق شه خدايه نور د َيار بيلتون را ښکاره مکړې
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هم هغه سبب دَ قرب دَ عشاق شه هر محنت چه ئې په عشق کښ ۇ څکولى
چه په ياد مى ئې دا هسى خوږ مذاق شه دَ ليدو لذت ئې څو دَى نه پوهيږم

و دوزخ وته تيار شى هغه عاق شه چه دَ نس په نغته درومى زړه آزار کا
چه ئې مهر هم د دې ناوِى طالق شه دَ عقبا د ناوى عقد ځکه گران دَى

ځان او زړه عبدالقادر در له يار يوړه
نور حساب به ځنى څه غواړې بې باق شه 

و ښو بدو خوشبوئى ۇرکوَه گل شه له همه واړه عالمه صلح کل شه
په بهار کښ په نارو لکه بلبل شه تعلق په تيريدونى هوس مکړه
دَ څړۇ غُندى تير تر دغه پل شه دنيا جسرِ آخرت ده ياده شوې

تونگر په خزانو دَ توکل شه دَ سبب تونگرى عين نيستى ده
مستقل ورته په صبر و تحمل شه اضطراب به دِ خالص نه کا له قضا نه 
هم به دا بهانه ځار تر ښه کاکل شه ځان دَ عشق په اور لوگى لکه سپند کړه

معطل مکړه ساقى په داد دَ مُل شه  په تأخير کښ آفتُونه پيدا کيږِى
تل په زړه تروتازه لکه سنبل شه  سترگى مه وَچَوه يَو زمان له نمه 

خو خپل نيت عبدالقادره يار ته سَم کړه 
بې پروا دَ بدگويۍ دَ چغل شه!

هم هغه په حقيقت کښ ستا صنم شه  محبت چه دِ دَ څه په زړه محکم شه
ځکه پاتو دَ ناقص ځنى قدم شه  په دا الرى تله په سترگو په تندِى شىِ
په مثال لکه اره دَ سړى دم شه  چه هر دم ئې پرې کوِى دَ عمروَنه 

په هجران کښ ئې هر مهر راته غم شه کشکى ما مهر دَ يار ليدلَى نه وَى
اوس پوهيږم و به مرم چه درد ئې کم شه  چه ژوندى پرې گرزيدم دَ اشنا درد ۇ

دَ دلبرو وروځى کږې قامت ئې سَم شه  کوږ اوسَم پخپل ځاى واړه زيبائى کا
په فکرت ئې ډير وَگړِى پسى تم شه  چا ئې شمار نکړې حلقې دَ تورُو څيڼو

چه په هجر کښ ئې وَ نمرې ال پايې
په تحقيق عبدالقادره تر يار گرم شه 

که دعوا دَ عاشقۍِ وکړې تازده څو دَ عشق په اور دِ نه ده ويلِى وازده
چه دا الره څړو دَ يکه تاز ده  ته به څرنگ پدا هونبره شتاب درومې

کرم دروازه باز ده په هر ځاى ئې دَ  نا اميد ئې هيڅوک نه درومى له وره
شارونى په قفس کړې خپل آواز ده  دَ طاوس وزر طاوس لَره بال شِى

دليرى دَ باز بال په ځان دَ باز ده  هنرمند دَ خپل هنر په لُومه بند شِى
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عاقبت سرنگونى دَ سرفراز ده ١لوئى ونى سيلۍ پرې باسِى نه پوټى
چه وينا ئې دوست گداز دښمن نواز ده  دَ غماز وينا وينا واروه مه اروه

سر ساتَنه په مذهب دَ عاشقانو
له اشنا عبدالقاده ال جوزا ده 

زر چه غوټه شِى يا گاڼى شِى يا لوټه خدايه مکړه دَ هيچا په کور کښ غوټه 
چه مزه دَ خټى نه لرې پهوټه ٢که په رنگ دَ خټکى يې په دا څه شو

چه ئې څښونى شِى بيخود له يوه گوټه ساقى ډکه پياله را دَ هغو ميۇ
عاقبت به دَ هغه سودا شِى تروټه کښليو له ښه مخه  ٣چه سودا کا بې دَ 

چه دِ وينم په خوله سوچه په زړه جوټه حال دَ واړُو په وار وار راته معلوم شو
دَ تقوا مينه ئې بيا کړه سپيره لوټه ٤ماتى ماتى زلفى بيا په مخه راغله  

تر هغو زلميو ځار عبدالقادر شه 
چه دنيا ئې کړه دَ ځان دَ وړاندِى لوټه 

خاموشى ده، خاموشى ده، خاموشى دَه چه دلې هورې دَ مرد پرده پوشى ده
چه نن شپه د تا له چا هم آغوشى دَه؟ په سبا به حقيقت درته معلوم شِى

سکه بهتره و سړى ته کم کوشى ده ٥په کوښښ چه نه زياتيږِى دَ چا بخره
هسى رنگ دَ نيک بختانو مَى نوشى دَه کله لب په لب دَ يار کله دَ جام ږدِى
چه ئې ستا له سترگو شوې مدهوشى دَه په قيامت به له قيامته خبر نشِى

له هغو نه ولى ستا فراموشى دَه  چه ئې ياد په هر ساعت په هَره ساه يې
تر ناقصه هوښيارى عبدالقادر ته 
په سل زر مرتبې بَه بيهوشى دَه 

يوَه زړه لَره يوَه مينه کافى ده  دا وينا دَ ناروغ زړگى شافى ده
له ساقى سَرَه ځما سينه صافى ده  په ازل ئې ځما دُرد، دَ نورُو صاف کړه

دَ ځوانمرد ټټړ داغ داغ په تالفى ده  دَ هر گل احسان ئې داغ په ټټر يښ شِى
په مذهب ځما هم دا بې انصافى ده  چه له نورُو دَ انصاف طمع لرينه 

 يعني کوچنۍ او ټيټى ونى..١

 يو بې خونده شان خټکى..٢

 تروټ: يعنى نقصان او تاوان..٣

د دې بيت دوهمه مسرۍ په يَوه نسخه کښ هندى دَه ”چوړه خلق پهر همارا توبه ټوټه“.٤

 ځايى بخره..٥
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ستا دَ خولې تشبيه راوړه موشگافى ده  سخندان به ئې په کۇمه خوله بيان کا
دَ هر چا چه په وعده کښ خالفى ده  ابلهان به ئې باور په اشنائى کا
چه پيشه ئې هميشه خمتا بافى ده دَ زر بفتو په اودو به څه پوهيږِى؟

تر گناه مى دَ دوست زياته معافى ده  هيڅ پيغور دَ عصيان مه کوهَ و ما ته
مرد کرده بې الفو کا، ښځه الفى ده  مرد ئې مه گڼه چه الفى بې کردې کا

چه په بل خونه ښندې بې اسرافى ده  دَ خپل ځان دَپاره نيم درم اسراف دى
خو هم دا عبدالقادر ته بيا بيا وايه 

يَوَه زړه لرَه يوَه مينه کافى ده 

په هر حال چه گذران شِى، ارمان نشته  چه ژوندُون د دې جهان جاودان نشته
جهنده دَى قرارى ئې زمان نشته  نوم ئې ځکه دَ جهان په جهان کښيښو

چه په زړه ئې غم دَ سود دَ زيان نشته  هم هغه له زيانه خالص تمامى شود شو
ښه ځواب ئې دربان وکا چه خان نشته  دَ هر خان چه نه ډوډۍَ وِى نه توره

څه مى کيږى ترې مى ويره چندان نشته  که حاسد مى په زوال دَ نعمت گرزِى
دَ يارانو نخښى وينم ياران نشته  په ژړا که تور دَ سترگو سپين کړم ښائى

ځان هاله عبدالقادره چه جانان وِى
په صورت باندِى ځان بار، چه جانان نشته 

مه وايه چه ځما نشته دَ چا نشته  دَ ميړونو هغه شته چه دَ تا نشته
که ړانده نارې وهِى چه رُڼا نشته  سترگه ور به څه باور پرې باندِى کاندِى

دَ خزان وهَلِى وائى صبا نشته  دَ صبا په حال غوټۍ دَ نوبهار زده
بې وفا دِى پكښ بوى دَ وفا نشته  د دنيا زويه په خوى دَ خپلى مور دِى

په دوه کَونه دِ مخَى دِ لقا نشته  په منكر بانِدى ليوه په ما يوسف يې!
ستا له بويه بې يعقوبه اشنا نشته  ستا په بوى چه همگى ړانده بينا شول

خاروخس خو به هم زه يم بې ما نشته  وايى خاروخس جارُو کړه چه زه درشم 
پدا باغ کښ بې ژړلُو خندا نشته  گل په اوښيو ډکى هر سحر سترگى دَ 

کيميا کړې گنُدِى بيا مومې که طلب دَ 
پدا وخت عبدالقادره رشتيا نشته 

هومره ظلم جور مکوَه زارى ده دَ همه بديُو سر بدآزارى ده
په نيکى چه نيکى کاندِى خرخارى ده چه په بد و نيکى کاندِى ميړه هغه
بيا وَيَل کړې چه له څه دِ بيدارى ده تا په سترگو خوب ځما له سترگو يووړ
تر نيمگړى مستۍ بهَ هوښيارى ده  ساقى هومره شراب را چه تمام مست شم
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ولى څه کړم الس مى نه رسى خوارى ده  يو زمان مى به له ځانه يار بيل نکړ
په نصيب دَ خوږُو زړو ناقرارى ده  قرارى آرام دِ کا چه په زړه روغ وى

ستا تر خيال پورى ځما شرمسارى ده هَرَه شپه را سَره مل وى په بيولتون کښ 
را معلومه دَ زاهد پرهيزگارى ده چه ئې نه مومى پرهيز کاندِى له کښليو

دَ زړه ځور دَ نادان کښلى يارى دَه  په ساتَل دَ خوږو زړونو نه پوهيږِى
خداى دِ روغ عبدالقادر ور ځنى نکا

چه ئې ستا له سترگو شوې بيمارى ده 

ظلم جور په چا مکړه ځگروره! که ترخه دى هم شراب دَ قهر نغره
له ديو وينو ځان ساته ځما ځگره باز چه وينى دَ ځگر خورى مرگ ئې ژر وى
بند زندان دَى دَ دانا دَ خولې خبره هيڅ حاجت دَ بند زندان ور لَره نشته
هر حکيم چه واغوندِى دَ حلم زغره دَ دوران دَ حادثو غشى ئې نه خورى

خداى دِ پرې نه باسى څوک له دې کمره چه دَ زړه تر کمر پريوزى ريزمريز شى
يَو په يَو وِى، يو په سله، يو په زره که سړى په اصل يو دِى فرق ئې ډير دى
هم په سل ديناره مُومى مرغلَره مرغلرى سل اخستى په دينار شى

که بادشاه که امراء ځان به ئې سيال کړې
چه اميد نه کړې له چا عبدالقادره!

په ژړا ژړا بيل شوى ميَن غواړه زړه مدام راته وَيل کاندِى چه ژاړه
ليونيو غنُدى گرزه په اوجاړه په طلب ئې دَ دنيا ودانى پريږده

دَ ناموس پروا ئې مکړه و ئې نغاړه  مصلى دَ بې ننگۍ ور پسى لنگ کړه
په هجران مى ئې دَ سترگو رڼا الړه يار ځما دَ سترگو تور پرې گرزيدمه
تر يوه باڼه قربان شه دَ يار واړه کشمير که دَ بل ملک دى ښايستې که دَ 
ما نيولِى دِى دَ يار زلفينى دواړه دَ مکې زنځير دِ نور نيسى په الس کښ

په محنت سَره سره زر خيژى له کاړه ١په خوارى مونده شى کام له ډبر زړونو

په خندا خندا راځه په لکه غاړه که رضآ دِ دَه ځما په سر لويۍ
تل دَ يار په سترگو مست عبدالقادر دَى

٢که نور مست وى له شرابه يا له تاړه

ـکلمدا.١ ـ ـتحقيهـ ـ ـ دَـغقـ ـسينواړى، ـ ـليکدـناوـخدـ ـ ـمعنهـچى،ـ ـ ـهغېـئىـ ـشيلهـ ـ ده،ـ ـسيهـچه ډـئوـلىـئوـللـ ورـبى، وِى،ـترى راوړى ـممکنه ـ ـ دهـ داـچه ـکلمه ـ هـپهـبهـ
کان دَپاره وضع او بيا به عامه شوې وِى ځکه چه دَ پښتونخوا اکثر کانُونه په غرو کښ دى.  پښتو کښ دَ 

 په هندى کښ يو راز بوټي دَى چه نشه کۇنکَى مشروب ځنى جوړيږِى..٢
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په الرى تلَمه په مخه راغله يَوه دلبره پرى رخساره
دَ نمر په شانه ال ترې روښانه په کښلى مخ وه هغه نگاره

په قامت سروه، په تلو تيز روه، ابرو کمانه غشى مژگانه
په سترگو بازه، خونريز ته سازه، په ويښتو ليله په مخ نهاره

غاړه بلنده، خاطر پسنده، عنبرين مويه، ياسمين بويه
په شونډُو لعله، په زړه الماسه، په سپينو غاښو دُرِ شهواره

په زنى سيبه، بې له آسيبه، په مال تر خپلو ويښتو نريه
شيرين کالمه، نازک اندامه، ول ول ئې زلفى، الله عذاره

بې ميُو مسته، خوله نيست و هسته، ډکه له نازه خالى له نيازه
سر تر قدمه، ثابته روغه، له هَرَه عيبه پاکه ويزاره

مخ ئې څرگند ۇ، نظر پر بند ۇ، د مخ شعلې ئې د مخ حجاب وې
په خيال خيال تلله، نظر ئې نکړ، هرگز و چا ته، له کبره عاره

لما غائبه لکه بريښنا شوه، په مځکه الړه، که په سما شوه
هيڅ نه پوهيږم چه چرته دا شوه، راته وَوايه اې خبرداره 

هوَس ئې يووړ، غم ئې در پريښو، داغ ئې بيا نوَى درباندِى کښيښو
مقصود ئې دا دَى عبدالقادره، اوس پسې گرزه سينه افگاره 

پکښ غم دَ خپل آشنا وَى تل تر تله  دريغه نور غمونه ليرى شوَى له دله
ترې محرومه شوه چه شور کاندِى بلبله  گل بيا مونده خاموش شو شبنم وصل دَ 

شمع تا چه دَ خپل سوز قصه وَيَله ښه چه ژبه دِ قلم شوه په مجلس کښ
دا لمبه پرې معشوقې ولگوَله عاشق هيڅ نه ۇ خبر دَ عشق له سوزه

که ئې مخ په پلَو پَټ ۇ ما ليدله  دَ فانوس په پرده څراغ کله پټيږى
دَ يار خياله ته مى پاس په سترگو مله  که په زړه مى دَ يار يادو ميشته وکړه

شمع اور په تندى بل کړ گرزيدله په ماتم دَ پروانه چه ځان ئې وسو
درسته شپه دِ په نارو عبدالقادر کړ
ته بې غمه په پالنگ باندى څمله 

چه ئې وشميرم و چا وَته نومونه په خاطر هونبره ندِى المونه
درست لړمون مى له پخساکه شو کرمونه چه نور مينه کا په کښليو زه ئې گورم

نه په سحر په افسون دَى په دمونه محبت موافقت دَى چه واقع شِى
مگر نه ۇ په جهان کښ نور غمونه چه دِ وير دَ بيلتانه ځموږ نصيب کړ
که نازک دَ يار سمند لرِى سمُونه نوې مياشت به ئې نعلونه ستورى منځ کړم

ستا دردونه به په سترگو موږ زغمونه که دَ درد دِ په بې قدرو قدر نشته 
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په ورو ورو ږده په نڅا کښ قدمونه ١چه پامال دَ نندارچيو زړُونه نشِى
بال سخت يې دَ عاشق ننه لړمونه  هومره اور درکښ بليږى ايرې نشوې
څوک افزون لِرِى لښکر تړى بارونه چه طالع دَ سړى نه وِى څه په کار که 

څښه شراب دَ محبت عبدالقادره
څو ال ستا دَ خاورُو سازندِى جامُونه 

مه درومه چه نه درومى ځما په زړه سيخونه  رايشه چه رايشى ښادى ځما په خونه 
ځى چه ځى په مخ ځما دَ سرو اُوښو ورخونه نه گورې که وگورې احوال مى به معلوم کړې

مکړه، په ما مهر کړه که ډار کوې له خونه  مه خانده چه نه خاندِې په ما پورى اغيار سره
مه ليدى چه نه ليدى هر گز کښلى مخونه  نه وينم چه نه وينم دلبر جهان په سترگو

کښينوى چه کښينى گرز غبار دَ وير له دله 
شىى چه نشى دا په بيدالنو شواخونه 

پخپل عقل هر سړَى کا انندونه  موږ ته څه ناحق عالم وايى پندُونه 
که دَ يار په مينه سر او مال ښندونه  دَ نور چا په موږ څه کار چه امتناع کا

دَ درياب په مخ کښ څوک تړى بندونه  محبت لکه درياب په زړه را وخوت
نه په دا چه ځبله کښيږدى پيوندونه  دَ پيوند په پرې کوَلُو فقيرى شِى
نه دا کار په مصلحت شِى په پندونه  بې اختياره ورکاوه شى زړه وکښليو

دَ خبرو په معنو بويه شخوندونه  بهيمه په خوراک شخوند کا، دَ سړيو
چه ژويه شِى ستا بيان عبدالقادره 

په رنگ رنگ ترې پيدا کيږى نور خوندونه 

گل وشِى پرهارونه  په سينه ئې دَ  ناز پروره چه په غاړه کا هارُونه
چه له قهره ئې خولې شِى رخسارونه  ته به وايې په گالبو شبنم پريووت

په ورځ سل غلطۍ کړې نه ئې شمارونه  که يَو ځل چيرى غلط شم توبه وى مى
که مى نه درلَې باڼه لکه خاوونه  ما به تل دَ يار تلى کښيښول په سترگو
عندليب په گلو کاندِى چيغارُونه په ليدَل دَ ښايسته غزل انشا کړم

که ئې دواړه تورى زلفى دِى مارونه  دَ لبانو جړۍ هم ور څخه شته دى
راغَى وار د تا د تلو عبدالقادره 

په وار وار يارانُو کړه خپل وارُونه 

 ژوندون نشى..١
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آئينه ځما دَ زړه نه ده رنگينه  که دِ نه ده دَ خپل مخ چهره چرکينه 
په ستنه راځنى گرزه لکه سپينه  چه و تور ته نيژدې شى هغه تور شى
دَ دوزخ له اوره څه پروا لرينه  چه ئې زړه دَ محبت په لمبو وسو

که پلَو له مخه واخلى مه جبينه  توره سپه به په عاشق باندى سپوږمۍ کا
بې له کښليو چه هرگز ځنى نه ځينه  وار په وار مى له زړه واړه مينى الړې

دا غوټۍ چه گريوانونه تل څيرينه  دَ بلبلو له آوازه ئې اثر دَى
غير له حق، مينى همه واړه حجاب دى

مکړه نور عبدالقداره په څه مينه 

په اختر به زلمى جُونه کا سيلونه  نندارو لَره راځى چه پسى ځونه 
چه ئې ډمه په مخ وَوهى خالونه  ته به وايې مخ ئې گل دَ پيغمبر شِى

زلمى گل په بگړۍ ږدِى په اوربل جونه  گلو گرزى چه په سيل دَ بهار دَ 
گلونو کا هارونه  څوک په غاړه دَ  ځنى دواړه زلفى ډکي کا له گلو

وايې سبرونى ونيوَل گلونه  ژړ او سرَه نمرى اغوستى گلرخانو 
شرمنمده کا دَ بلبلو آوازونه  چه گلونه ټولَوِى سندرى وائى

په هغه مځکه چه کښيږدِى قدمونه  درست صحرا په خوشبوئى سَره خوشبوى کا
ۇر ستوى و خپل خپل يار ته په ملکونه  گلو دَ الچى لونگ په ځاى دستې دَ 

گل لمن، بلبل ئې نيسى آستينونه  چه له سيله را روانه شى و کور ته
شيخه! ورک شه ستا بې وخته خلوتونه  چه له هسى نندارو نه ځان وباسې

چا به څه کړه اته واړه جنتونه  که ليدَل دَ ښايسته ۇ پکښ نه وِى
نفسانى دِ باندى نکا غرضونه که آواز دَى که ليده دَ روح خوراک دى

تير شو وار عبدالقادره را به نشِى
که ژړا کړې که فرياد کړې که آهونه 

دَ فللک په گرد شو نوشال راغونه  ډير مى وليدل په سترگو کور باغونه 
په وار وار ږدِى په سينو باندِى داغونه  نمر سپوږمۍ ئې پليته په الس نيولې 

چه ئې تل څښل دَ ميو اياغونه  ډک جامونه دَ حسرت ندامت څښى
په کار ندى په هاتيانو څراغونه  دَ لحد تياره په شمع دَ انصاف ځى

جهان نه پريږدى تل چا ته فراغونه  فراغت ساقى ولجه دى پياله راوړه
اوس ئې گوره چه پرې گښت کاندِى زاغونه  بڼ چه تل به ۇ ماؤا دَ طوطيانو

څښه شراب دَ محبت عبدالقادره
څو ال ستا دَ خاورُو ساز نَدِى جامُونه 

٧٨



دَ عقبى دَ تلو سامان په هر نفس کړه اې ځما زړگيه ترک هوا هوس کړه
په دې خوان دِ ډير څه وخوړل نور بس کړه  دَ دنيا له خوانه هيڅوک ماړه نشول

اوس دَ دين کارۇنه وړاندِى دنيا پس کړه  مقدم دِ تل په دين دَ دنيا کار ۇ
تا پخپله ولى مينه په ناکس کړه  مالمت په ځان کوهَ په هيچا مکړه 

خپل خوروبه کله ويره د عسس کړه  دَ عسس ويره هغه کا چه پرَدى خورى
ما په سترگو ليده سترگه ړنده خس کړه  خس ته هم په خوارُو سترگو نظر مکړه

و دوزخ وته روان وگړى نس کړه  چه دوزخ دوزخ ياديږى دوزخ نس دى
هغو ال درباندِى مينه يَو په لس کړه  چه ئې ما وته پيغور کاوه دَ مينى
برهنه و خاصو عامو ته جرس کړه  قافله دَ عشق منزل ته پوشيده تله

دَى ئې عفو په هنگامه دَ دسترس کړه  چه غليم ئې تښتيده له جوانمردۍ
که الئق عبدالقادر دَ صافو نه دى

څو قطرې ور عنايت دَ خم بکس کړه 

چه جوهر درته حاصل شى هميشه طلب هغه کړه  عارضى کارونه هيڅ دِى تعلق ور پورى مکړه
دا وينا تمام سلوک دَى که دِ نزده له ما زده کړه  جوهر څه دَى، د تا فقر، عرض څه چه بې له ده دى

ترک دَ غوښت وسيع صحرا دى په دغه صحرا ميشته کړه  دَ خواهش له چمه ووزه، دا کوڅه ده هر گور تنگه
دَ مجاز رانجه کړه پورى، پرې روښان دواړه ليمه کړه  حقيقت روښانه نمر دَى، په ليده ئې سترگى بريښى

دَ زلفينو له فراقه په سنبل دَ زړه دمه کړه  گل شه چه دِ مخ دَ دلبر ياد شى، په ثنا صفت دَ 
دَ خپل زړه وينى تووه ته، خپلى اُوښى ور سره کړه  شونډى غاښ ئې چه در ياد شى په مثال دَ لعلو درو

حرف و صوت دَ خولې پريږده پرې دَ مينى زمزمه کړه  خپل صورت چنگ و رباب کړه پر تارُونه اوښى څاڅه
کامل غواړې و پتنگ ته ننداره کړه  که مثال دَ  نو آموز عاشق بلبل دَى شور ئې ډير او مينه لږه

لکه گاڼى ډک له اوره هيڅ اثر ئې ليده نشِى
هسى رنگ عبدالقادره پټه ته دَ عشق لمبه کړه 

سمنبره سبنل مويه، نن په خوا راغله مهرويه نن په خوا راغله مه رويه، سمنبره سنبل مويه 
چه ذليل بې قدره نشې، وئې مه مى ځه له کويه  وئې مه مى ځه له کويه، چه ذليل بې قدره نشې

بې له ما به بل نه گورى، که له ما دى عاشق بويه  که له ما دى عاشق بويه، بې له ما به بل نه گورى
سربازان دِى چه ئې اخلى، د عشق چار هر گوره لويه دَ عشق چار هر گوره لويه، سربازان دِى چه ئې اخلى

گل له بويه  دَ سړى له ښه خصلته، صفت شِى دَ  گل له بويه، دَ سړى له ښه خصلته صفت شِى دَ 
ته يَو څه رنگ بد غليم ئې، دريغه دريغه بده خويه  دريغه دريغه بده خويه، ته يَو څه رنگ بد غليم ئې

مکدر صفا خاطر کړه، دَ توبې له شست و شويه  دَ توبې له شست و شويه، مکدر صفا خاطر کړه
الرو بيارته به را نه شو، سحر ږغ وخوت له جويه سحر ږغ وخوت له جويه، الړُو بيارته به را نه شو
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څه حاصل له گفتگويه، عمل کړه عبدالقادره
عمل کړه عبدالقادره، څه حاصل له گفتگويه 

ځان په رسم دَ جانبازو، جانباز مکړه  چه همت دِ دَ ټپوس دَى ځان باز مکړه
بې بې نيازو بل هيچا ته نياز مکړه چه محتاجُو ته محتاج وِى ډير خسيس دى

ستا چه هيڅ اسباب دَ ناز نشته ناز مکړه  اسبابونه دَ ناز راوړه هاله ناز کړه
بې له خپله دله هيڅوک همراز مکړه  امتياز دَ خپل، غليم و بله گران دى

يا هرگز لمړى دَ چارى آغاز مکړه دَ اِتمام سعى کوَه چه کار شروع کړې
بيهوده بيرون له شونډو آواز مکړه دَ خبرو په لذت که خبر دار يې

سکه هر گز دَ ظالمانو، اعزاز مکړه  که دِ لوستى دَ ”لَا ترکنوا“ آيت دى
چه دِ دا څانگونه نشته پرواز مکړه  توال او تبراء دَ ايمان څانگ دَى

په ليمه به ستا جفا عبدالقادر وړى
په شړل مى په مراد دَ غماز مکړه 

لږ مى پاتو و آشنا وته ابروى شه  په فراق چه مى روان له سرترگو جوى شه 
په طلب ئې کښته پورته تگ و پوى شه گل حاصل شو ښه چه باد وته پابوس دَ 

خبر ځکه په حيرت له گفتگوى شه  په خبرو معنى کله ادا کيږى
جسم گل، عرض ئې رنگ، معنى ئې بوى شه  مرتبه دَ هر چا څه؟ چه ئې معنى وى

په همه ونو کښ سبرۇ، سر لوى شه  په تمثيل ئې چه دَ يار دَ قامت راوړه
کريم له خوا نه مځکه نصيب مومى دَ 

په ساقى مالمت نشته چه جام توى شه 

(ى)

لعل و در، ځما دَ يار شونډى دندان دى  که په لعل او درُو نور دولت مندان دى
گدائۍ سر بلندان دى په جامه دَ  دَ همت سر کوزى نکا و بادشاه ته

چه په گوټ ئې سرومال ښندى رندان دى دَ ساقى دَ پيالې قدر زاهد څه زده
هغه زړونه زړونه کله دى سندان دى چه په حال دَ فراق جنو نه نرميږى

تر حساب تر شماره تير چندان چندان دى وائى څو لرې په زړه ځما داغونه 
په مجلس کښ يَو څو پاتې هوښمندان دى که ساقى دَ پيالې دور بيا گردان کا

چه دِ طمع له چا شى عبدالقادره! 
ته بنده شوې همه ستا خداوندان دى
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در پوهيږم جهان ښور ماښورَوِې ته چى زلفى په رخسارو ښوروې
خپل مَيَن په سرو لمبو نسکوروې چه دِ واغوسې دَ خيال جامې گلگونى

که خوبى ئې له رفتاره پوروې زرکى سر ځما دَ يار په قدم کښيږده
دَ هجران په تاو ئې ولى سپورَوې هغه مخ چه دَ وصال په غوړو غوړ وى
ځما عشق دَ سر په ويره نورَوې؟ که دَ عشق په تور مى ووژنې راضى يم 

که به مخ دَ رقيبانو تورَوې  سپين غاښۇنه په خندا را لَره راشه 
بس دَى يَو دَ اشنا غم عبدالقادر ته

نور غمۇنه باندِى څه ټندورَوې 

په طلب ئې په ملکونو آواره وَى پښې برمنډى، سر برمنډ گريوان پاره وَى
ناگڼلَى ناشمارلَى هيڅ کاره وَى په ستنه شوى دَ دنيا له کاروباره
اليعقل دَ ليونيو په شماره وَى له دې عقله هيڅ فايده حاصله نه شوه
دَ جهان له هوسونو کناره وَى دَ آشنا دَ غم په سيند کښ مى شنا کړَى

بې ځوابه بې حجته بې چاره وَى دَ عالم په نيک و بد غرضى نه وَى
په هر ځاى چه کښلى دى عبدالقادره
په حيرت ئې دَ جمال په ننداره وَى

اور به پورى کړې پخپلى ودانۍ که خبر شې په لذت دَ ويرانۍ
دريغه دريغه را به نشې نادانۍ ستا په تله مى غم اندوه نصيب دَ زړه شو

بې تا خالص نه يم يَو دم له پريشانۍ جمعيت مى دَ خاطر په ليده ستا شى
چه مى وليدې دَ دهر کامرانۍ ناکامى ور ځنى ښه دَه په څو رنگه

دَ مخ آب زياتَوِى گرز دَ دهقانۍ غوړ تيره کا آئينه غبار ئې صافه
تش السُونه زړُونه ډک له پښيمانۍ عاقبت به د دنيا دار له دنيا درومى
راشه گوره څه رنگ ځى په آسانۍ په هزاره دشوارى کښيوزى په الس کښ

پدا دَور هم هغه کاندِى خانۍ چه په عقل غوبانه شپانه ترې ښه دى
دانا ځان، ناپوه گڼى عبدالقادره!

ته چه ځان ته دانا وايې، نادان نه يې؟

دَ جهان په ورکړه هيڅوک مه نازۍ په وار وار ئې په هر چا وکړې بازۍ
پخپل الس ئې پخپلوانو وَ بازۍ په آخر به ئې له تا سى غليمان وړى 
آشنايى ده اوس همه مهمازۍ ١دَ اخالص اميد هيچا ته باتو نَشو

 ټگى، چل ول..١
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جهان ډوب کړ دَ غمازو غمازۍ بيهوده گله مندى کا له اسمانه
را ښکاره شوې دَ دنيا سرفرازۍ سر فراز ئې سرنگون درومى په کښته
دَ هغو چه پاتو شى نيک آوازۍ په معنى کښ مرگ ئې نشته تَل ژوندُون دى
چه ئې تل کوَل کبرونه طنازۍ گوره څه رنگ نازبردار دَ خاص و عام شول

له اوله بلبل باز وې اوس باز باز شوې 
عمر والړ عبدالقادره په بازۍ

چه دايم ژړا زگروا کا په خروش دَى دَ رحمت درياب هغه وته په جوش دى
چه له ډيره غمه نيښ پرې باندِى نوش دَى ال تخف او ال تحزن دَ هغه بخره
چه بې خدايه ويره کا په معنى موش دَى له پيشو ئې ويره شى له مزرى نشى

کاروانونه ملى ليږدى پوشا پوش دَى  دَ دنيا په سراى کښ مخ و آخرت ته
نن په څو له تورُو خاورو هم آغوش دى چه به پروت ۇ لب په لب له لب شکرو
که پياله ئې څوک اخلى مى فرورش دى په بها ئې دواړۀ کونه ورکول شى

چه په سر کښ ئې الپاتو عقل و هوش دى بيا به نه مومى زنځير د يار د زلفو
چه په سل ژبى آواز نه کا خاموش دى د سکوت هنر له کُل واخله بلبله!

اوس ښکاره عبدالقادره مى نوشى کا
چه صاحب د گناه بخش و خطا پوش دى

ستا دَ عشق په بيابان ورک راته په ياد شى چه تر غوږ مى دَ جرس نارې فرياد شى
هر نادان چه دَ فلک په ورکړه ښاد شى يو په سله به ئې غم دَ زړه نصيب شى

ولى څوک دَى چه په عشق لکه فرهاد شى تر شيرينى دِى دا کښلى ال شيرينى
په تاثير به دَ صبا کله هر باد شِى چه په راغله مړاوى گل دَ باغ تازه کا

زه چه تش کاته کوَم ځما هيداد شى نور چه بوس او کنار کا عيب ئې نه وِى
هم پدا خادم مخدوم، شاگرد استاد شى هر سړى چه کمينى کا لوئى مومى

عاقبت دَ غليمانُو په مراد شى چه پرې نه لگى وَيَل دَ نيک خواهانو
تربيت ئې موافق په استعداد شِى په همه ۇ مريدانو پير شفيق وى
پرې به څه دَ عاقالنو اعتماد شى چه اساس ئې دَ ژوندون دَى په باد يښى

دَ منصور غنُدِى سنگسار عبدالقادر شه
که بې عشقه بل گناه ورباندِى زباد شى

تهمت اوس را باندِى وايىِ عام وگړى ما دَ مينى خوى له ځايه دَى راوړى
چه مى بې دَ يار دَ يادو سره نغرى په هغه نفس که وخيژى راضى يم 

يَو ساعت په کور کښ به پريږدى څوک مړى مرده دل دِ له ټټره زړه بيرون کا
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نه اغيار ته چه هر چا وَته ئې سپړى ښه چه راز مى و خپل يار وَته ښکاره شو
دا ځما گناه مثال لکه خسړى ستا دَ رحم تر سيالبه پورى څه دى
چه را پاتو ۇ دَ صبر چيرى بړى په ماڼى ئې هغه هم ر څخه يووړ
هغه غړى په معنو دَ شگو پړى جمعيت چه له دنيا په دنيا غواړى

خپل قسمت ئې دَى هر چا لَره  ورکړى په حرص به ئې نه لَږ نه به ئې زيات کا
چا چه زړه ټوکر ټوکر و گور ته وړى تل په خاورُو به ئې واسل پاڼى گل شِى

که درست عمر دَ يار غم عبدالقادر کا 
خداى دِ نکا چه به شِى ور ځنى ستړى

هيڅ مه وايه ښايسته دِى باندى ښائى که ښيرې کا که ښکنځل هر چه وائى
چه په کښليو مينه نه ښائى نه پائى دَ بهار په وخت هم دا وايه مطربه!
گوره مخ به دلبر کوم يَوه ته نمائى خلقې ئې انتظار دى وليدو ته

ستا ثنا کا ستا صفت کاندِى تا ستائى هر مرغه د دې چمن پخپله ژبه 
په دنيا به مينه څه عبدالقادر کا؟ 

چه آخر ئې خواه ناخواه ور ځنى بيائى

ورته نه ښائى چه کا کبر منى چه پيدا وِى له يوې قطرې منى
په هر حال دِ خاکسارى کا که منى چه خلعت ئې دَ صورت له خاورو شوى

نه به باتې شى گلۇنه چمنى له خزانه به نه گل دَ صحرا خالص شى
ځما يار ته جامې بويه سمنى په نازک بدن ئې خت دَ ململ څرخى
دواړه لب ئې نگينى دِى يمنى گوتى تنگه خوله ئې ښايسته حلقه دَ 
ژر به کړې دَ يار چهره کُرکمنى ته چه هسى زعفرانى جامې آغوندې

ستا جهاد ته ئې هم ستا نفس پيدا کړ
که ئې کړې عبدالقادره دښمنى

چه فرياد ور ځنى کاندِى هغه گرم دى دَ همه ښاديو سر دَ يار الم دَى
په تندى مو قبول کړى ستا ستم دى څو دِ زړه هونبره ستم کوَه دلبره
ځکه زړه مى ستا و زلفو وَته خم دى شکسته په شکسته باندِى عزيز وِى

گڼه درست جهان په ما باندِى تورتم دى مگر ستا دَ مخ نمر وَخيژى رُڼا شى
چه په تا باندِى مين شه تَل ئې غم دى دَ ښادۍ اميد دِ ليرى کا له دله 
چه په الس کښ جام دَ ميو لَرى جم دى آئينه چه ستا دَ مخ گورى سکندر شه

هر سَړى چه دو زبان لکه قلم دى عاقبت به مخ تورن لکه قلم شِى
په معنى کښ ظالم مار دى يا لړم دى کړو ده  تر ايذا ئې ال پخوا سزا دَ 
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منت بار دَ يار دَ خيال عبدالقادر دى
چه هميش ور سره مل په غره په سم دى

راشه زړه پرې يخ کړه که پدا دِ زړه يخيږى ستا سترگو وژلى به تر درنگه اوس ښخيږى
پاتو له صوفى شى هاله رقص چه پخيږى رقص له خامۍ کاندِى دانه دَ ديگ په منځ کښ

بل مطلب ئې نشته څرخ چه هسى رنگ څرخيږى ستا تر سر ځاريږى ستا په سر ځما سوگند دى 
گل ئې دَ نهالۍِ په نازک بدن څرخيږى خوب ئې باندى نشى لټ په لټ و بله اوړى

ولى به له مځکى نشى گل عبدالقادره 
تل چه تر گلونو ښايسته پکښ ښخيږى

په دا باغ کښ چه بې کَى دى، هغه کى دى؟ ١نه يواځى دَ الله په ټټر کَى دَى
کمينه بنده دَ ده کاوس او کَى دى چه په تخت د قناعت دَ پاسه کښيناست

دا دنيا دَ مهمانۍِ ښانکى دى هر چه وخورې هغه ستا شى نورى پريږدې
دَ بيلتون په الس کښ هسى ناوکى دى په بشر ئې پرهارنه، زړه مى سورى کا
بوټى وخيژى له مځکى څو تنکى دى چه بدخوى در کښ پيدا شى ژر ئې ورک کړه

دا جهان تر هلک ال په خوى سپکى دى په ورکړو ئې مشه خوښ بيا به ئې اخلى
کنُدِى ستا په فضل خالص عبدالقادر شى

په طاقت کښ خو هر گوره ټپکى دى

دَ ماهى بد بوئى کله په اوبو ځى د خبيث په ښه صحبت نبث په څو ځى
که دَ ښو په ښه ديدن په ورځو شپو ځى له اصلى بده به الړه بدى نشِى

کامل دَ نصيحت اثر په ښو ځى دَ   کيسيه ال بازۍ ښکاريږِى بد ته ال 
شالنډو مږکو لَره تروړى يا پيشو ځى دَ مزريو په لوى ښکار باندِى نظر وِى

عبث عمر په عبثو انديښو ځى هر چه شوى په ازل هغه به کيږِى
چه دا هسى بد دماغ په کرشمو ځى څه نظر به کا دلبر په افتاده ۇ

په ليمو به ستا په لور عبدالقادر ځى
که يارانو لَره نور عالم په پښو ځى

دا ناروغ زړگى مى څه خو په حال راشى چه سحر دَ يار له لوريه شمال راشى
يا نصيب چه بيا نوبت دَ وصال راشى اوس خو وار دَ وصل تير شو بيلتون راغى
چه ريبار دَ يار له لوريه مالل راشى زړه مى ډوب شى پوښتيده ئې هر گز نشم

 په دې بيت کښ لمړى کَى عربى دَى يعني داغ، آخرنى کَى يعنى څوک، په دوهم بيت کښ کَى دَ پخوانى پاچا نوم دَى..١
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کښليو اشغال راشى که په زړه کښ دِ دَ  نور شغلونه به دِ ووزى له خاطره
ال به کله ړومبۍ ورځ دَ شوال راشى دَ ليدو دَ وږۇ تږو طاقت لږ شو

چه سورت دَ يوسف ما ته په فال راشى دَ خپل يار له وصال ته اميدوار شم
په هجران کښې خواروزار عبدالقادر شو
بيا به کله په شيوه په خيال خيال راشى 

عاقبت به له جهانه بې نوا ځې! که دَ درست جهان بادشاه شې په هوا ځې
خالى الس به ځنى بيا درومې يواځى که حشمت دِ دَ سکندر تر حشم ډير شى
له غليم سره دا هسى خوا په خوا ځې چه په تا باندِى مَيَن ورته دِ شا کړه

چه کڼو غُندى کوڼ نه درومې شنوا ځې دَ غفلت پنبه راوباسه له غوږو
چه آخر په ډير ژړا په ډير زگروا ځې ستا په دا خندا خندا شِى دَ هوښيارو

دَ رحلت په وخت به هاله بې پروا ځې که خاطر دَ تعلق له باره خالص کړې
په بدخوى ترې شرمنده خجل رسوا ځې په عزت په حرمت راغلې و دنيا ته

څو قاصد ال دَ طلب راغلى ندَى 
بهتر دَى عبدالقادره چه پخوا ځې

هر سړى چه په دنيا بې ياره ژوى دَ ژوندون به ئې څه حال حالوت نه وى
له دنيا تر يار پخوا دِ ځما تله وى  ما دِ خلداى په دنيا نلَرى بې ياره
نور غمۇنه را پيدا شِى نوِى نوِى  چه يو غم را باندِى تير شى وايم خالص شوم

مينى ډير کړل تر مجنونه دوى او لوى يو مجنون سوى او لوى دَ عشق نه ۇ
خود ښکاره دِى دَ هجران دَ لمبو سوى څه حاجت چه ئې پوښتَنه کړې له حاله 

تر ودانه ال وران ښه دى هغه ژوى چه پکښې نه مهر، نه مينه، نه اخالص وى
نامحرم ته وايه نشِى زړه مى چوى محرم نشته چه خپل حال ورته بيان کړم

بخت ئې ويښ شِى چه په غيږ کښ ئې اۇده وى سل فتنې چه بيدارى کا بيداريږى
په نور څه عبدالقادره نه رغيږِى

په بيلتون کښ دَ يار يار دارُو دَ زړه وى

که دَ غم څهره مى دَه زعفرانى ستا څهره لَره خداى تل ارغوانى
نصيب مشه دَ چا دا سرگردانى سر په الس در پسى درومم نه قبليږى

په سبا به ئې په ما وِى سرگردانى مَى نوشى تمامه شپه کاندِى له نورُو
زه به چيرى پريږدم عشق په آسانى څو څو گرانى مى آسانى په زمان کا

چه صوفى په رقص کا دست افشانى کوَل دى اشارت ئې دَ دنيا تاال 
هر نفس دَ خپل نفس نگهبانى چه الړ نشې په غفلت بيا به ارمان کړې
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اوس به وشى دَ شکرُو ارزانى چه په مخ ئې کاروانُونه دَ خط راغله 
کښليۇ په خدمت الړه ځوانى که دَ  له دعا ئې اوس هم نه يم فارغ شوى

ورته عرض سالم دَ خوار عبدالقادر کړه
چه په چم باده گذر کړې دَ فالنى

غم دى نکا دَ حيات اۇبه به مومى  په طلب چه دَ تندى وچ شى کومى
گوره کوم نه دَ دلبرُو شونډى چومى  دَ طلب مصلې ډيرُو پسى لنگ کړې
هم هغه به ئې دَ وصل پياله شومى  چه تر يخى ئې دَ بيلتون کړه په ځان تيره
عندليب نارې وهِى چه بهار درومى څښه څښوه شراب ساقى بيا به ارمان کړې

پدا تشه نانه څشو که مړه نومى  معشوقې وژلى مړه ندِى ژوندى دى
جدا شوى چه له يار عبدالقادر دَى

په هيڅ رنگ ئې اۇبه نه درومى تر کومى 

دَ زړه سود ئې دَ آهونو په وکښل دى دَ هغو چه اوربل شوَى په کوگل دَى
بيلتون هسى رنگ ال خير په بيلَول دى ډير مَيَن ئې ځبله بيل کړه نه صبريږِى
که په زړه کښ مى دَ يار محبت بل دى زړه مى ال دَ جدائۍ په اور وسوځه! 

که جفا را سرَه کاندِى بخت مى خپل دى څوک ځما تر ياره ښه دِى په خلقت کښ
په ازل چه اور نصيب ځما دَ دل دى ترو په څو به ئې خالصى له مينى کيږى
پروانه وته وصال ځکه حاصل دى له يوه څراغه نه درومى بل څراغ ته 

څه باور ئې په يارى عبدالقادره! 
چه چاپير تر هر هر گل لکه بلبل دَى

په سبا به دروند پاڅى چه دروند څملى دَ قيامت په ورځ به سپک پاڅى سپک تللى
خپل عمل غاړه غړى ور سَره زغلى تنها هيڅوک گورستان لَره الړ نه دى

دَ عالم ودان مى وليدَل نتلى چه مى سترگى باندِى وا دَ بصيرت شوې
چه په طمع دَ سيالب دَ اوبو ملى  ناپوهان به ئې باور په دوانى کا
دَ دنيا قبول په دين کښ دَى رټلى د دنيا کارۇنه ضد دَ آخرت دى

چه په زړه وى دَ حسد منگور چيچلى نه صحت مومى نه مرى هسى تاويږى
وائى وشړل له روه هغه بللىِ چه نظر مى په ښو بدو باندى وکړ

دَ قيامت له جوکه ډار عبدالقادره 
نکا چا چه خپل ښه بد دلې تللِى
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ما ته کړه په ما تر شهد و خواږه لگى که ښکنځل دِ په بې دردو ترخه لگى
تر ژوندون ئې ښې په تږى اُوبه لگى مشتاقان دَ تيغ په آب سَره سيراب کړه
دَ دولت نسيم دَ ويښو په زړه لگى سترگى پټى زړه بيدا لکه غنچه شه

په مشتاقو تر گلونو پاسه لگى سنگدالن ئې له ناوکه بې بهره دى
په الله مى څه خو څه خو ليمه لگى  چه ئې داغ ځما دَ زړه دَ داغ په سان دى

چه دَ يار په قدمونو تيره لگى دَ بڼو اغزى مى ليرى په ژړا کړه
يَو ساعت عبدالقادر ځنى خالص ندَى
هر زمان دَ عشق لښکرى په ده لگى 

چه په باغ کښ رنگا رنگ گلونه وا شوَى دريغه بيا په گلو گښت وکړى سبا شوَى
له مستۍِ دَ هر گل کيس قبا شوَى دَ شبنم پيالې ئې نوشى لبالب کړَى
دَ بلبلو په هر لور باندِى غوغا شوَى تور بورا تر هر هر گل قربانيدلَى
دَ بيلتون غمۇنه واړه پسى شا شوَى  مخامغ له ياره کښيناستىَ يو ځله 

دَ حنا په دود خو وصل ستا له پا شوَى که په کاڼى دَ بيلتون ميده شوم څشو
که څراغ ئې دَ جمال راته نما شوَى ما به ځان لکه پتنگ تر صدقه کړ

که تر منځ حجاب پاره پاره د ما شوَى يار له ما نه ال و ما وته نژدې وَى
زه او ته له منځه وَوَتَى يکتا شوَى زه او ته په محبت کښ نه ځائيږى

خو دى پريږده نور راځه عبدالقادره 
که دِ زړه دَى چه زه ستا شوَى ته ځما شوَى

چه تشبيه دَ يار دَ زنى کا بهى بوى ئې نه ځى له خبرو دَ بهى
چه پرې ونشى زخمنونه دَ پهى الس مى ورو نيسه په الس کښ الس دِ مات شه
و ناپوه وته ښکاريږِى فر بهى دَ دنيا څربښت اماس دَى و دانا ته 

که صاف نشته ساقى رامئ تهى مشتاقان کله تميز دَ نيک او بد کا
واقع کيږِى له خادمه کو تهى  په اميد دَ خپل مخدوم دستارۍِ

چه ئې نه پرې يښ لږ گرز په يک تهى امتياز ئې د سپين مخ له خاورو نشِى
چه گړى ئې له ازله شول تهى ١که ئې ډوب کا په درياب کښ و به ووزى

هغه بار چه اسمان نه شى اخستلى
په کوم زور به ئې عبدالقادر سهى 

 چه گړى ئې دَ نااهل شول تهى..١
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ستا اندوه مى دَى سبب دَ خوشحالى خداى مى مکړه يَو زمان ځنى خالى
ولى تا غُندى به بل نه وى خيالى که له خياله خالى هيڅ ښايسته ندى
دَ رباب غُندى به مومى گوشمالى چه بې ځايه آواز کا په انجمن کښ
دَ عالى سړِى فکرُونه وِى عالى دَ سړى لکه همت هسى ئې فکر

بيا په ما باندِى نوم کښيږدِى جنجالى سل جنجال له سل فتنې را سَره وکا
نه يو دَى نه سل زر لک چه وِى مالى ١ځان او مال تر جانى ياره صدقه شه

چه خپل يار دَ خادمانو سَره شمار کړ
څوک به کا عبدالقادر در سَره سيالى

خواه پياله وى مرصع خواه سفالى ساقى مَى بويه چه وِى پرتگالى
روغ دِ نکا له دردمن سَره سيالى عالمت دَ يار دَ ډيرى مينى درد دى

ډک هغه شى چه خپل ځان کاندِى خالى  مقدم په ډکيدل خالى کيدل دى
دَ اميد تخم هاله کَرِى مالى  چه يو ځل په هل وَهَل کا مځکه سازه
يَو يو مرد دَ آشنايۍ پت پالى آشنايى کوَل آسان دى پت ئې گران دى

زه که پروت يم په مځکى په نهالى عاقبت به ته هم راشې ځما ځاى ته
شپه او روځ عبدالقادر په جدائى کښ

واړه سترگى کړې اوره بښگالى

چه دا هسى ډير بس رايشې بيا ژر ځې کوم بې رحم ځيگر ورځې په وَيَل دَ 
ولى هسى شان مخ نغښتى په ميزر ځې دَ عاشق دَ سترگو غر نه حجابيږى

که دَ ورکړى دَ مړانى په وزر ځې دَ لويۍِ په مقام به هاله کښينې
خونريزى تر نور سترگو کا ال زر ځى دَ هوسيو سترگى تورى دَ باز سرې دى
چه دوهې وته ډير ډيره قلندر ځې در پوهيږم چه به ژر مصلې لنگ کړې

تصديع مکړه کشتن گاه وته په سر ځِى
 دَ بيدل عبدالقادر ځې٢که په وژلو

گالبو بوى به الړ نشى له اورى دَ  ٣که گالب لکه باران ور باندِى اورى

ځکه سپين شو دَ يعقوب دَ سترگو تورى صباحت ئې دَ يوسف هميش منظور ۇ
چه صبا خوشبوئى راوړه ستا له لورى هر يَو گل په خواست ترې وړه ځان ئې خوشبو کړ

 دَ غوړمالى..١

 وژله..٢

 تجنيس دَى يعنى بوالن چه يَو واښه دَى..٣
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که هر څو مى يار جفا کا تل مى زورى مکړه خداى چه دَ وفا خويونه نور کړم
همگى دَ خپل مقصود په لورى ښورى که زاهد دَى که عابد که شيخ مال دى

چه عاشق شِى بيا به سر له عشقه ژغورى؟١پاس دَ دار په سر منصور دَى دروغ ندى
هم هغه چه مخامخ دِ په سر لوړى پسى شا دِ سوگندۇنه خورى و سر ته

په وجود دَ نمر نماى نکاندِى ستورى قراضې دَ زرو څه لره په مخ ږدې
تر ژوندُونه مرگ ښه دى عبدالقادر ته 

چه ئې يار رقيب ته خاندى دى ئې گورى

چرته غم چرته ښادى دَ دنيا دود دى دَ يوه په غولى وير، دَ بل سرود دى
په بيلتون کښ دَ يار ياد دَ خاطر سود دى په نور څه ئې صحت نه کيږِى له درده

بيهوده دِ په دنيا پسى مښود دى په ډيروالى ئې ال غم په سړى ډير شى
وا روان ځما دَ زړه دَ وينو رود دى رنگينه شعر مى مه گڼه خبرى

چيرى نه چه خالى الس ور ځنى وَوزې
خريد کړه عبدالقدره بازار تود دى

مځکه توده کوم ده، چه اوربل پرې باندِى تل وى  نور عالم خپل خوب کا، رنځوران اخته په نخول وى
کله دَ هوسيو سترگى تورى په کجل وى نر ناحقه سترگى دَ رنجو په بار درنې کا

خاورى دغه ملک شوى چه محبوب پرې يښى پل وى بل مراد ئې نشته په دنيا کښ بې له دا نه 
څوک به ئې اول کا چه پس شوى په اول وى؟  هر چه لمړى شوى په آخر به هغه کيږِى
خوب بې غمه نکا چه په مخ کښ ئې منزل وى کله به ال درومې له ما اې دَ سحر خوبه 

غم دَ هر سړى په اندازه دَ طول امل وى فکر ليونى دَ سبا نکا ځکه خوښ وى
تل به ئې په زړه کښ فکرتونه مطول وى هر چه محبت لرى دَ يار دَ تورو زلفو

ستا سوى نارې په ما شيرينى تر عسل وى ما په زړه ويشتلې فريادونه کړه په زوره 
هيڅ پروا مى نشته که دِ خيال را سَره مل وى څه وايې و ما ته، ما ته الر دَه خطرناکه 

تل که آه فرياد عبدالقادر کاندِى گرم ندى
بيل له فراغته هميشه له يار بيل وى

ته به وايې چه هر گز نه ۇ راغلى  له جهانه هسى رنگ دِى ياران تللى
هسى ورک شول دَ هجران سپرو نتلى نښانى ئې په جهان کښ موندى نشى 
په ځير ځير مو ورته هيڅ نه ۇ کتلى دَ بريښنا غُندِى ښکاره شول بيا فنا شول
نه مو ۇ په ډکه خوله و بله خندلِى نه مو سترگى په ليدو سَره مړې کړې

 منصور دروغجن ندى..١
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نه مو پټ رازونه ۇ ځبله ښَيَلى نه مو زړونه ځبله تش کړل په خبرو
له موږ بيل شول په ارمان ټټر داغلى چه ناگاهه بيلتون مخ ورته ښکاره کړ
څوک په بيارته ځنى ندى جار وتلى له احواله ئې خبر نه يم چه څه شول
په ځواب ئې راته هيڅ ندى وَيَلى که خاکونو ته ئې ورشم نارې ورکړم

يا ئې چا په خوله مهرونه دِى وهَلى يا له موږه مرَوَر شول ځواب نکا
دوى پرې هم لکه موږ ندِى پوهيدَلى که ئې وغواړم خبر له خبردارُو
ما بې خاورُو پکښ هيڅ نه دِى ليدلى که قبرُونه ورانوم پکښ ئې غواړم

بيا ئې دِى و کوم مکان لَرَه بيولى  نه پوهيږم چه له کۇمه لوريه راغله
چه آشنا عالم ترې ځِى نا اشنا ملى اې يوه خدايه ژر وران دَ دنيا سراى کړه

کوچ ووته ږغيږِى چه هر دم جرس دَ 
فراغت عبدالقادر څرنگ څملى 

په سپين مخ ئې تار په تارى بې څه ندى تورى زلفى دَ نگارى بې څه ندى
دواړه سترگى ئې بيمارى بې څه ندى په ليدَل ئې روغ ناروغ شى بيمار روغ شى

کرشمې دَ پريوارى بې څه ندى ډير هوښيار به ليونى کاندِى پوهيږم
دَ عاشق سترگى خونبارى بې څه ندى دَ بيلتون په اور ئې ننه زړه اوريږى
دَ فلک سترگى بيدارى بې څه ندى درسته شپه ځما دَ آه لوگى ور درومى
دَ دنيا گرانى دشوارى بې څه ندى په جهان کښ هيڅ ترخه نشته بې گټى

څو به مينه پُټوې عبدالقادره 
ستا دا تل نارې چيغارى بې څه ندى

دَ صحرا دَ ونو پاڼى پټ خوړلَى مخ په بيدى بيديا ونيوى ژړلَى
لکه سپَى په کاڼيو لوټو ئې شړلَى چه له وره دَ څښتن ورتلى بل ورته

کل ترخه مې دَ خوږو غُندِى نغرلَى ١دَ جهان دَ خوږو هيڅ غرضى مه وى

په زنځير مى بيا دَ صبر وَ تَړَلَى  دَ حرص دَ سپى غاښ مات په قناعت شوى
که ملنگ وِى په سپيرو ايرو لړلَى عاقبت به په ارمان ور ځنى درومى

خوشامد مى مکړَى چا تل ئې ربړلَى ٢په ما نوم دَ بادشاهۍ مه وى پورى

لکه سپى په زنځيرُونو څکړلَى هر ظالم به دَ دوزخ په اور کښ وينې
هر کاره به بهادر شاه چيرى خبر کا

حال عبدالقادره مه وايه سپړلَى

 لوړلى..١

 خوشامد مى مکړَى چا تل مى ژيړلَى..٢
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چه دَ يار په بورجل رايشم يار نه وِى بيا مى شى زاړه غمونه په زړه نَوِى
که ئې پټ ساتم په زړه کښ زړه مى چوِى حال که وايم و عالم ته منصوريږم 

په کوگل کښ مى دنَنه شول الوى دَ عالم له ويرى آه وکښلى نشم
د دې هسى رنگ زحمت دارُو به څه وِى؟  په صحت ئې نارضا په درد بې صبره

و منصف وته ځما زياتى تر ده وِى فرهاد غر په عشق کښ کينده زه صورت کښم
تل روان دَ وينو رود ځما دَ زړه وِى ده که يار ته واله جوړه دَ شودو کړه

په وصال کښ مى به ځير يار ته کاته وِى چيرى نه وِى رنگ ئې هير کړم په بيلتون کښ
نرگس تل تروتازه وِى چه اۇبه وِى ستا دَ سترگو خيال پرې وريږِى ځکه ژاړم

خالصيدَل دَ غاښ له درده په وکښه وِى په پريښول به دَ جهان له غمه خالص شې
و به وينې دَ يار مخ عبدالقادره 

که دِ تل ور پسى دواړه ليمه سره وى

چه ښکاره په درست جهان لکه نمر نه يې ته څه هسى بې نظيره دلبر نه يې
هسى نه چه په عالم کښ سمر نه يې په هر کلى په مالت خبرى ستا شى
بيا به وايې چه په شونډو شکر نه يې په پياله چه شونډى کښيږدې نو عسل شى

حاجتمن دَ لعلو درو گوهر نه يې ١دَ سپوږمۍ ښايست په ستوريو باندى کيږى؟
ته ال هيڅ ځما له سوزه  خبر نه يې٢اسمانونه مى دَ آه په لوگى تور شول

څو دِ طمع چا ته شته تونگر نه يې که دِ زړه دَى چه بډاى شې طمع پريکړه
که دِ ستن په گند کښ شته قلندر نه يې٣پهوړه  کچکول سيلى خو ډير متاع دى

چه بيدار لکه غنچه په سحر نه يې په جهان دِ ځکه بوى د خوبۍ نه ځِى
ښه غزل درته بيان عبدالقادر کړ

له معنو ئې لذت واخله که کر نه يې

عارف ندى چه ئې زړه پکښ لربر شى که فلک لکه آسيا دانه ئې سر شى
وابسته ئې مخلوقات دَ بحرو بر شى که اسمان دَ ممسک سترگى مځکه نس شى
چه پکښې دَ توکل څښتن مضطر شى په زر کاله ئې ژوندون دَى گمان مکړه

په کاته ئې کاڼى بوټى واړه زر شى خاورى زر چه ورته يو شى له غه پسه
هست و نيست به درته واړه برابر شى که اصلى فقر دِ سيوره په سر وکا
دَ پله خاورى ئې په قدر تر عنبر شى گداى کا چه خپل ځان دَ تلى خاورى دَ 

 دَ سپوږمې ښايست په ستوريو نه زياتيږى..١

له آهه..٢

  يعنى بوريا..٣
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کُوم ملخ به دَ پتنگ تر ځايه ورشى چه خپل ځان تر څراغ ځار کا بيا وسوځى
له ماهى به کله کار دَ سمندر شى دَ زاهد مشرب جدا دَ رند جدا دَى

هاله الف دَ مينى کړه عبدالقادره 
چه ترخه دَ يار په تا شهد و شکر شِى

ال مى اوس له خوږو شونډى ځله نښلى ما چه لب دَ شکر شونډو دِى ځبيښلى
لکه چا وى دوه کلن باده نوشلى ستا دَ سترگو په خيال هسى رنگه مست شم 

وران به نشى چه ئې ستا په تندِى کښلى که له سترگو دِ روان شى سيند دَ اوښيو
په ازل ئې دواړه دِمى سره اغښتلى دَ عاشق دَ صورت خاورى دَ يار مينه
ځکه ما دَ يار توبرى نه دى وکښلى له توبرى سره مى ځان ځِى چه وکيښ شى
کښلى تر وفا دَ بل، جفا ښه دَه دَ  شکايت دَ ښايسته ۇ دَ خوى مکړه
ښايسته دِ هر گز نه وِى مخ پوښلى که بدرنگ مخ پټَوى بارى يَو روخ دى

په غوښته مى دِى ملکونه پسى مښلى يَو دلدار چه دلدارى کا بيا مى نه موند
چه مَيَن شوې غم زغمه عبدالقادره 
په غمونو عاشقان دِى هميش لښلى

تر وفا دِ ال خوښيږى په جفا مى هر عاشق چه هيله کاندِى له وفا مى
چه دَ مخ مى ننداره کا تر قفا مى په رشتيا ځما مخ عاشق هغه دى

گوره بيا په کوم ديار بند شو اشنا مى دا دَ خيال شاطر مى ډير مالل را درومى
بې ليدَلو به روغ نشى په دوا مى ستا زحمت دَ محبت دَى طبيب ووې

ستا په تورُو زلفو بند شوه مدعا مى  دَ ښامار له خولې مهره وکښل محال دى
که په آور دَ بيلتانه سوځم سزا مى١دَ آشنا دَ آشنايۍ قدر مى نه در

ځکه هسى سرگردان گرزى صبا مى  ستا دَ چم پوښتنه کاندى نه ئې مومى
زما وصل دَ هغو عبدالقادره

چه خپ سر شندى د وصل په بها مى

چه دِ خالص کړم دَ جهان له کشالې صدقه شمه ساقى ستا تر پيالې
په رخسارو کښ مِى سازى شوې نالې٢څو څو ډير دَ جدايۍ   له غمه ژاړم

چه تر مرگه دَ يارۍ پت وپالې په يارى کښ به هاله صادق باله شې
ډير ياران دِى په ساعت دَ نوالې يار هغه چه په محنت کښ يارى وکا

 مى نه ۇ..١

 چه ډير ډير دَ جدايۍ..٢

٩٢



پروا نکا دَ پيغور له اټالې  محبت دَ عاشقانو عظيم کوټ دى
سحرگر که زړونه وړِى دَ بنگاللې ساحران ئې دَ چشمانو دين ايمان وړى

په ښکاره نارې وهه عبدالقادره 
په خاطر کښ به څو غم دَ عشق گالې 

څوک به وايى هسى چه نمر ستا دَ مخ مثال دى مخ دِ لکه نمر دِى تر نسبت ئې نمر مشال دى
کال دى يَو زمان بيلتون دِ په ما خوار بيلتون دَ  هاى دَ خداى دَپاره يَو دم مه درومه له ما نه 

يار چه ليده نشى تر دکن ليرى ديوال دى سخت دى په سړى باندى نيژدې بيلتون تر ليرى
هر زمان له ما سره په سل رنگه جنجال دى خالص ئې له يَوه جنجاله نه وم بَل را واخلى
ما په دواړو سترگو قبول کړى دا وبال دى وايى چه وبال دى چه نظر کا و ښه مخ ته

نه چه کړه وړه ښه لَرى هغه صاحب جمال دى حسن يَو اثر دَى چه په مخ کښ دَ چا وشى
لږ چه دالسا مى دَ خاطر کا دَ يار خيال دى دم که مى همدم دَى هيڅ په کار ځما را نغى

څو خلق پرې مست شه دَى ال هسى ماالمال دى څه برکت ناک دَى دَ عشق خم ورته حيران يم 
اور مى دَ ټټر چه سر وهلى تر مقال دى هر چه سوختگان دى په خاطر به ئې لگيږى

زړه لرى بډاى عبدالقادر تر بادشاهانو
څه شو که په کور کښ دنيا نلَرى کنکال دى

گدايان به شى شاهان په دولت ستاسى که ښکاره شى درويشانو عزت ستاسى
هميشه دى بې زواله نوبت ستاسى دَ دنيا نوبت، نوبت په نوبت درومى

خبردار دى ډير په قدر و قيمت ستاسى څه شو نن که مو څوک نه پريږدِى وورته
په هر چا به شى ظاهر منزلت ستاسى سبا ورځ چه اجتماع دَ خاليق وِى
چه پرې شى مهربانى عنايت ستاسى هم هغه به دَ نجات په لور روان کا

فراغت دَ زړه خوښى په قسمت ستاسى غم اندوه شه په نصيب دَ دنيا دارو
چه به نور شى په عزت په حرمت ستاسى ستاسى هومره ډير حرمت پخپل څښتن دى
دَ دوو کَونو سعادت دى خدمت ستاسى په نصيب به دَ هغو شى چه نيکبخت وى
خداى به نکاندى ضايع مشقت ستاسى دَ راحت امته کَوى اهل محنتو!

گنه گار عبدالقادر شَى  مددگار دَ 
گنُدى بيا مومى خالصى په همت ستاسى 

دا جهان به ئې تر فهم دَ سراب شى چه په زړه باندى ئې وا دَ عرفان باب شى
خپل وجود به ور ښکاره لکه حباب شى دَ وحدت درياب به وينى کښته پورته
دَ حباب نامه ئې الړه شى درياب شى دَ خودۍِ باد چه وباسى له سره

خو چه محو خپل وجود کاندِى آفتاب شى څو وجود دَ ذرې شته هومره زره ده

٩٣



آميخته چه له محيط سَره سيالب شى دَ هستۍ نوم هاله ورباندِى ښائى
ارويده ليده ئې واړه بې حجاب شى دَ عنصر دَ چارديواله چه راووزى

چه قبله ئې دَ يار مخ وروځى محراب شى د هر لورى ته چه مخ کا نمونځ ئې کيږى
تر نظر دَ عارفانو تله شتاب شى په ځنبل دَ سترگو ځى تر شرقه عربه

خپل به هاله د يار شې عبدالقادره 
که په تا باندى ئې يَو مهر عتاب شى

خراب زړه مى هم هورې دَى چه يار گرزى نه په باغ نه په بوستان په گلرزار گرزِى
سپور دَ ناز په آس دَ زړونو په ښکار گرزى دواړه سترگى ئې شاهين دِى قهرولى

چه په سيل ځما يار دَ بهار گرزى په مقدم ئې دَ صحرا خارۇنه گل شىِى
دَ اسمان دَ ژرندى دود دَى په وار گرزى که پرُون دَ رقيب وار وؤ نن ځما دَى 

طبيبان په طلب تل دَ بيمار گرزى که رنځور شې خود به در شى طبيب کور ته
عاشق ځکه آهومن ناقرار گرزى دَ بڼو په ناوکو ئې زړه خوږيږِى

گزار گرزى دَ اجل ښکارى په نيت دَ  دَ هوسۍ غنُدِى خپل خوب په ميږى تون کړه
که نور خلق دَ بادشاه په دربار گرزى گدايانو له وره بيا موند ما دولت دَ 

په وصال به آسوده عبدالقادر کړې 
که هميش به دِ په هجر کښ خوار گرزى

په ليدو ئې سر ښندَنه کار ځما دى  نن په درست جهان کښ غوره يار ځما دى
کښلى مخ ئې هميشه بهار ځما دى دَ خزان ويره ئې نشته تل تازه وى

ساقى اوس ئې و ما راکړه وار ځما دى  په وار وار نورُو پيالې دَ ميو نوش کړې
دَ خپل يار دَ زلفو تار زنار ځما دى وئې مه شلوې ځما له غاړى خدايه

تر همه واړُو چه دروند دى بار ځما دى دَ هر چا په غاړه پروت دَ مينى بار دى
ال لتا نه دَ تا غم غمخوار ځما دى چه يَو دم مى له خاطره نه بيليږى
پدا څه شو چه جدا نگار ځما دى درسته شپه ئې عشقبازى کوَم له درده

په ازل چه نصيب شوى خار ځما دى گلو را کا هم به خار شى که دسته دَ 
پرې هميش لکه بلبل چيغار ځما دى ښايسته لکه گلونه دَ پسرلى دى

په معنو کښ سرې لمبې اشعار ځما دى عاشقان به دَ پتنگ غُندِى پرې سوځى
که کرم را باندِى کا عبالقادر يم 

که حساب را سره کا زيار ځما دى

هيڅ درنه پوهيږم چه عاقل که ديوانه يې! گاه په خانقاه کښ گه مقيم په ميخانه يې
کله له همه واړه عالمه بيگانه يې! کله له هندو له مسلمان سَره خپلوى کړې

٩٤



ولى شپه او ورځ لکه غرڅه په ويرانه يې! ته که ليونى دَ هوسۍ سترگو مينى نکړې
ځار شم ستا تر سترگو هم مى جان هم جانانه يې وايى راته وايه چه دِ جان که دِ جانان يم 

سر تر پايه درست دَ بادشاهانو خزانه يې شونډى دِ ياقوت دى مرغلرِى سپين غاښونه 
څوک دِ له وصاله دَ همه خلقو ستانه يې  څوک دِ له ليدو څوک له خبرُو مراد مومى

گلونو په بهانه يې يار لَره راغلې دَ  بڼ دِ څه په کار دَى خو دِ مخ لکه گلزار دى
مَيَن په ارويدو که دَ مجنون په افسانه يې لږ به ستا دَ مينى په رموز درته وَوايم 

مَى دِ دَ خپل يار دَ شونډو څښلِى دِى پوهيږم
ځکه په وَيَل عبدالقادره مستانه يې!

چه رودونه ئې په مځکه را پريشان وِى لوى لوى غرونه دِ په واورو تَل ودان وِى
ښې اُوبه کاندِى ترخې بوى ئې روان وى په ژوره مځکه مه اوره بارانه!

زاغان ورشى بلبالن ترې گريزان وى په چمن کښ ئې بد بوى گل شگفته شه
چه نسيم ئې په هر چا عنبر افشان وى په هغه چمن ورځه دَ سحر باده!
هميشه دِ هغه باد په ملک وزان وى چه په راغله ئې د باغ گلونه وا شى

دَ هر چا څراغ چه بل شِى پرافشان وى چه پتنگ مشرب پيدا کړى په معاش کښ
کل محنت راحت و ده وته يکسان وِى مبارک هغه بنده چه آخر بين وى

په رموز دِ ډير څه ووَيل په لَږ کښ
پرې به پوه عبدالقادره سخندان وى 

په غفلت په مځکه ولى څوک قدم ږدى چه دا هسى آشنايان پکښ هر دم ږدى
چه په مځکه کښ دينار ږدى يا درم ږدى په خپل الس لړم ماران استوى گور ته
چه بې خدايه مينى کا پکښ صنم ږدى بيت اللّٰه په حقيقت دَ مؤمن زړه دى
دَ سائل منت په ځان اهل کرم ږدى چه ذلت ئې په عزت دَ ده اختيار کړ
دانا تل ځکه په خوله دغه خاتم ږدى ښې خبرى در گوهر، خاموشى مُهر

په صراط باندى به هور ته قدم سم ږدى١هر چه دلته مستقيم په شريعت  شى
چه داغونه په زړه ږدى ښايسته ډير دى

نشته يو عبدالقادره چه مرهم ږدى

په جهان کښ څوک ځما دَ يار په شان دى چه له مخه ئې آفتاب ماهتاب رخشان دى
په دا هيله درته جمع څو پريشان دى جمعيت ئې دَ خاطر په ليده ستا شِى
شيخه مه ځه پدا الر پرى و شان دى چه ئې څوک په کوڅه تير شى ليونى شى

 عدالت..١

٩٥



کاکل ويښته ئې ال خاطر کښان دى دَ  نه يواځى دواړه زلفى زړه را گاږِى
هغه څوک چه دَ محنت جرعه نقښان دى دَ راحت ښيښې به تشى عاقبت کا

درويشان دى، درويشان دى، درويشان دى  چه په تش کاته ئې مس دَ وجود زر شى
چه بدگوى، آزار رسان بد انديشان دى له آفته به دلې هورې خالص نه وى

له خودۍِ بيگانه دَ ده خويښان دى خود پرست دَ يار له وصله بيگانه وى
تر شکرو ندِى کم عبدالقادره 
دى١تر نباتو که خواږه وَيَلى خان

يار که تل هسى جفا کا ما به مرگ وته وسپارى٢بيا ئې نيت دَ جنجال وشو چه نور کښلى راته شمارى   
تر يوه باڼه دِ کښلى دَ جهان شه وارى وارى بل که هر څو ښايسته وِى خداى دِ نکا چه ئې گورم 

ستا چه هيڅوک اشنا نشته فراغت گرزه هوس کړه په هر چا چه آشنايى دَ جدايۍ محصل گمارى
عاقبت به له دې بڼه طوطيان ووزى په چيغارى دَ دنيا په باغ کښ ځاى دَ هميشه استوگى نشته
په گندگۍِ په مرداره، تل کارگان گرزى مردارى  دَ بلبلو دَ طوطيانو، په گلونو سيل کيږِى
چه به بد کارۇنه نکا نور به څه کاندى بدکارى هر چه ښه ئې له ازله په فطرت کښ يښى ندى
په وَړو چارو هيڅ کله کاته نکاندى لوى چارى هر سړى په موافق دَ خپل همت نظر لرينه
هم ورځى په تيرو تورُو بې پروا بې اختيارى که غمزې دَ دلبرانو تيرې تورى دِ څرخ کړې

زړه دَ هيچا زينهار عبدالقادره آزار مکړه
چه په دين او په دنيا به آخر خوار شى دل آزارى

پخپل ځان که ژړا کا دَ ژړا ځاى دى بيهوده دَ چا په چا باندى هاى هاى دى
آينده که پدا شان ځِى ځما واى دى گذشته عمر همه په لهو تير شو
زړه پرې مه تړه عاقله تش نماى دى که دِ جاه که دِ عزت که زويه وروڼه

په فانى چه محبت کاندى کوږ راى دى کړه، موال باقى دى محبت دَ موال 
هغه گل ور پسى غواړه چه دير پاى دى نن سحر صبا بلبل ته نصيحت کړ
پدا الر به هاتى نښلى هسى الى دى دَ هوا په آس سپره په فهم درومه 

دَ هر چا چه حکم وړې هغه دِ خداى دى الف دَ خداى دَ بندگۍ کړې محکوم نورو
و هغه ته بادشاه مه وايه گداى دى که ئې شپږ اقليمه وِى چه اُوم غواړى

چه قانع پخپل قسمت شه خودهماى دى دَ هماى دَ سيورى څه پروا لرينه
دَ هغه سپاره پَى وړه عبدالقادره 

چه دَ آس ئې دَ افالک دَ پاسه پاى دى

 مطلب ئې خپل پالر خوشحال خان دَى..١

 چه تور کښلى راته شمارى..٢

٩٦



زه به وايم واړه دُر او گوهر وورى که دَ عشق په تور مى کاڼى په سر وورى
مړنى بښگال تل په سحر وورى په چرگ بانگ مهال ئې داد دَ بوسې وکړ

که په چم باندى ئې مښک و عنبر وورى په تأثير ئې دَ قدم خاورى خوشبوى دى
دا ځما دَ زړه له اوره شرر وورى سرې سرې اُوښى مى له سترگو وينى ندى

باران بويه چه په تږى شجر وورى دَ رحمت سزاوار ښه چه گنه گار يم
په تندِى ئې له دوزخه اخگر وورى دَ ظالم دَ سر دَ تاج لعلُونه ندى

دَ حاسد جفا زغمه عبدالقادره
تل دَ غم کاڼى په سر دَ ثمر وورى

چا دا اور دَى ښکاره کړَى ځنو نغړى محبت په کښليو کا تمام وگړى
په انسان کښ دَى کرَلى دَ عشق زړى ثمره ئې خواه مجاز خواه حقيقت دى
دَ الله غُندى مى داغ ځائى راوړى ځما داغ عارضى ندَى چه به ورک شى
نسيم ندى گريبان دَ غنچې سپړى گل گريوان په نغمه څيرى دَ بلبل کړ
چه نيولَى ئې په الس دَ مينى پَړَى را به ووزى عاقبت دَ غم له څاهه
چه گټى پخپلو غړيو پوخ کا غړى ندى مرد چه واخلى ورکا مرد هغه دى 

تر کسرٰى تر حاتم ځان هغه تير کړى چه څوک نکاندِى آزار لچا نه اخلى
په معنى بړبوگى پورته کړ خسړى که صفله څښتن دَ جاه شى په دا څه شو؟ 

زه خټک دَ يار په غم تازه تازه شم 
غوريه خيل رحمان که شو ور ځنى ستړى 

موږ ته غوره کړې نور نورو غوره کړى که هر څو ښايسته ډير ۇ دَ وگړى
چه تل ستا له السه ناست وه په زړه ستړى ته هم هسى دل آزاره جفا کار شوې
اوس يُو موږ او ته په خلقو کښ نومړى آزارى که چيرى کړې بيزارى مکړه

مگر لږ دِى، موږه ستا ځورونه وړى ١چه په لږ ځور دا هونبره ډير ماڼى کړې

ستا له حاله مى هيڅ ندى چا ته سپړى هميشه دَ حال په ژبه له ما زار کړې
ډير ابله دى چه دَ شگو پړى غړى څوک چه نن کانده وفا له ياره غواړى

آشنايى دَ دين کوَه عبدالقادره 
دَ دنيا آشنايان واړه دِى نيمگړى

گالب تير شو، بوى اخيست شِى له اوبو ئې  گل دَ  يار را ځنى الړ شو، دمه کړم په گفتگو ئې
نوې مياشت به گورم چه را ياد ئې شى آبرو ئې نمر وَته نظر کړم چه مى ياد دَ آشنا مخ شِى

 نغړى..١

٩٧



سپين نازک په مثل ته ځما دَ يار دَ روئې پاس مى په تندى کښيږده قدم دَ چنبې گله
اې دَ صبا باده ته چه هسى رنگ خوشبو يې  کوڅې يا راغلې له خلده يا راغلې دَ يار دَ 
خوښ گرزه زاهده چه له عشقو يې پخشوَى  غم اندوه په بخره دَ هغه چه عاشقان دى

يا به ئې خوله کښل کړم يا به وينى کړم پرتوى١دوې دى بله نشته، نده دا وينا څرگنده؟
ستا ده دَ بل نده ځما خوله عبدالقادره
ولى ئې دا هسى دَ حرص په څله ژويې

چه ئې خال دَى په سپين مخ دَ دلبر يښى هم هغه مى دَى دا داغ په ځگر يښى
ښايسته مى په ورانه باندِى سر يښى په قامت دَ مؤذن قيام په څو کړم

کبر افسر يښى چه له سره ئې دَ  دَ لويۍ په تخت به هغه قدم کښيږدى
مصلحت ته ئې پرې نوم دَ بشر يښى٢هغه يار په صورت حور، په خوى فريښته دى

چه پهلو ئې دَ نيستۍ په بستر يښى دَ هستۍ بستر به اور ور څرگنديږى
پرې ئې نوم دَى دَ جنت دَ سقر يښى ٣غم هوس ئې دَ بيلتون دَ وصال ټول کړ

کۇم نيکبخت نگاره يې ته پدا ښايست دَ  اې چه په قد سبر، په ښه مخ گلزاره يې
خير دِ وى بيا دَ چا په تاخت تياره يې سره نمرى اغوستى، ولول زلفى سترگى تورى

توبه ستا له يارۍِ، دَ ډيريو ياره يې هيڅوک دِ مخى دَ ښايست نشته په جهان کښ
زړه په چا نه سوځې ته يَو څه خونخواره يې تل دِ دواړه شونډى په نوشل دَ وينو سرې وى

ته پدا خويونو په عالم اوڅاره يې حسن دَى که خيال دَى که دماغ که مکيزونه
بيا په کوم گناه دا هسى شان آزاره يې  نه مى په بل کښلى نظر کړى نه په گل دى

څرنگ به باور ستا په يارى عبدالقادر کا 
يَو ساعت مى ياره، بيا په بل ويزاره يې 

نن دَ ښو عمل کوَه عمل به بيائى وايم وايم چه چا نه وې بيا به وائى
واړه سعى دِ ضايع دَه چه نه پائى که په ډير مښود دولت دَ دنيا ټول کړې
فهم وکړه چه گټلى نه کړې بائۍ دَ نعمت گټل آسان ساتل ئې گران دى

چه گذر په کوڅه کا دَ دلبر بائى  ځان غبار کړه دَ هغه صبا دَ الرى
دَ بيمارو سترگو پهى دِى ستا پائى  دواړه پښې ځما په خوږو سترگو کښيږده

 د ده دَه دَ بل نده، چه ده دا وينا څرگنده.١

 په زړه..٢

 مقطع نلَرى..٣

٩٨



ستا په مينه باور څه عبدالقادر کا
چه هيڅوک در نپوهيږى چه دَ چا ئې

اول زه، دوهم عالم، دريم سبب دى چه حجاب تر منځ ځما ځما دَ رب دَى
اول نفس، دوهم شيطان، دريم غضب دى تر شيطان چه ال غليم ځموږ دَ دين دى

اول حلم، دوهم جود، دريم ادب دَى چه سړى پرې دوست دښمن وته غزيز شى
اول غوږ، دوهم ليمه، دريم سروب دى دا درې درده خدايه واخلې له دردمنو
اول نوم، دوهم آرام، دريم طرب دى چه دا درې څيزونه پريږدِى مراد مومى
اول مږ، دوهم غنم، دريم عنب دى کائنات دَه په درې څيزه ودانى دَ 

چه مطلوب ته رسوِى عبدالقادره 
اول صدق دوهم شکيب دريم طلب دى

چه ساقى راته وَالړ په الس اياغ دى نن مى بيا تر بادشاهانو زيات دماغ دى
افتخار مى په دوه کَونه پدا داغ دى چه ئې داغ دَ غالمۍ را باندِى کښيښ
دَ عاشق دَ غم دَ خونى غم څراغ دى رڼائى ئې نه په نمر نه په سپوږمۍ شِى
چه دايم ترو تازه دى دَ ياس باغ دى دَ اميد گلونه ژر پژمرده کيږِى
فراغت مى دَ خاطر په نه فراغ دى دَ تشويش په تله ئې ال تشويش زياتيږى
طلب گار دَ بازو باز دَ زاغو زاغ دى ښه په ښه باندى مَيَن وى بد په بدُو

چه دَ خولې وعده کوې عبدالقادر ته 
١دا وَيَل دِ په رشتيا دى که دالغ دى

ال په مخ دَ ښايسته ۇ مفتون نه يې چه دا هسى هوښيارى کړې مجنون نه يې
چه په مينه کښ ال خم لکه نون نه يې بيا به نه مومې وصال دَ الف قدو
چه يَو دم مى له خاطره بيرون نه يې  ستا په سترگو مى سوگند دَى خپله ياره

مهربانه نن په شان دَ پرون نه يې دَ رقيب وَيَل اثر درباندِى وکړ
چه په غم دَ عاشقانو محزون نه يې عاشق شوى په چا نه يې معلوميږى
ما موندلَى په تعويذ په افسون نه يې په جذبه دَ عشق مى وڅکولې ځان ته

څو سختى دَ زړه لرې عبدالقادره 
هومره تاو دَ عشق زغمه ځنى ستون نه يې 

 دا ويل دِ په رشتيا دى ال دالغ دى - يا که درواغ دى..١

٩٩



چه په ناسته مې ال غم له دله کښينى کله کښينى گوره بيا زما تر څنگ ال 
کشکى دى په اور کښ تل د تله کښينى چه خندا کا په فرياد دَ فراق جنو
چه په ښاخ به ئې شيدا بلبله کښينى گل بويه په چمن کښ يَو يو بوټى دَ 

په هر ځاى چه کښلى يَو له بله کښينى همه واړه ستا دَ مخ ثنا صفت کا
ښايسته پخپله ځى، پخپله کښينى له ادبه درته نه وايم چه مه ځه

چه په وخت دَ ناستى وايم څمله کښينى هوډيالى دى چه ئې کښينوم وَالړ شى
له وصاله دِ محروم عبدالقادر شه 
که بې تا ئې په زړه مينه بله کښينى

چه هميش وِى له عاشقه شدت ستاسى دا څه خوى دَى ښايسته ۇ عادت ستاسى
عنايت، مهر، نمنځه زينت ستاسى سرومال ښندَل زينت دَ عاشقانو

په معنى کښ لکه اور دَى قريب ستاسى نتيجه ئې نور څه هيڅ نه وى بې سوزه
هم هغو ته ميسر دَى وصلت ستاسى چه پتنگ غُندى ځان وسوځى ايرې شى
په بيان نه ادا کيږى صفت ستاسى دَ حرفونو لوښى تنگ معنى وِى ډيره

که نسيم په سحرا وړى نگهت ستاسى گل څه خاروخس به هم خوشپوئى مومى
هومره ندى نزاکت لطافت ستاسى چه شاعر ئې له څه څيز سَره تشبيه کا

چه وَالړ دِى شپه او ورځ په خدمت ستاسى ترحم ئې په احوال څه خو بايده دى
کله توان عبدالقادر لَرى دَ شعر 

وَيوِى مى هومره ډير محبت ستاسى

دغه اور بې دله نور سهلى نشى حقيقت دَ عشق په خوله ويَلَى نشى
چه اسمان ورته خپل ځان نيولى نشى هسى دروند ورى دِ بار په ما ضعيف کړ
همسايه مى په شپه خوب کوَلى نشى درسته شپه نارې وهم دَ يار له درده
په اوسپنين زنځير دا مست تړلى نشى دَ زړه مست لَره دَ زلفو زنځير بويه
پکښ يَو دَ يار په رنگ ليدلَى نشى پدا باغ کښ ډير گلُونه شگفته شوه

چا وې دا چه تور نرگس موندلَى نشى ما دَ يار دَ مخ په باغ کښ دَى ليدلى
په هر دم عبدالقادر هسى پيالې څښى
چه يَو گوټ ئې کائنات زغملى نشى

دَ بلبل تر خوله به تل نارې چيغار ځى گلونو چه گلزار ځى چه فراق کښ دَ 
روح له تنه آسان نه درومى دشوار ځى  دَ وداع په وخت گرم نه يم که فرياد کړم

سرې سرې اوښى مى له سترگو په رخسار ځى په فراق دَ يار دَ سرو شونډُو مَى رنگو 
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چه مى دُوند  دَ سترگو شه که نگار ځى١په دوو سترگو مى تياره شوه نپوهيږم 
خو هم هسى ډکه خوا له ياره يار ځى  حال  له ډيره غريوه هيڅ ويَلى نشم
لکه ساه چه له صورته په وار وار ځى په ورو ورو دِ جدايۍ مرگ ته نژدې کړم
په سوخته تر نور څه ژر شرر دَ نار ځى دَ عشق اور دَ سوختگانو په زړه لگى
دَ ناقص پاړُو دم کله په تور مار ځى پوخ استاد بويه چه زلفى دَ يار نيسى

ستا دَ آه لوخړى دِى عبدالقادره 
مار ځى ٢لړى ندى چه په غره وکړه

دا سيالب له کومه راغَى، چى تر سترگو مى چليږى دا څه اور دَى نپوهيږم چه په زړه ځما بليږى
چه مى روح له تنه درومى که اشنا له ما بيليږى  نن ځما دَ زړه په ښهر کښ نارې دِى نه پوهيږم 
په مثال لکه ماهى دَى چه په تيلو کښ تليږى څه پوښتَنه کړې له ما نه چه دَ زړه احوال دِ څه دى
واصفان ئې همه واړه دَ هلک غُندِى لليږى  دَ ښه مخ صفت هيچا لکه ئې حق دَى ادا نکړ

چه په چم دَ دلبر راشى ترې گذر کاندى تيريږى ځکه هسى رنگ بې قدره صبا ور په ور جاروزى
گل پاڼه به تپليږى دَ اهاړ سيلۍ راغلې دَ  ٣فريادونه کړه بلبلى وينى ژاړه څو په تا شى

د غم شپه دِ په سبا بدله شوه عبدالقادره 
٤چه جبين ئې لکه نمر تر وربل الندى در ځليږى

په اصيل او په کمين راغلى ندى محبت په تور په سپين راغلى ندى
په مذهب په کيش په دين راغلى ندى سل ساله مؤمن کافر، کافر مؤمن کا

په ارشاد او په تلقين راغلى ندى  عشق عطا ده ازلى چه په چا وشى 
د دې خواست هرگز آمين راغلى ندى بيهوده په عشق کښ خواست کَوِى د صبر
پدا شان څوک په زمين راغلى ندى په راتله ئې ښايسته دَ مځکى مخ شه

څو په زلفو عنبرين راغلى ندى  په دکان دَ عطار هونبره خلق پنډ دى
نه تنها عبدالقادر لتا زړه خوړين وړى

څوک لتا چه په زړه خوړين راغلى ندى 

چه دا هسى خپل پردَى له ما نه زار دى نه پوهيږم چه په څه دِ زړه آزار دى
گڼه كوم سړى له ما نه وفا دار دى چه دَ زړه جفا ئې وړم ورباندى سپك شوم 

 دَ دال په پيښ يعنى تاريکى او تياره..١

 په مردان کښ د يو غر نوم..٢

 تپيږى..٣

 چه جبين ئې لکه نمر تر تور وربل درته ځليږى.٤
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ښه حاضر ځواب مى کړ بنده تيار دى١وئې نن به ازمايش كَوم دَ نورو
چه اول ئې په زړه بَل دَ مينى نار دى له پتنگه محبت دَ شمع ډير دى

هميشه دَ منافق سړى دا کار دى په رشتيا وَيل دلگير په دروغ خوښ وى
دنيا پل دَ آخرت دارالقرار دى عاقل ځکه مقام نکا ترې تيريږى

په هر دم په چا خزان په چا بهار دى ننداره مى دَ جهان دَ چمن وکړه
هيڅ پروا نکړم له چا عبدالقادره 

په ښکاره نارې وهم فالنه مى يار دى

چه مى ووينې له ورايه په خندا شې څه په سيل دَ باغ الړ نه يې چه راشې
ته له ما غاړه غړيه خوا په خوا شې  زه له شوقه استقبال ته در روان شم 

ماجرا دَ تلو راتلو وائې گويا شې  رنگارنگ دَ باغ ميوې گلونه راوړې
په نفس ئې تار په تار کړې غم ربا شې  که په زړه باندِى مى غم دَ اندوه پروت وى

ته ناظر و خپلو پښو ته له حيا شې  زه دِ درسته شپه ځير ځير و مخ ته گورم
دَ غنچې غنُدى اوده په غيږ ځما شې  چه خوب درشى سر ځما په زنگون کښيږدې

چه آخر به يَوه ورځ له ما جدا شې  زه دِ مخ ته کاته کړم په ورټ ورټ ژاړم
ويښ له خوبه لکه گل په شبنم بيا شې ځما اوښکى په رخسار د تا پريوزى

زه فرياد کړم ته ځما په دالسا شې په رويمال مى اوښکى وچى کړې ډاډ راکړې 
چه غريو زور در باندِى وکا په ژړا شې  ټينگوې ژړا ځما دَ زړه دَپاره 

زه وتا ته، ته و ما ته په دعا شې  زه تر تا لمړى مرگ غواړم ته تر ما نه 
چه به کله ال په خوب کښ را نما شې  ٢هسى ملک لره ځما مَيَنه الړې 

 ٣وى به کله دا ساعت عبدالقادره
چه له ياره مشرف په وصال بيا شې 

لکه زه پسى محزون يم، بل به نه وِى محزون هسى لکه زه په يار مفتون يَم، بل به نه وِى مفتون هسى
دا انصاف دَ زمانې دَى چه نن هسى پرون هسى پرون غيږ په غيږ له ياره نن تر منځ ليرى ملکونه 
چه به روغ شم بې ديدنه ځما ندى جنون هسى په قيامت به هم په هوښ دَ محبت ليونَى نشىى

چه د حسن بادشاه ليږدى د دې خط دَى مضمون هسى خط پر مخ دَ دلبر راغَى شور دَ زړه په ښهر گډ شو
ځکه سر لَرم تل يښى دَ فکرت په زنگون هسى آئينه دَ خپل زنگون و ما ته جام جهان نما شوه

دَ جهان په مخ به نه وِى هسى سحر افسون هسى په کاته دَ سترگو زړه وړى په خبرو ځنى صبر

 په نورو..١

 ال عجب چه به په خوب کښ.٢

 مگر فضل دَ خداى وِى عبدالقادره.٣
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په دوستى کښ ئې ال ځى تحت الثرٰى ته قارون هسى  دَ دنيا په دښمنى کښ عيسى وخوت و اسمان ته 
چه ئې دا فائده نه وِى، مرگ بهتر تر ژوندون هسى  کښليو دَ ژوندون فايده دا ده چه ليده کَوِى دَ 

دا غزل چه په پښتو ژبه بيان عبدالقادر کړه
دروغجن يم که بې خانه وايى بَل يَو پښتون هسى

ترو ئې ولى هورى حورى شوې مملوکى که په حسن نه دِى دا کښلى ملوکى
دواړه سترگى ئې شاهين باڼه ئې نوکى دَ عاشق تر زړه ئې ويستې منگلى

څوک په ورو ورو اشنا ژاړى څوک په کوکى دَ بيلتون له درده هيڅ سړى خالص ندى
چه ښکاره ئې کړې ويښتو تر زنى څوکى دَ فراق په نيزو زړه سورى سورى شو

و نور خلقو وته پريښى لنډى بوکى چه ئې ونه ميانه ځموږ دلبر ده
په جفا ئې صبر کړه عبدالقادره

په جهان کښ کښلى نشته ښې سلوکى

لکه ستا ليدَلى ندى تورى سترگى ما هر گز په درست جهان کښ نورى سترگى
ځما يار لَره راځه که گورې سترگى بيهوده په غزاله ۇ پسې گرزې!
دَ هغو سړيو ښې دى کورى سترگى چه فايده ئې دَ ښه مخ ليدلې نه وِى

ستا په درد به دَ چا نه وِى سپورى سترگى نه دِ شرم شى له پيره نه له ميره
چه ئې سر وِى گرزيدلى تورى سترگى ١ثوابت ئې تر نظره سياره شِى

نور مى خداى کړه له عالمه پورى سترگى چه جهان مى ئې په سترگو ليده والړ شو
په ديو سترگو به ئې ځير عبدالقادره 

نکړې نورى پخپل مخ کړه پورى سترگى 

بيا دِ واخستې ناسازى په الس ولى؟  اې په حسن تر همه کښليو اولى
ستا په مخ به تل پرتې نه وِى ول ولى په وار وار دَ ډيرو زلفو دَور تير شو

راته ۇوايه له کومه مال لولې؟  دا سبق چه تل له يار سره جفا کړې
چه سر وِى، په جهان لږ ندى خولۍ  دَ عشق سر دِ سالمت وِى کښلى ډير دى

چه وَيَلِى شى دا هسى مطولى در پوهيږم په خبرو مى تير باسې
ال دَ عشق اومى لرى عبدالقادره

چه دَ يار دَ جفا زار کوې يا نخولى

 چه سړى وِى گرزيدلى تورى سترگى.١
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دَ بهار زيرى کاوه يوې په بلى  نن سحر سبا نارې وکړې بلبلى
بهار راغَى پاڼي ونيولې ولى  دې وې زيرَى مى درباندى خزان تير شو
دَ غمجنو غنُدِى څه ننَوتلې! وار دَ غم دَ محنت تير شو خوشحالى کړه

گل غوټۍ دى غوړيدلى لور په لور دَ  اوس را درومه چه په گلو باندى گښت کړو
هم بهار په ما لمبې ولگوَلې  ويې تا دَ بهار غم ليدلَى ندَى

چه مى دواړه تيريدونى وگڼلې  دَ خزان دَ بهار ورځى راته يَو شوې
دَ خزان خوښۍ مى زياتى وَليدلې له دې ورُوسته به پسرلَى په ځان خزان کړم
که دَ غم پيالې دِ يَو ځلى وڅښلې خوشحالى به لکه زهر در ښکاره شى

نصيحت عبدالقادره ځنى واخله 
دا وينا بلبلو تا وته وَيلې 

ده پخپله پخپل ځان کړې لمبې بلى خود کرده به ماڼه کا له نورُو ولى
ولى نه بويه سستى له سعى ځلى که مقصود ته رسيده په عنايت شى

ستا له جوره دَ عالم سينې دِى جلى يَو زه نه يم چه فرياد کړم ستا له جوره
چه پتنگ دَ عشق په اور شو جلى بلى  دَ عاشق کمال سوځل دِى ډير ښه وشول

دَ وگړى پسى وختلې تلى  په وصال ئې يا نصيب څوک مشرف شِى
په دعا ۇ که يار بيا مومم دا ځلى  شيخه نور ځما توبه يارى به نکړم

که دِ پښې دَ طلب ندِى دواړه شلى  دَ موندو وسواس ئې مکوَه طالبه 
په دوه کَونه به سرلور عبدالقادر شى
که ئې وينى شِى دَ يار له السه تلى 

هم هغه به ئې مخ کا سترگى لواتى چه وباسى له خاطره نورى باتى
عاقبت شى دَ هغو خونى ميراتى چه ئې نه په نورو خورى نه ئې پځان خورى

چه وارث ته مى سپيرې ايرې شى پاتى ربه مرگ دَ خاکسارانو عُندى راکړې 
تورى زلفى په سپين مخ کرې ماتى ماتى تابيانو بيا توبې کړې چه دلبرى

ځکه درومى و بدذات لَره بدذاتى د هر څيز رجوع و خپل اصل ته کيږى
منى نه شى په درگاه د دلربانو
که ورځى عبدالقادر په ننواتى 

نه لتا زه ليرى يم، نه ته لمانه ليرى اې له سترگو بيارته، هر زمان زړه ته حاضرى
چه په زړه ئې ستا دَ غم شيتۍ شى سَرِى قرارى آرام ئې ورک شِى تل تر تله 

تريخ وَيَل ځنى نه ښايى لب شکرى شونډى ستا لکه نبات هسى خوږې دِى
چه به سترگى کړم لتا نه لرى برى که مى سيخ په سترگو ښخ کا خداى دِ نکا
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له حيا چه کوز کوز گورې ناز پرورى دَ بڼو سيوره دِ خار په پښو څرخيږى
باد چه ستا دَ زلفو خپور شى معنبرى  دَ خطا دَ ملک نافې واړه خجل شى

وچ النده عبدالقادر دَ جهان پريښول 
ورته بس دى وچى شونډى سترگى ترى 

څه ئې غم لَره ځما سَره آشنا کړې  ال دِ يَو ماڼي زوړ نه وى نَوى بيا کړې 
په هر دم را سره سل رنگه جفا کړې  يَو زمان را سَره نه يې بې جفا نه 
کړې په هر څه چه زه پخيږم هغه ال  نه دِ ويره شى له آهه نه شرميږې
چه ما وَوينې روان شې راته شا کړې له اغياره سَره ناست يې په مجلس کښ
ته ځما له کسته ال زياته خندا کړې  وايم مه خانده بل چا سره زه سوځم

بيا وَيَل کړې له نا خواله چه خوږ چا کړې هم مى خوږ په تيره تيغ دَ تغافل کړې
که په ښو خوږو خبرُو عار له ما کړې په ترخه وَيل مى کله زړگى ښه کړه

دا دَ راتلو وعده ولى رشتيا کړې  چه په ژمنه دَ راتللو دروغجن يې
په ليدو ځما ړندې سترگى بينا کړې بې تا نه وينم په سترگو ال به کله 

چه په راغله مى دَ غم خونه رڼا کړې  يَو ځل راشه ځما خوار کرَه ميلمه شه
چه دَ مينى دعوا کړې عبدالقادره 
بويه دا چه ترکه خپله مدعا کړې 

چارى دَ قسمت دِى زه ئې زشت ته ئې زيبا کړې زه که په رنگ بد يم کښليه عار ولى له ما کرې
اې دَ صبا باده چه بيا نغښتې غنچه وا کړې يَو ځله بيا راشه په گلونو گذر وکړه

سرې دِ له فراقه الله سترگى په ژړا کړې گل دِ په هجران کښ سل پاره خپله ټټر کړه
ته پدا خوبۍِ هم دَ ده نارو رسوا کړې ولى له شيدا بلبلى، مخ جار باسې گله!

زه به وفا زياته کړم که ته زياته جفا کړې  ال خوشبوئى ورکا، عود چه واچوې واورته
کل به کالعدم شِى که ښکاره خپله لقا کړې ته دَ حسن نمر يې دا نور کښلى لکه ستورى

تل لباسى وايې، دروغجن عبدالقادر ته 
کشکى بل تر ده نه مخلص يار چيرى پيدا کړې 

کوم نيکبخت وِى چه په غيږ ئې معطر کړې بيا دِ زلفى په فليلو سَره تر کړې
پدا شکر چه ئې ته دَ حسن نمر کړې  لږ نظر مى په حال کړه ذره مثال يم 
چه محلت مى په عنبرُو معنبر کړې  کوڅې را لَره راوړه باده گرز ئې دَ 
بيا له پسه ئې ځما دَ زړگى سر کړې  کښليو شکر خداى له چه ئې ته سر کړې دَ 
که پاره مى دَ نافې په دود ټټر کړې  بوى به ستا دَ محبت ځنى روان شِى

خداى چه شونډى تا ته سرې بې پاڼو درکړې  په نازکو شونډو بار دَ پاڼو مږده
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په ښه قد ئې په مثال دَ صنوبر کړې صنوبر غُندى پرې زړُونه آويزاند شول
سره هاله يې سودمن عبدالقادر ته
که په تور دَ محبت ئې چرته ورکړې

ستا وَ رحم وته گورى، په کريابو رحم وکرې! ال به کله باران وکړې، چه به سوى بوټى شنه کړې
ستا وَ داد ته ئې کاته دِى، پخپل داد ئې زړُونه ښه کړې په درگاه درته پراته دى، هم لتا نه په غوښته دى

واړه تا ته په فرياد دِى، دَ همۇ زيرمه ته کړې نامراد که په مراد وِى، که ښادمن وِى که ناښاد وِى
رزق خوړونى ستا دَ خوان دَى، رزق له هيچا دريغ نکړې  مسلمان که کافران دى، عاصيان که مطيعان دِى: 

ښکاره شهد له مگسه، په قدرت وينى شوده کړې زيږوې چه اور له خسه، ورځ پيدا دَ شپې له نسه
په حيرت ورته دانا شى، ربه هسى رنگه کړه کړې چه په چا نشى پتا شى، چه په تا کيږِى په چا شِى؟ 

زه عبدالقادر بد کار يم، معصيت کړم گنه گار يم 
١بيا لتا نه اميد وار يم، پخپل فضل مى زړه ښه کرې

کشمير واړه خجل کړې تورى سترگى دَ  ته چه دواړه سترگى تورى په کجل کړې
څه حاجت چه په داريا کښ جالجل کړې  دَ چوړا آواز دِ ال عقل رباى دى

نن نارې دَ نو بهار په گلو جل کړې ٢خاورى شوى گلرخان مى زړه را ياد کا

ځما زړه به دَ فراق په لمبو جل کړې  گله کشکى پدا باغ راغلى نه وى
وسره اور ته به درځم که ئې بورجل کړې  لکه څوک دَ الله زار په سيل درومى
چه په هسى سَمَه الر کښ ئې ارجل لړې  دَ هوا لړى دِ پريوتې په سترگو

هَره ورځ عبدالقادره نصيحت کا
که ته غوږ په وعظ کړونيو دَ اجل کړې 

له احواله دې بيا ولى بې غمى کړې چه يَو ځل ئې دَ غمزې په تيغ زخمى کړې
په خالى راتلَنه هسى بې رحمى کړې  ستا په راغله مى دَ خوږ زړگى روغتيا شى
چه غماز سَره دا هسى محرمى کړې  يَوه ورځ به دِ زړه تور کاندى له ما نه
دَ ازل نقاش ته ليک پدا غمى کړې  ځما زړه لکه غمى ۇ دَ ياقوتو

راته څو دَ پارسايۍ محکمى کړې  شيخه درغلم سرې شونډى سترگى تورى
چه له دم سَره مى هسى همدمى کړې  په هر دم دِ منت بار يم دَ يار غمه

ته رشتينې ئې هاله عبدالقادره!
که په عشق کښ مى اختياره بدنامى کړې

 مى ښه زړه کړې..١

 په دې بيت کښ جَل د يوه ښه ږَغى مرغه نوم دَى په دوهم بيت کښ جَل يعنى سَوى..٢
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در پوهيږم بيا ستم بنيادَوې  دا چه نور ښايسته ما ته يادَوې
نور به کۇم گناه و ما ته زبادَوې  بې له دې چه مدعى يم ستا دَ مينى

چا وې نن چه خپل بنديان آزادَوې  چيرى نه وِى چه ما هم در سره خالص کړې
ال به کله اندوهگين دَلښادَوې  انتظار ئې دَ ښادۍ اندوه دوتا کړ
باده گل دَ چمن ولى کشادَوې  چه آخر ئې بيا هم ته په مځکه توى کړې

تر ځان تير شه که خپل ځان فرهادَوې  په خالى فرياد به هيڅوک فرهاد نشِى
په لږ علم ځکه ځان اوستادَوې  چه خبر په حقيقت دَ علم نه ئې!

لږ جحاب عبدلقادر ته دَ مخ واخله 
که بنياد ئې دَ هستۍ بربادَوې 

ځکه بند دَ غافلۍِ په قفس شوې  چه دا هسى رنگ په نغته دَ خپل نَس شوې 
دَ غټى په جالو بند لکه مگس شوې  شاه بازان په دغه جال کښيوتى نشِى

بې وقاره په څو سپک تر خاورُو خس شوې  چه هوا دِ غورَزوِى هورې ته درومې 
له غه پسه به ژوندَى لکه ککنس شوې  که په اور دَ محبت خپسره وسوې 
بې هنگامه وياند څه لکه جرس شوې  چه دِ وپوښتى څوک هاله څه ووايه 

هم به هاله پيښى بيا مومې که پس شوې  که وړاندى غواړې ځان کم گڼه تر بله 
چه اسره دِ ۇ کسان هاله دِ غم ۇ 

هوَس کړه عبدالقادره چه بيکس شوې 

وران کارونه مى به ساز په يَوَه دم کړې ربه ستا قدرت کمال دَى که کرم کړې
په زمان پوره کارُونه دَ عالم کړې  څه يم زه، څه مى مقصود څه ځما کار دى

سپک درانه کارُونه واړه سره سم کړې لکه غر په سر ئې ږدى لکه خس اخلى
شاه گداى، بادشاه گداى دَ لوى حشم کړې دَ همه چارو اسباب درته موجود دى
ستورى وبريښى غرمه جهان تور تم کړې  په قدرت هسى نور يو سې له آفتابه 
په سبا ئې دَ عشرت په ځاى ماتم کړې  ډير ښادمن په عشرت درسته شپه کارُوڼه

شپه له ورځى را پيدا کړې ورځ له شپې نه 
و مرده ته ورکړې دم ژوندَى بې دم کړې 

چه ژوندون مى دَى دَ خپل ميَيَن په مينى  حال مى تا وته معلوم دَى ته مى وينې 
ترې به ووَزى هاله، چه ووزى وينى  عشق مى ځاى په رگ او پلو کښ ځما وينو

که مى سرې اوښى له سترگو ځِى که سپينى دا زهوب ځما دَ زړه له داغه درومى
چه خبر به شې ځما له سينې خوړينى چه دنَنه زړه ئې خوږ شى زړه مي خوږ شى

ستا له خولې الړى تر هر څه دِى شيرينى  کوثر کاندى رنځوران دى چه صفت دَ 
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تر ململ دى، عبارى جامې مهينى ملوکان ئې هيڅ له قدره خبر نشول
سل فتنې لَرِى ال سترگى شرمگينى په کوږ کوږ کاته ئې شيخه غلط مشه 

دَ نگاه په تيغ دِ غُڅ عبدالقادر کړ
پرې مرهم دَ شونډو کښيږده زړه سنگينى

هم هغه ځما دلبر دى چه په واړه کښليو بَر دى 
سر تر پايه واړه بَر دَى برخوردار به ځنى ډير شى
قد ئې سبر سمنبر دى مخ ئې بر شونډى ئې لعل 

هغه شاه دَ بحرو بر دى  چه قانع په خشک و تر شى
چه په بدو باندِى ښه کا 

هغه وگڼه چه بر دى 

سود غليم ته زيان دَ خويش دى پښتانه کوته انديش دى
واړه زهر، واړه نيش دى نوشدارو پکښ ناياب دى

په بدخوى مالگه دَ ريش دى حريصان، طالع، سترگ وږى
کفر کشى کا چه درويش دى ملکان ئې آدم کش دى

پير مرشد ئې جهالت دى 
نه په دين دى نه په کيش دى 

دَ بيان تر حده تير دى  اشتياق دَ ليدو ډير دى 
چه مى يار له دله هير دى  دا گمان کړه له زړه ليرى

دَ هجران عجب شمشير دى زړه مى غوڅ كا صورت روغ دى
په ما زهر يا گنډير دى  كه ژوندُون تر هر څه خوږ دى

دَ غم کوټ تر زړه چاپير دى هوس نه پريږدِى چه ورشى
رنتهبور او گوالير دى  کشمير هم په مهجورانو

دَ زړه سوِى دَى چه بې ياره 
په کرک يا په بونير دى 

څه په کار چه بقا نلَرى تيريږى  که هر څو ئې دَ دنيا دولت ډيريږى
ځه تل نه وى په خسړى نه پيريږى  بادشاهى دَ اورنگ زيب و آزاده ته

دم په دم مى اوس هغه ياران هيريږى چه يَو دم مى له خاطره جدا نه وه
په سړو گرمى اوس دواړه ازمائيږى  عجيب وار دَ ناپوهۍِ دَ ځوانۍ ۇ

که دَ اۇښکو په ځاى تل وينى بهيږى  تللى عمر هر گز نه راځى په بيارته
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چه ئې زخم په دارو ۇ نه رغيږى  دَ باڼو ناوک ئې هسى په ځان لک دى
که هغه وارۇ که دا عبدالقادره

ننداره کوَه چه څه رنگه تيريږى 

ناگهانه بيليدل دَ روح او تن دى  دَ اجل راتله سړى ته بَغتَةً دى
په هغو زموږ سالم چه په وطن دى گنُدى وى چه سره بيا په يَوه ځاى شو
دا گلۇنه چه نن ورځ په شگفتن دى په سبا به ئې باد گوره چرته يو سِى

چه هوښيار دِى هميشه په گريستن دى دا خندا ژړا مى خوى دَ ليونى دى
بادشاهان دَ روم دَ هند که دَ ختن دى هر گداى چه آزاده وِى تر قربان شه

چه مشغول دَ خپل وجود په شکستن دى  ماتَول دَ بت آسان دى مردان کۇم دى
نن نسيم عبدالقادر ته سحر وَوې 

بوى ئې واخله دا گلۇنه په رفتن دى 

دلم را از سر نو بند غم کردى کرم کردى  چو زلف عنبرين را پيچ و خم کردى کرم کردى
شب اندوه ما را صحبدم کردى کرم کردى  چو بکشودى نقاب از رخ نمودى عارض زيبا

سرم را چون بدست خود قلم کردى کرم کردى چو قتلم را بديگر کس نفرمودى بحمداللّٰه 
جفاها گفتى و جور و ستم کردى کرم کردى بروى عاشقان زار عمرت در فزون بادا

سراسر محنت و غم بود در ملک وجود ما 
چو بازم ساکن ملک عدم کردى کرم کردى 

کوه دى  کاه شى نه دَ  په سيلۍ جنبش دَ  دَ زړگى مى له اندوهه څه اندوه دى
بې پيونده آزاده عجب گروه دى  خالى الس وته او زړه ئې ډک له مينى

په زړگى دَ دنيا دارُو غم انبوه دى  دَ فقير له غمه څه چه غمجن اوسى
دَ دنيا يارى يارى مگڼه دروه دى  ١چه خبر ئې شى له مکره ځنى تښتى

 مقطع نلَرى..١
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)٢(

رباعيات
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رباعيات

(الف)

)١(
چه کږې چارى فلک کچ گرد کا زړه مى له رشکه هر گوره درد کا
ذوق او هوس دَ دنيا نامرد کا ځوانمردان ناست وى آهونه سرد کا

)٢(
په درد او دوک ئې ځبله جدا کا په ډير هوس ئې سره آشنا کا
څوک به څه مينه دَ زړه په چا کا چه دا احوال دَى پدا دنيا کښ

)٣(
چه روته نه رسى، هسى آغاز کا سړى هر گوره طمع دراز کا

پالر ئې خمير کا، نمسى ئې ساز کا  په څلويښت کاله کم زيات چينى شى
)٤(

دَ پښيمانۍِ ژړا بار بار کا چه په نابوده دنيا اعتبار کا
هغه به خاورى په تا انبار کا چه لږ غبار دې په خاطر نه پسندى

)٥(
لغړه ونه به بهار ژر گڼه کا ساقى را پاڅه گل غوړيدَنه کا
صوفى به خپله خرقه گهنړه  کا١که روکه نه وى چه شراب راوړې 

)٦(
حال دَ نغړليو ورته ښکاره کا که مځکه خپله گيډه پاره کا 

تمام جهان به يَوه ناره کا خوب او خوراک به له خلقه والړ شى
)٧(

دننه زړه ئې ذکر په درد کا ذکر هغه دَى چه ذاکر فرد کا
دواړه جهانه ورباندى سرد کا  که مَى دَ ذکر باندِى غالب شى 

)٨(
چرگان ککړى چرگى بانگونه کا  نن کانده چرخ عجب سانگونه کا
لوږى په غاښ مزرى پړانگونه کا له مستۍ واز دى تر وړى گيدړ نه خورى

 زيور..١
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)٩(
ال تر بيځانکيو  اوربشى تشى کا١ناراسته ښځه غنم اوربشى کا

هومره پرې نشى چه پيشو پيشى کا پيشو ترې پۍ څټى دا ورته گورى
)١٠(

سپى دى ټميږى څوک دِې کورى کا  هوښيار چه ناست وِى ناپوه خبرى کا
که هر څو توئى دَ خولې شکرى کا  چه څوک ئې نه پوښتى خاموښ دِ اوسى

 
(ت)

)١١(
مراد نه مومى هيڅوک بې وختَ مکړه هيچا ته گله له بختَ

بال ئې ال ده تر بال سختَ  شکر وگاږه په هر احوال کښ

(د)
)١٢(

نامراد بهتر دَى تر بامرادَ  ستا په دوران کښ اې بې بنيادَ
ځموږ توبه شه له هسى دادَ  په خندا ورکړې، په ژړا واخلې

)١٣(
! دَ نامرادو دَ زړونو مرادَ اې د بې زادو دَ الرى زادَ

راکړه و ما ته له خپله دادَ  محتاج مى مکړه دَ بل وَ ورته
)١٤(

خالى يَو دم نه يم د تا له دردَ اې چه په مخ وړې خوبى له وردَ
که تر نارنج مى چهره ده زردَ ته بې آسيبه، بهى سيب اوسې 

(ر)
)١٥(

ژوندون هر گور دَى په ما دشوارَ ! چه بې تا پايم بيل شويه يارَ
که سړى مړلَى بې خپله وارَ  ډير به په غم کښ دَ اشنا مړه ۇ

)١٦(
سپى ال غپا کا چه مياشت شى بدر څه زده بې نيازو د تا په قدر

ته دِ گالب يې، نور کل دَ بدر ٢که کښلى واړه لکه گلونه شى

 دا کلمه کټ مټ وليکله سوه..١

 په پښتو کښ و چنار ته وايى..٢
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)١٧(
زهر پازهر کړې، پازهر زهر  په چا چه مهر کړې په چا چه قهر

په بټ ئې الر کړې، په بط ئې نهر بحرو برد واړه د تا په حکم دى

(ز)
)١٨(

له نازه ډکه خالى له نيازَ  په زړه مزريه په سترگو بازَ
! زنهار پخپله خوبى مه نازَ کښلى فلک بدرنگ کړه تر تا ال 

(ش)
)١٩(

په شونډو ميه په مخ آتشَ درد دِ مه وينم ساقى مهوشَ
زړگى مى خالص کړه له غل و غشَ له خاصه خُمه خاص مَى را نوش کړه

(ښ)
)٢٠(

څو څو بناوى لرې په مخ کښ ښکاريږِى تا ته دنيا په سخ کښ
تأثير هيڅ نکا په ساړه سمخ کښ  په کاڼى وکا، اثر خبره

(ع)
)٢١(

دَ ځان په سولو مجلس کا جمع ځوانمرد هغه دَى چه لکه شمع
په مخ ئې درومى باران دَ دمع دَ بل دَپاره که په خندا وِى

(ل)
)٢٢(

کښليو را ځنى تور شول  زړونه دَ  سپين مى دَ ږيرى په تورُو زور شول
هغه کارُونه مى اوس پيغور شول  چه په ځوانى کښ ځما په فخر شه 

)٢٣(
زويه که وروڼه واړه مى وليدل هر چه له ځانه سَره ښه مى ليدَل

ما خپل بې خدايه هيڅوک و نه ليدل ښه په هيچا نشى نفسا نفسى ده
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(م)
)٢٤(

باران دَ وينو له سترگو وورم  ځکه له درده ځبله ښورم
چه خال و خط ئې په ليمو گورم  کښليو دَ ليدو تير شه وار مى دَ 

)٢٥(
هم هغه مات دَى چه روغ ئې نه لَرم زه پخپل ملک خو يَو خپل زړه لَرم 

دريغ ئې خداى مکړه چه له تا زه لَرم  که دِ پکار دَى درته پيښکښ دى
)٢٦(

هيڅ ساعت نشته چه په ماتم نه يم  دَ يار له غمه خالى يَو دم نه يم 
که آه فرياد کړم و گړيه گرَم نه يم  په زړه مى زخم په زخم کيږى

)٢٧(
بنده دَ ده يم که خوب ناخوب يم  اللّٰه مى رب دَى زه ئې مربوب يم 

نعمت ئې نه وينم په نعمت ډُوب يم  غرق په اوبو کښ کله اوبه وينى
)٢٨(

يا مى به يار شې يا به ځاى قبر کړم په څو به ياره له تا نه صبر کړم
زړه تا په خوله کښ دَ خونى ببر کړم عشق مى په مثل دَ خونى ببر دى 

)٢٩(
له کل هوَسه ئې دَ دنيا سوړ کړم زوړ کړم غمونو دَ اشنا زوړ کړم

نَو مى ئې وچ کړ، هجران نڅوړ کړم څو څو تاۇنه را باندى تير شول
)٣٠(

شيخ يم، عالم يم، يا پرهيزگار يم  زه هسى نه وايم چه نيکو کار يم 
زه که ناپاک يم کنده مردار يم  ته په ويَلو ځما ځان پاک کړه

)٣١(
په مرَيى والى د تا داغلى يم  بد يم دا نه وايم چه زه ښاغلى يم 
تښتى بنده يم درته راغلى يم  مرگ مى قبول دَى شَړل دِ نه وى

)٣٢(
بس دَى و ما ته، چيرى لتا درومم که نور څه ندى چه مريَى ستا نومم
کله به تا غُندِى څښتن زه بيا مومم ته به ځما غُندى مريُونه ډير مومې

)٣٣(
قوت مى لږ دَى، دَ ځواب نه يم  که هر څو خوږ يم دردمن په زړه يم 

ځواب ئې ورکړم، وايم چه ښه يم  چه يار مى وپوښتى وايه څه حال لرې
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)٣٤(
له غمه څه وايم، دردمن يم خوار يم  دَ يار له غمه په زړه افگار يم 

افگار يم، خوار يم، بيمار يم، زار يم  په زړه دردمن يم، هر گور بيمار يم 
)٣٥(

شپه ورځ له درده و بله ښورم  خلقو گرم نه يم، که وينى وورم
چه سترگى کښيږدم خال و خط گورم ١محروم له کښليو له نندارو شوم 

)٣٦(
بيا تر عالمه آشنا ښه پيژنم که مينى گول کړم عالم نه پيژنم

که آشنا راشى آشنا زه پيژنم  دا آشنا ندى دَ آشنا رنگ لرى

(و)
)٣٧(

زيات تر حسابه تر شماره تير شو  دَ جدايۍِ مدت دِ ډير شو
نوم مى دِ ياد دَى، رنگ مى دِ هير شو  هير شى له دله چه والړ له سترگو شى

)٣٨(
صديق  تر نورو ځکه مزيد شو ؓچه باوجود دَ پيرۍ مريد شو

په لږگى کبر ابليس مرَيد شو  عمر ئې تير کړ په عبادت کښ
)٣٩(

خالصى مى نشى اوس پکښ گير شو دَ غم لښکر مى تر زړه چاپير شو
دَ خوشحالۍِ کاروان پرې تير شو  سراى دَ غمونو دَى څه شو که يَو ځل

)٤٠(
هر حرکت دِ ځما په راى ۇ چه تنکۍ لښته وې وخت دَ نماى ۇ

محنت مى واړه ضائع بې ځاى ۇ  چه ښاخ شوې شوخ شوې تبر ترښځ غواړې
)٤١(

گلو  غواړم له خدايه فرصت دَ  په اَورادونو دَ څلور قلو
کښلې دلبره، ښيښه دَ ملو صحت دَ ځان دَ يارانو واړه

)٤٢(
په خوله ځما يې، په زړه دَ نورو صد دِ ۇوينم په سترگو تورو
زه دِ غلط کړم په کيسو سپورو غوړ دِ په نورو يارانو وخوړل

 چه چشمې کښيږدم..١
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)٤٣(
اور دَى ترې بويه حذر بخردو حسد په زړه کښ دَ بې حسدو
هغه سړى دَى په شمار دَ ردو چه له مقبولو سَرَه دښنى کا

)٤٤(
په بد خصلت شول بتر تر ددو فخر لوئى کا، خلق په بدو
ربه ما مکړې په شمار دَ ردو  رد شول رسمۇنه کا شرع ئې پريښوه

)٤٥(
مست ئې په جام يم دَ دوو عينينو بندى په تار يم دَ دوو زلفينو
نوش ئې چه مَى کړل دَ شفتينو دَ طهور مَى به، باندِى ترخه لگى

)٤٦(
دَ پريکولو، آواز بلبلو:  گاو الړم و باغ ته په نيت دَ 

هسى رنگ مست شوم لکه په ملو وکړ دستې مى له السه پريوتې
)٤٧(

خبرى ښې دِى، ښې تر شکرو ژبه عادت کړه په ښو خبرو
قدر ئې ډير دَى تر مرغلرو دَ خوند مثال ئې شکرى وايم 

)٤٨(
بوى دَ دلبرو دَ ښو کاکلو  نسيم چه راوړ دَ باغ په گلو

هم باندى وکړه مينه بلبلو  له هغه بويه هم گل بوى دار شو
)٤٩(

زړه سمدر دى پکښ ئې کور شو  ډک مى دنَنه لړمون په اور شو
له بخته خوښ يم، چه بخت مى تور شو  چه ستا دَ تورُو زلفو په رنگ دى

)   ٥٠(
پخوا تر هغه چه د بللو:  مکړه وکړه سامان دَ تللو

وخت دَ حساب دَى وخت دَ تَللو  استواځى راشى چه اوس را درومه
)٥١(

دَ څرخ ناسازى و چا ته شمار کړو له خپله بخته و چا ته زار کړو
هومره څه نشته چه يو ترې يار کړو  کابل ښهر کښليو دَ  ډک دَى دَ 

)٥٢(
زه دِ قربان شم تر سترگو تورو  څه زده په قدر دَ لعلو کورو

ته دِ ځما يې، نورى دَ نورو  که کښلى جمع دَ درست جهان شى
)٥٣(

په پښتانه کښ دَ خوشحال بيگ ۇ که عقل پوهه، که تيغ که ديگ ۇ
زر ئې سخا ته دَ صحرا ريگ ۇ  زر ئې همت وته په شمار دَ سلو ۇ
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)٥٤(
که ښه پوشاک ۇ، پوشاک هم ډير وشو که ښه خوراک ۇ، خوراک هم ډير وشو

که ډير ژواک ښه ۇ، ډير ژواک هم ډير وشو  ربه اوس راکړې دَ دين خوښۍ
)٥٥(

ځکه فرياد کړم روزگار مى شور شو  بَل مى په زړه کښ دَ مينى اور شو
دَ صبر صاد مى په سترگو کور شو  دَ يار دَ سترگو سياهى پريوته

)٥٦(
بدى په قصد کړم نيکى په سهر عمر تير شو واړه په لهو
جنون بهتر دَى تر هسى صحر تف پدا عقل لکه ځما دى

)٥٧(
حزن اندوه شى له عاقالنو خندا هوس شِى له جاهالنو 

جهان ودان دَى په غافالنو  که لږ بيدار شى خونى به ورانى کا
)٥٨(

په هر مسجد کښ اذان ادا شو له کښيه وچاوده وخت دَ سبا شو
په ځان ځموږه سبا بال شو  راشه چه کښل دِ کړم اوس به بيليږو

)٥٩(
ويجاړ شوۇ بويه چه ودانيږُو  ځوانى چه والړه بيا نه ځوانيږم

تاسى خداى ښه ساته موږ روانيږو په مخ استواځِى دَ طلب راغله 
)٦٠(

دنَنه زړه مى را څخه خپور شو  غم پرې هر گوره دَ جهان زور شو
کلى هغه دِى عالم پرې نور شو  راغله ناگاهه په آشنا کليو

(هـ)
)٦١(

څو دِ الس رسى مروت داد کړه  دا پند له ما نه په زړه کښ ياد کړه 
آزاد بنده کړه، بنده آزاد کړه  زړونه دَ هر چا په احسان ښاد کړه

)٦٢(
په دوى مى عفوه دَ پرهيزگار وکړه  ربه په کار مى دَ نيکو کار وکړه

ځوانى مى تيره په خوشيو چارُو کړه  عمل دَ نيکو را ځنى وَ نه شو 
)٦٣(

دَا آواز وخوت دَ خُم له فمه  په مجلس کښ بيرون له همه 
ځما له حاله مشَى بې غمه  چه زه هم ستاسِى ميخور زلمَى وم
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)٦٤(
راغلې پخپله دَ عاشق خوا لَره شابښ او شابښ محبوبه تا لره
خداى دِ تر ډيره په دا دنيا لَره دَ عاشقانو نمنځنه ښه کوَه 

)٦٥(
تل ئې دَ زړه په غوږى ژغوره واروه دا پند دَ هوښيار وروره

وار خطا مکړه، وَ وار ته گوره! دَ هر کار وخت شته خبره ځاى لرى
)٦٦(

دَ جهانيانو، جان او جهانه  دَ ميرو ميره دَ خانو خانه
که وې نيک نيته او نيکزبانه  دا رنگ لوئى به هاله روزى کړې

)٦٧(
د ښى له مرد کړې خپلوى له دونه  دريغه دريغه واژگون گردونه 

لونې په اهلو باندِى گردونه  په نا اهالنو باندِى عنبر لونې
)٦٨(

ځاى ئې کاوه شى دَ زړه د تنه گلو او د گلونه په وخت دَ 
هسى رنگ سوه شى لکه څوک غنه ١چه بهار تير شِى خزان پرې راشى

)٦٩(
ځما دَ غم دَ جونکړۍ رڼا شه  راشه راشه ښايسته راشه

دَ هغې الرى بال په ما شه  په هغى الرى چه ته را تللې
)٧٠(

په دواړه کَونه خورم خوشحال اوسه پير مى چه حل ئې واړه اِشکال اوسه
چه خوښ له خدايه په هر احوال اوسه  دا نصيحت ئې راته هميش وايه

)٧١(
که هر څو بد وِى ورته ليمه وايه  چه حاضر نه وِى ورځنى ښه وايه
چه مخامخ شِى ورته ئې وَوايه  که لږ ډير عيب په يار کښ وَوينې

)٧٢(
که يَو درنگ کښينې ځما تر څنگه  مَيَن را ياد شو د تا له رنگه

ځار شم قربان شم تر تا ملنگه  که اشنا نه يې، دَ اشنا مثال لرې
)٧٣(

سفله فرعون يا قارونى شه  مشه چه جاه ئې په افزونى شه
ورځنى ځان ساتى گيدړ خونى شه  دَ مردگانو په غوښو مست وى

 دَ اغزنى ونى وچ ښاخ..١
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)٧٤(
عين په زړه ده دَ هر چا لکه  ارمان ارمان دَى کجرَ و فلکه!

تيره گزلکه  دَ جدايۍِ ستا له گردشه خونه دِ ورانه شه
)٧٥(

چه را ښکاره شِى اجل له همه  فرياد فرياد دَى له هغه دمه 
په ډير ارمان او په ډير المه  ما به يَواځى روان کا گور لره

)٧٦(
پکښ وريتيږم دَ خداى دَ پاره  بيلتون دِ سخت دَى په ما تر نازه

تر تا قربان شم مَيَنه ياره  يَو دم له ما نه مه جدا کيږه
)٧٧(

صفت دَ مرد شِى له نيکه خويه گل شِى له کښليه بويه ثنا دَ 
گل له رنگه، د مرد له رويه دَ  اهل به نکا ستايَنَه هيچيرى

)٧٨(
صورت دِ روغ دَى تمام له غمه  خواره حيرانه بنى آدمه

راغلَى مه وَى کاش له عدمه  ژوندَى غمجن يې، مړَى غمجن يې
)٧٩(

دوهم په نيت شِى ثابت له واره  هر څوک چه يَو کا زړه خوله خپل دواړه
تاوان ئې واړه ځما په غاړه  که کمَى وَرغَى په دين دنيا کښ

)٨٠(
چه مينه کاندِى مينه ئې ورانه ده  ناپوه به وائى مينه آسانه ده 

دَ نام و ننگه وتنه گرانه ده  په نام و ننگ کښ دَ سر ښندَنه شِى
)٨١(

لړمون مو درست شو سَره کرمونه  چه دا ناسازى دَ څرخ زغمونه 
بل دِ را پيښ کړه دَ عشق غمونه  يَو دِ جدا کړو له خپله ملکه 

)٨٢(
له همه واړو په وار وار ماته شوه  چه مى به طمعه دَ دنيا چا ته شوه

اوس مى يَو اځِى اسره و تاته شوه  اسرې دَ خپلو پرَديو پاته شوې
)٨٣(

خود به پوهيږى چه ئې کوينه  مينه څو رنگه مزه لرينه 
که تر واړُو خوږو شيرينه  کله تر واړو ترخو ترخه شى

)٨٤(
له خدايه نور څه بې خدايه مي غواړه  که ډير څه درکا ورباندِى مه وياړه

وَ خداى ته ژاړه، له خدايه مه ژاړه  ژړا دَ قرب ژړا دَ بعد ده
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)٨٥(
تريخ شې چه کړ شې زيان تر اندازه  کښليو نازه که هر څو خوږې دَ 

په ډير خوراک کا بال در سازه  که په لذت کښ شکرى ښې دى
)٨٦(

په مخ تر گله ښايسته آغله ١په الرى تللَم په مخه راغله 

ځما خاطره! پيدا يې داغ له  داغ ئې بيا نوَى را باندى کښيښ
)٨٧(

چه لگيا شوې په زړه ځما ده  هيڅ نه پوهيږم دا څه بال ده 
اور دَى که مينه دَ دلربا دَه  لړمون مى سوځى قرارى نشى

)٨٨(
بې تا مى مينه له هر څه ما ته کړه ربه دَ لطف نظر و ماته کړه
نظر دَ مهر په څاڅکى ما ته کړه  چه صورتونه ځنى پيدا شى

)٨٩(
چه جدا کيږِى ياران له ما نه  لکه اروا ځى دَ چا له ځانه

په ما ال سخت دى ليرى له تا نه  هسى ساعت خو بلکه تردانه 
)٩٠(

باران دَ فضل را باندِى وَ ووره ربه له غيرو چارُو مى وژغوره
ته ځان ته گوره و ما ته مه گوره  زه که بد کار يم اليق دَ نار يم 

)٩١(
پخپل حکمت کړې څه کوپارُونه  واه واه سړيه! د تا کارُونه 

په دم له سوړى اژدر مارُونه  په دام له سينده ماهى وَکاږې
)٩٢(

ډير مى تر لعل و تر ياقوت سره وليده لب مى په خوب کښ دَ دلبره وليده
ډک مى له وينو دواړه ليمه وليده چه ويښ له خوبه شوم سترگى مى ومښې

)٩٣(
ستا له درگاهه دَ چا گزير نشته اې هغه شاهه چه دِ وزير نشته

که په تقصير کښ، ځما تقصير نشته ستا له کماله فضله اميد لرم
)٩٤(

مخ مى په اُوښيو دَ فراق سور ليده  يار مى په خوب کښ ډير سخت رنځور ليده
دَ ده صحت مى دَ زړه سرور ليده  چه خواب نامه مى دَ تعبير وکَته

 يعنى ښايسته او مرغوبه او ښکلې..١
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)٩٥(
دا وينا واوره له ما په ځيره اې په هيڅ خوښه په هيڅ دلگيره

ولى غافل يې دَ ځان له ويره؟ هيڅ خبر نه يې چه څه يې څه به شې
)٩٦(

اوښى را توى کړم په رخسارونه  چه زړه را ياد کا تير ساعتونه
اوس مى نصيب شه ساړه آهونه  وار دَ دلبر دَ ليدَلو تير شو

)٩٧(
دا په ظاهر په باطن كښ داده  دا چه ښكاريږى كه دا هم داده

چه خوار شِى خالص شى د دې له داده  دلې هورې ئې خالصى نصيب نشى
)٩٨(

ال مى شى مينه په بدَو زياته په ورځ توبه کړم په شپه ئې ماته
له دې توبې نه څه زيان و ما ته سکه نور بايده دى چه توبه گار شم

)٩٩(
په اُوه رنگه زيور پسللې ده  دَ دنيا ناوې که هر څو کښلې ده
موږ په اوجاړه مينه نيولې ده  ١نور دې آخلى بهره له وصله 

)١٠٠(
په رنگ دَ خورُو په خوى د جن ده  نن پدا ملک کښ عجبه جن ده

هيڅ نه خبريږې ده دَ چا جنده  په سوال کښ هوکې بې له يه نکا 
)١٠١(

راته ئې وَوې ځما فرزنده!  جار شم قربان شم دَ پالر تر پنده
خو ئې خبر ندَى ممسک له خونده  لذت دَ ورکړى تر ساتل ډير دى

)١٠٢(
پيرى په مثل لکه عقبا ده ځوانى عاقل ته لکه دنيا ده

دَ هر عمل په پيرى جزا ده  چه څه عمل ئې په ځوانى کړَى وِى

)١٠٣(
بنديان آزاد کړې څښتنه خپله  هيڅ نه پوهيږم چه ال به کله 

ته خود خبر يې ځما له دله  حاجت دَ خولې دَ عرضونو نشته
)١٠٤(

نظر دَ مهر څه خو گماره  شيخه په ما باندِى دَ خداى دَپاره
نور مى غمونو وته مه سپاره  عاجز يم توان دَ غمونو نلَرم

 ميشته نيولې ده..١

١٢١



)١٠٥(
همسا څکونِى دِى ور پسى ځونه  موږه ړانده يو، ځموږ فعلُونه 

که الر کوهى لرى يا گړنگونه  که فعل ښه لرې اندوه هيڅ مکَوه
)١٠٦(

بندى په السو په پښو بې بنده  راشه که گورې سړى بې پنده
شنوا غوږُونه کاڼه له پنده  په رَډُو سترگو ړانده نه وينى

)١٠٧(
واړه خوښى مى له دله هيره ده  په زړه مى ستا نه انديښنه ډيره ده 

اوس پرې ښه پوه شوم چه تحقيق تيره ده  هر چا ته تيره ده دنيا بود نلَرى
)١٠٨(

چه راکوې ئې هغه کوَمه  نه ما څه کړى دِى نه به څه کړمه 
مړ يم عالمه، مړ يم، مړ يمه  نوم دَ ژوندون مى نوم د علم دى

(ى)
)١٠٩(

ښه دى چه بد وِى ورته ښه ووايى چه ښه وى خلق ورته ښه نه وايى
که درته بد وايى که درته ښه وايى نظر په خداى کړه خلق مه گوره

)١١٠(
له کښيه لوريه راوختلې وخت دَ سحر شو پريونه تَلې

په ډير کتل مى سترگى وتلې دَ يار دَ راغلُو وعده شوه تيره
)١١١(

خوب به ئې نشو په پالنگ باندى چه به ترې نه وه گلۇنه الندى
پرې زرغونه شول گنډيرى سپاندى  اوس په لحد کښ پراته په خاورو دى

)١١٢(
چه ترې عبرت واخلى پرې مى سالم دى  دَ عارفانو دَ خولې کالم دى

بنياد هيڅ نلَرى تش احتالم دى  عيش و عشرت دَ دنيا کل واړه
)١١٣(

زوى ئې له لوږى کويلى  کوئى١زويه په کور کښ وچ ټوک په ژوئى
دنيا خوږه ده تر ځان تر زوئى رشتيا متَل دَى هوښيار وَيَلىِ:

 يعنى کويږى او کوکو لَرى..١

١٢٢



)١١٤(
قهر و ستم کا هميش مى زورى يار مى هر څو و سر ته لورى

خو يَو دِ نورُو وته نه گورى  ال تر دا زيات مى واړه قبول دى
)١١٥(

زه تا ته گورم ته بل سر گورې غافله وخورې دا سترگى تورى
که زړه له غيرو مينو وَژغورې  ځما دَ مينى الفى هاله وهَه

)١١٦(
خيال ئې راغلَى ځما کنار ته دى که هغه يار مى ظاهر په بيارته دى
گله چه رنگ دِ ځما و يار ته دى ځاى به دِ پاسه پخپل تندى کوَم 

)١١٧(
ډيرى ئې څڼى دَ خيال خپرې شولې  څو شکر خورى خاورى خورى شولې

اوس تورى خاورى پرې پاس سپرې شولې  چه تل سپرلى ئې په عراقيانو وه
)١١٨(

ځکه په مځکه ښکاره گلونه دِى چه پکښى يښى ښه صورتونه دِى
دا تورى خاورى کښلى مخونه دِى  قدم پرې ورو ورو په احتياط ږده

)١١٩(
په حال هيڅ نه يُو چا خبر کړى تقدير درياب دَى موږه خسړى

هم ئې له کومه ځايه راوړى  چه دا درياب مو به چرته بيائى 
)١٢٠(

يو لښلى نه وِى، بل پرې پيهم راځى دَ غم لښکر مى په زړه هر دم راځِى
انديښنې ډيرى شوې هغه هم کم راځى په خوب کښ کله ښه ساعت ليد شى

)١٢١(
يا پرې خبرى دَ داد مشکل وِى هر چه امير دَ لښکر بيدل وِى

په هر محفل کښ به منفعل وِى  تل به رټلى شړلَى گرزِى
)١٢٢(

څوک مَى پرسته حب دَ اياغ لرى ځنى هَوس کا مينه په باغ لرى
عاشقان مينه دَ زړه په داغ لرى دا دواړه گروهه بوالهوسان دى

)١٢٣(
په دواړه زلفو عنبر نثارى  په ونه سبرى، په مخ گلزارى

عيب دِ دا دَى دَ ډيرُو يارى!  خوبى دَ حسن زياته تر حد لرې
)١٢٤(

چه ئې وَوايم خو هم پټ ښه دى دَ يار غمونه چه هومره نه دى
هم به ئې زه ساتم دَ نورُو څه دى ناحق به نور کړم اخته په زړه کښ

١٢٣



)١٢٥(
سترگى منگل خونريز ته وازى په زړه مزَريه په سترگو بازى

په ما دواړه ناسازى سازى  سازى ناسازى چارى په ما کوَه 
)١٢٦(

سر تر قدمه له خوبۍ سازى په زړه مزريه په سترگو بازى
چه له نيازمنو هر گورې نيازى هر څه دِ ښه دَى عيب دِ دا دَى

)١٢٧(
پرې خوشحاليږم چه ئې له ناز وائى يار مى که هر څو راته ناساز وائى

وايم که تل ئې راته باز باز وائى چه راته وکا ښرې ښکنځلى
)١٢٨(

نسيم را والووت سنبل پرې ناڅى باران ووريږى څڅواکى څاڅى
ساقى ته گورُو که دَى را پاڅى  اسباب دَ عيش واړه موجود دى

)١٢٩(
پروت که په مځکه وِى هم قدر دار دى دانا په مثل دَ شهسوار دى
الړ که اسمان ته شى هورې هم خوار دى ناپوه سړى په مثل غبار دى

)١٣٠(
گل له خزانه خاطر پريشان لرى د گل له غمه بلبل افغان لَرِى 
نه ئې گلونه نه ئې خزان لرى ١دا گناه ستا دى دَ صبا باده

)١٣١(
چه ستا په راى ځى، پردى تر ورور ښه دى سپين چه بدخوى وِى، ترې نيکخوى تور ښه دى

تر سرو گلونو په ژمى اور ښه دى  ښه هم هغه دَى چه ستا په ځان ښه وى
)١٣٢(

يا خو غڅکى يې يا پړانگ ليوه يې  ښايست دِ الړ شو په خوى ښه نه ئې
نه هغه زه يم، نه هغه ته يې اوس له ما ليرى په څنگ څنگ گرزه

)١٣٣(
عاشق گرم ندَى که زړه ئې تور شى مخ چه د حسن له غوړو سپور شى

خزان وهلَى اليق دَ اور شى  گل چه تازه وِى ځاى ئې په سر کيږى
)١٣٤(

نه وِى چه زړه دِ پکښ تيربير شى غم دِ که هر څو په خاطر ډير شى
هسى به وار دَ غمونو تير شى لکه چه وار دَ ښادى والړ شه

 نن ئې گلونه سبا خزان لرې.١

١٢٤



)١٣٥(
په تخت چه کښينى ورته بادشاه وائى عام وَ هر چا ته څښتن دَ ساه وائى

چه تل په زړه کښ اللّٰه اللّٰه وائى  ژوندى هغه دَى، بادشاه هغه دى
)١٣٦(

دَ يار دَ مهر هاله اليق شى  د عشق په کار کښ چه څوک صادق شى
عاشق معشوق شى، معشوق عاشق شى  دوئى دَ دواړُو تر منځه ووزى

)١٣٧(
په خوله وايه نشِى، يَو هسى خيال راغى کښليو خيال راغَى نن مى په زړه کښ دَ 

گڼه پوهيږم چه لوى جنجال راغى  مگر يار راشى چه مى ترې خالص کا
)١٣٨(

هم هغه کښلى ځما دلبر دَى  کښليو سر دَى نن چه په حسن دَ 
خداى ئې را پريږده عجب بشر دى څټ ئې تر مخه ښايسته تر دى

)١٣٩(
هميش فتنې کا عاشق پريشان لرې که هر څو خوى او خصلت يو شان لرې

ځما دَ ياره څه خو نښان لرې  راشه چه دواړه سترگي دِ کښل کړم
)١٤٠(

شونډى سره لعل دَ بدخشان لرې مخ که تر نمره هر څو رخشان لرې
چه خوى خصلت دَ ځناور په شان لرې  ستا له يارۍِ ځموږ توبه شه

)١٤١(
که ښه آسونه که نور امالک وى که ښې ښې ښځى ښه ښه پوښاک وى

ځان ته او دين ته بد ډير خوراک وى چندان نقصان ئې سړى ته نه رسى
)١٤٢(

له چا فرياد کرې څوک پسى غواړې آبشاره ولى دا هسى ژاړې
بيا به را نشى اُوبه چه والړې  که تل فرياد کړې له کاڼي سر وهې

)١٤٣(
گمان مى نشِى چه بيا خوشحال شى زړه مى تر هومره غمو پايمال شى

محرم ته نه وايم چيرى مالل شى  و نامحرم ته احوال وايه نشى
)١٤٤(

تاوان په ځان باندِى خالى گفتار دى کار کوَه کار، پکار هم کار دى
کوتره گنگه طوطا طرار دى  عقل څه بل دى خبرى نور څه دى

)١٤٥(
زړه ئې له غمه عاقل مغموم لرى که زر دوستان لَرِى يَو غليم شوم لرى

په فراغت کښ به اندام کوم لرى  که نور ځان روغ وِى يَو غاښ رنځور شى

١٢٥



)١٤٦(
سيالب تش السى سيند لَمن پر لرى بحر خاموش دى سيالب غرغر لرى

بحر په گيډه کښ قيمتى دُر لرى  دَ سيالب گيډه له کاڼيو ډکه ده
)١٤٧(

ياس له مخلوقه دَ حق انعام دى  که ياس له حقه تحقيق حرام دى
طمع له خلقه دَ خلقو دام دى  اصيل بنده کا، خالص شوى بند کا

)١٤٨(
دا رنگه ږغ کا که څوک پوهيږى سحر سحر چه نوبت غږيږى

په ما ناحقه څوک هوسيږى  چه زه دَ بل وم، بيا به دَ بل شم
)١٤٩(

مينه پرې نه ښائى چه هميش نه پائى آورې بلبل دَ بهار څه وائى؟ 
دريغه تر کانده پورى که وپائى گلو ښايست کمال دى  نن خو دَ 

)١٥٠(
آه و فرياد کا اُوښى ئې څاڅى غمجن که گرزِى که کښينى پاڅى
که نور وگړى هوس کا، ناڅى  ورته ښکاريږى لکه ويرونه

)١٥١(
هم بې حجابه هم په حجاب دى يار مى په مثل لکه آفتاب دى

نور دَ آفتاب دَ آفتاب نقاب دى  دَ مخ شعلې ئې د مخ پرده دى 
)١٥٢(

نارې فرياد کا په اضطراب درومى چه کښته پورته قطار قطار درومى
په مخ مى اُوښکى لکه رودباد درومى  راځنى بيل شوى ياران را ياد کا

)١٥٣(
کښينې هر چا ته له ما نه زار کړې ته چه دا هسى له ما کنار کړې

ال دِ نيت بل شو، بل يَو به يار کړې  يا دروغجن وې منزل دِ لنډ ۇ
)١٥٤(

ځان نا آشنا کړې بيگانه وار گرزې ته چه له ما نه کنار کنار گرزې
ته به بې ياره هميشه خوار گرزې  زه ښايسته يم مشتاق مى ډير دى

)١٥٥(
خپل ځان تر نورو خلقو بهتر وينې  اې چه عيبونه دَ بل اکثر وينې

چه دَ بل عيب دَ ځان هنر وينې  سر دَ همه ۇ عيبونو دا دَى
)١٥٦(

دواړه هر گوره له عقله ليرى کړَلُو نه دِى دا دوې خبرى دَ 
بل په بدرنگى ناوى سندرى په بدرنگ زويه چه نغارې وهى

١٢٦



)١٥٧(
ولى دا هونبره طوالنى بليږدې چه عاقبت به له دنيا ليږدې

نور به ئې يوسى چه زر دلې ږدې چه وخورې وخورې چه ورکا يو سې
)١٥٨(

نوم به دَ نيکو په هر طرف لَرِى چه شجاعت کا دنيا په کف لَرِى  
هغه ميرات دَ شاه نجف لَرِى هر چه حاصل کا دا دواړه خويه

)١٥٩(
خپلوى دَ خپلو هاله په کار شى چه نور وگړى لتا ويزار شى
بيگانه هم تر سړى ځار ځار شى کنه په ورځ دَ راحت تر خپلو

)١٦٠(
راز به په زړه کښ هميش سرپوښ لرى هر څوک چه عقل دانائى هوښ لرى
که هيڅوک نه وى ديوال هم گوش لرى تنها به هم نکا دَ راز خبرى

)١٦١(
هوس به کاندى چه څوک سعيد وى روژې شوې تيرى سبا به عيد وى

شقى هغه دَى چه ترې بعيد وى سعيد هغه دَى چه يار تر څنگ لرى
)١٦٢(

چه قاصد هسى دلگيره بيا راغَى کوم آشنا راغَى خبر دَ تللو دَ 
اوس به زه درومم چه وار ځما راغَى  په وار وار واړه ياران روان شول

)١٦٣(
هم بې ادب دى چه رد دَ رب دى که دَ عجم دى که دَ عرب دى
مقبول هغه دَى چه په ادب دى کتابونو سيل مى وکړ دَ 

)١٦٤(
هم په والړ کښ دى ادب په نماست کښ دى ادب په تله کښ دى ادب په ناست کښ دى
نور څه ال پريږده ادب په زغاست کښ دى ادب په هيڅ کښ له سړى نه درومى

)١٦٥(
ال مى تر جمه افزون حشم درومى که په دولت کښ په شان دَ جم درومى
چه له سړيه په تله دَ دم درومى هيڅ به ښکاريږِى وَ دانايانو ته

)١٦٦(
باطل اختيار کا واړه ناخوب کاندى څوک چه بې خدايه غير محبوب کاندى
په ضعف الطالب و المطلوب کاندى غير به پريږدِى که دَ زړه فهم

)١٦٧(
يَو څو بلبلى چه ژړيدلې دَ منى وخت ۇ و مى ليدلې
چه بې گلونو وَ پائيدلې  خوارى خسته وې، وې مى سزا ئې
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)١٦٨(
نيکى له بدو، بدى له ښو کيږى لږده له نيکو نيکى چه څوکيږى

له بدى مځکى به گل په څو کيږى؟  دَ اميد تخم پرې باندى مه کَرَه
)١٦٩(

چه پير و ما ته تر خولې يستلى دى يو دوې وينا مى درته ساتلى دى
بې خدايه مينى واړه باطلى دى مينه بې خدايه په هيچا مه کوَه

)١٧٠(
خالص له اغياره هاله حبيب شى چه ئې دَ سترگو شرم رقيب شى
گل ته که هر څو اغزى قريب شى گل لمن به پرې ککړه نه کا دَ 

)١٧١(
و ما راکړى نعمت موال دى که دَ دنيا دى که د عقبا دى
او اليحُصٰى دى چه اليعدُّ شماره ئې ځکه کولَى نشم

)١٧٢(
هر څه ئې هير دِى په ياد دَ نس درومى چه کښته پورته ځموږ نفس درومى
حيف صد حيف اوقات عبث درومى حاصل دَ دين دَ چارى هيڅ نشته

)١٧٣(
پرې به پوهيږى چه روښن راى دى دا دوې خبرى ځما په ځاى دى
مردود دَ خلقو مقبول دَ خداى دى مقبول دَ خلق مردود دَ حق گڼه

)١٧٤(
واړه آفت دَ سړى دَ ځان دى که دښمنان دِى که ئې خپلوان دى

په دين دنيا کښ هغه کامران دى دښنى خپلوى چه له هيچا نکا
)١٧٥(

هم مى په زړه کښ چړکى وَالړى ځما شوې وچى دَ غمه الړى
تا راته شا کړه را ځنى والړې زه دِ په هسى احوال کښ پريښوم

)١٧٦(
تلنه، آهونه، فرياد ژړا کړې چه پدا الرى سبا بيگا کړې

ما به خرابه ځان به رسوا کړې کلى مالت به واړه خبر شى
)١٧٧(

چه نه ئې علم نه ئې عمل وى که سپين او سره ئې په کور کښ تل وى
بخت به تر کومه ور سرَه مل وى بنياد ئې نشته آخر به خوار شى

)١٧٨(
کجى به نه کا چه دانشور دى کجۍ خطر دى تر هر څه بد دَ 
ځکه تر نورُو حرفونو بر دى الف چه سم شى کجى ئې نشته
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)١٧٩(
بيا ئې په طمعه دَ ښه گفتار شى لمړى مى مينه په مخ دَ يار شى
په عشق کښ کله صبروقرار شى فکر ئې بيا دَ بوس و کنار شى

)١٨٠(
ياد مى دلبره هسى په زړه يې از بس چه تل مى جارى په خوله يې

خوشحال خوشحال شم وايم چه ته يې  چه څوک له ورايه راته ښکاره شى
)١٨١(

خوب به په څو کا دَ بې غمۍِ چه نوم ئې وشى دَ محرمۍِ
ويره دِ کاندى دَ محرمۍِ ١په يَوَه ټکى محرم مجرم شى

)١٨٢(
دَ خپلو تللو راته خبر کوې دَ اُوښيو ډکى سترگى نظر کوې

پوهيږم ليرى ملک ته سفر کوې  چه دَ جوگيانو جامې دِ واغوستې
)١٨٣(

هم به مى اُوښى د سترگو نه وى په ډير عالم کښ که زړه مى چَوِى
چه يَو دِ غم وى دوهم مى زړه وى زه په تا ژاړم په هسى ځاى کښ

)١٨٤(
عشق له دو بيته بې اعتباره دى چه خوښ له گله دلگير له خاره دى
درد مى له يار درمان له ياره دى نه شکايت کړم له چا نه شکر

)١٨٥(
را سره کښينې باده پرست شې مست يم دعا کړم که ته هم مست شې

دَ نام و ننگ دَ ښيښې په شکست شې پياله دَ ميو په الس کښ واخلې
)١٨٦(

لکه زه ستا يم، ته هم ځما شوې ډير څه مى وکړه وې مى آشنا شوې
ال تر غليمه په هغه خوا شوې يا ته بدخوى يې يا مى بخت بد دى

)١٨٧(
خداى به ئې دلى هورې عزيز لَرِى بادشاه چه عدل انصاف تميز لَرِى

آخر به خوار شى که نور هر څيز لَرِى  چه دا خويونه ور څخه نه وِى
)١٨٨(

اغزى گلونه، رقيب شاهد لرى  چه هنرمند دَى هغه حاسد لرى
باز چه مسکن دَ بادشاه ساعد لرى  کله به ښه يسى دَ بومو زاغو

 د مجرمۍ يا د محرومۍ..١
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)١٨٩(
پرې مى صحت شى زنځور ښه کيږى څو له پرهاره زَوِى بهيږِى

له ډيره غريوه مى حلق خوږيږى همدرد مى نشته چه ور سَره وژاړم
)١٩٠(

که ساه پکښې وى په مړه شمارلى دى هر چه دَ هجر مزرى داړلى دى
غائب دَ سترگو په خداى سپارلى دى الرى دَ تلَلو بندى شوې 

)١٩١(
دَ غوا دَ غوا دِى، دَ سپۍ دَ سپۍ څه شو که سپينى وِى دَ دواړو پۍِ

چه واخلى حمل ځنى سيپۍ ١پاک څاڅکى بويه له پاکه ځايه

)١٩٢(
بې ما په غم کښ ځما غمجن ندى په درد مى نور څوک بيمار دردمن ندى
تر ما نه هيڅوک په ما مَيَن ندى که پالر که زوى دى که ورور که يار دى

)١٩٣(
چه ورکړه نکا، په خره زر بار وى زر ئې که هر څو په کور انبار وى
وريځه نه وِى يَو تش غبار وى چه پکښ نه وِى اُوبه دَ رحم

)١٩٤(
زاړه به کله دَ خوارو نوى کړې  اې چه په فکر دَ هيچا نه وى کړې

چه بيا له مځکى زرغونه سوى کړې  باران دَ رحم ورباندى ووره
)١٩٥(

مخلوق پخپله کله څه کاندى زاهد ولى را پورى خاندې
هغه پيدا کړه گنډيرى سپاندى چه ئې رابيل او چنبيل پيدا کړه

)١٩٦(
په ژبه خوږ وِى په زړه کښ شور وى  چه په ظاهر غوړوى په باطن سپوروى
سپين زر که سپين وى اثر ئې تور وى ور سَره مه کښينه تا به تباه کا

)١٩٧(
نيکى له بدو، بدى له ښو کيږِى گوره نن کانده روزگار په څو کيږِى
دَ خلقو مينه هم په هغو کيږِى هر چه بدخويه بد فعل کمذات وى

)١٩٨(
ښه چه زه بد يم، ښه چه ته ښه ئې اې چه وَيَل کرې ما ته ښه نه يې

ته هم هغه کړه لکه چه ته يې! زه به هغه کړم لکه چه زه يم

ـکلمدا.١ ـ ـنسخوهـيهـپهـ ـ ـسپښـکهـ دَـ ده، ـسينۍ ـ ـسيپدـناوـخدـ ـ ـمعنهـپۍـ ـ دَـ ـليکىـغوـچـاکا ـ ـمگى،ـ ـقعوـمهـلرـ داـ ـښکىـسه داـچږِى،ـيارـ ـکلمه ـ ـمعنهـپهـ ـ دَـ دفـصا
 ده.
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)١٩٩(
خوراک ئې بويه چه کم نيم سير وِى که اشتها دَ سړى دَ سير وِى

هر څوک چه لږ خورى خوراک ئې ډير وى چه ډير خورى کله هغه تر ډيره خورى 
)٢٠٠(

ځکه اطلس ئې بدل په دلق شى خوږ ئې په فقر معنوى حلق شى
بنده دَ مينى بادشاه دَ خلق شى نظر دَ عامو پرې باندِى بند وِى

)٢٠١(
نهال مى دلبره هسى په زړه يې از بس چه تل مى جارى په خوله يې

خوشحال خوشحال شم وايم چه ته يې چه څوک له ورايه راته ښکاريږى
)٢٠٢(

چه خال و خط دَ ښايسته پسول دى دَ عاشقانو دَ خولې يَو بول دَى
دَ مخ ويښته دِ دَ مياشتى شپول دى خداى دِ دلگير مکړه چه دلگير نشې

)٢٠٣(
آخر به خاورى سَره لت پت وى جوړ به تر کومه زيبا صوررت وى

دَ خاورين لوښى ښکاره مدت وى که نن مات نشو سبا ئې گوره
)٢٠٤(

دا الله ندى کښلى رخسار دى دا سنبل ندى ويښته مشکبار دى
چه خاورى شوى پخپل خپل وار دى دا نرگس ندى سترگى د کښليو دى

)٢٠٥(
که غاښ دِ دُر کړم دُر هسى سپين ندى که لب دِ الل کړم الل خو شيرين ندى
که دِ سنبل کړم سنبل مشکين ندى که مخ دِ نمر کړم دَ نمر کړه وړه نشته

)٢٠٦(
کښينې دَ ځان په ستاينه گډ شې دَ باد فروشو په پوکو ډډ شې
که دَ هماى غُندى قانع په هډ شې خود به دِ هر څوک ثنا صفت کا

)٢٠٧(
چه سبا کيږِى بويه چه نن اوسى په خوشحالى کښ هوښيار غمجن اوسى
چه دَ دردمنو په درد دردمن اوسى درد ئې دمه وينم که درد ئې نه وى

)٢٠٨(
سردار ئې سپور دى چه سپور پرې آس دى لښکر په مثل لکه ښه آس دَى

چه سپور ئې تښتى دَ آس څه الس دى که هر څه جلد وى چست و چاالک وى
)٢٠٩(

واړه په سترگؤ ځما قبول دىؐچه فرمايلى دَ خداى رسول  دى
چه باندى کار لَرى ظلوم جهول دى په بل څه اَړه، ځموږ څه کار دى
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)٢١٠(
هر دم مى خپله بندگۍ ته جوړ کړې ربه زړگى مى له غيرُو سوړ کړې

دَ قناعت په خزانو مى موړ کړې  زړه مى څه الس مى دواړه خالى دى
)٢١١(

تر هغه هيڅوک کم عقل بل نه وى چه محبت کا له چا چه تل نه وى
خوښى هغه کا چه څوک ئې خپل نه وى ځما څه کار دَى دَ خوشحاليو

)٢١٢(
روښان جهان ئې په سترگو تور شى دَ غم امان وشه چه په چا زور شى

په شپه يواځى په ما ټندور شى په ورځى غم په يارانو ويشم
)٢١٣(

وچ ئې له تندى دنَنه سږَى راشه که گورې دَ عقل وږَى
ور ځنى راغَى هم هسى تږَى گډ په درياب شو اۇبه ئې نه څښې

)٢١٤(
ويره مى کيږِى چه ئې دَ بل نکړې هغه چه ستا دى چه ئې ساتل نکړې

خپل به پرَدِى کړې، پردى به خپل نکړې  که دا دِ خوى دى دا دِ خصلت دى
)٢١٥(

مخ ئې ومه وينم چه هيڅ ئې رنگ نه وى چه مخ په يار پسى دَ چا بدرنگ نه وى
چه ويښ له خوبه شم يار مى تر څنگ نه وى بالښت په ډيرو ژړلو لُوند کړم 

)٢١٦(
چه لن لما وال و مالم لرى  مردان په سوال کښ دَ سائل نعم لرى

هسى به ورک شى که ډير نعم لرى لکه په لن کښ الف محذور شو
)٢١٧(

هغو ته زهر رشتيا خبرى وِى  چه دروغجن دى له حقه ليرى وى
خاورى خورو ته خاورى شكرى وى  مشک نجاست وِى و كناسانو ته 

)٢١٨(
را باندى راغلې ورَځى دشوارى چه يار مى الړ شو په لويه الرى

څه کړم چه نکړم بارې چيغارى  لړمون مى سوَځِى روغه عالمه 
)٢١٩(

چه عشق کښ سپور وم، بې عشقه پلى عشق مى خاطر دَى ځکه پسندلى
بې عشقه گرزم لکه نتلَى په عشق بادشاه وم پروا دَ چا نکړم

)٢٢٠(
هر هر مقام مى په گناه گواه دى چه ډير مى کړى باندِى گناه دى
ږيره مى سپينه زړه مى سياه دى تور مى دَ ږيرى و زړه ته پريواته
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)٢٢١(
چه مى وختونه دَ خوښى هير دى په زړه مى هومره غمونه ډير دى
وايه و ما ته چه را بانِدى تير دى دردمنه روغ ته له دردونو مه وايه

)٢٢٢(
هوس ئې سود دى اندوه ئې نول دى ١چه پيدا شوى ظلوم جهول دى

نامعقول ندى، داقال معقول دى چه عاقالن دِى پرې به پوهيږى
)٢٢٣(

په وخت چه نکړې بې وخته څه شى؟  که ډيره سعى کوښښ کړې څه شى
په ټانک چه کښيوزى پورى هاله شى ٢که هر څو مټ په بيړۍ مالح کا

)٢٢٤(
که مى دَ مځکى دَ الندى يون دى صورت مى هر څو که ډير زبون دى
يون مى که هر څو په شواخون دى زه به په لور دَ اشنا روان شوم 

)٢٢٥(
مالدار نيست کار کړى، نيست کار مالدار کړى پسرلى خزان کړى، خزان بهار کړى

څه څه کارونه پروردگار کړى  دَ چا دارو کړى، دَ چا تير وار کړى
)٢٢٦(

که هر څو لږ وى چه ياد شى کل شى که ورکړه خير دَى چه هير شى گل شى
پيدا ترې هاله ښايسته گل شى  چه باغوان تخم په خاورُو پټ کا

)٢٢٧(
په تحقيق هغه ارذل الناس وِى  چه کل همت ئې خوراک لباس وِى

که څوک شريف دى يا څوک کناس وِى شرف په خوى دَى په ديانت دى
)٢٢٨(

د بل دى ستاسى، ستا دى د بل به وى دا گمان مکړه چه ستا دى تل به وى
ته که ډير پايې نهايت سل به وى  دَ زرو کالو سړى مرگ پرې نښول

)٢٢٩(
عمل هم ورک شو په مځکه باندى لکه عامل شول تر خاورُو الندى
دا بيت بازۍ دى، عالم ئې کاندى اوس په خبرو پړه ول وړه ول دى

)٢٣٠(
په سم را پريوتې له سپيني تورى  بيگاه نژدې شو دَ غرُونو سيورى
چه ځير دِ گورم هم مى ځير گورې ډير ډير ويريږم ياره نژدې شه 

 اندوه ئې سود دَى هوس ئې نول دى.١

 وخت، موقع..٢
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)٢٣١(
اصيل نجيب وى چه خالى الس وى  که په حکمت کښ تر هر چا پاس وى

سپک په نظر دَ عوام الناس وى  پروت به په خاورو لکه الماس وى 

(رباعيات تمام سوه) 
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)٣(

متفرقات
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ترکيب  بند

ۖبخت دَ هغى خولې چه لرى قال دَ محمدۖسخ دَ هغه زړه چه کا اشغال دَ محمد
نور چا ته ښکاره نه دى کمال دَ محمد ۖبې له يوه خدايه چه کمال دَى دَ ده علم
عرش هم مفخر شو په نعال دَ محمد ۖخوت موسى په طور ”فاخلع نعليک“ حکم پر وشو
هر چه له اخالصه شى پايمال دَ محمد ۖسر به ئې دَ فخر تر اُوه آسمانه تير شى
څه شو په ظاهر که نه ۇ مال دَ محمد ۖخداى چه څه دَ خداى دِى همگى واړه دَ ده ۇ
وَبريښى چه نمر غُندى جمال دَ محمد ۖنور نبيان به واړه دَ ذرې په دود څرگند شى
ځکه خال دَ حورُو شو بالل دَ محمد ۖخال چه په مخ کښيږدى يو په سله حسن زيات شى

هاله به ښکاره شى جاه جالل دَ محمد ۖپه ورځ دَ قيامت چه خاليق واړه حاضر وى
حب په محمد ۖ کوَه په آل دَ محمدۖوائى چه که حب دِ دَ خداى پريوزى په زړه کښ

خداى دَ ده له رويه تمامى خلق پيدا کړه 
ده هم بې له خدايه همگى واړه تر شا کړه 

ؓفرضه دَه ثنا پر انس و جان دَ ابوبکرؓخداى دَى صفت كړَى په قرآن دَ ابوبكر
نه ۇ په خاطر کښ بَل ارمان دَ ابوبکرۖبې له دې چه ځان او مال ئې ځار تر محمد ؓ کړى

تل دَ عشق په اور ۇ زړه بريان دَ ابوبکر ؓبوى به ئې له خولې دَ وريتو غوښو هميشه تله 
ادب ئې در هميش په دل و جان دَ ابوبکر ؓاستاد دَ انبياۇ شو عالم دَ ده له روخه

چه ځير ئې کړ په لوح محفوظ شان دَ ابوبکر ؓځکه انبياۇ آرزدئى دَ ده امت کړه
ياد ئې دِى په لعن دښمنان دَ ابوبکر ؓتل ئې په دوستانو باندى رحم دَ رحيم وى

هر چه دِى له صدقه مشتاقان دَ ابوبکر ؓنور عالم مشتاق دى دَ جنت جنت دَ هغو
ځکه بادشاهان شول گدايان دَ ابوبکر ؓفقر ئې موندلَى ۇ دَ پاک نبى له فقره

الس مى لگوَلى په دامان دَ ابوبکرۖخالصه ئې په روى دَ محمد ؓ له ما نه مکړه
هيڅ حاجت ئې نه غوښت دَه په خداى راوړ تصديق

ؓځکه سر دفتر دَ اولياۇ شو صديق

هاله مسلمان سړى سنيانو  سَره شمار شه  پس چه له صديقَ په صفت دَ دره دار شه
هر څوک چه ئې حب نلَرِى دلې هورې خوار شه  حب ئې په سړيو په پيريو باندى فرض دى

کردگار شه  دا رنگه قوت به په قوت دَ  دين دَ اسالم بيا مونده قوت دَ ده له دينه
نازل په باب ئې ځکه ”اَشِدّا عَلَى الکفار“ شه  کافرانو  سخت په کافرانو ۇ تر زړه دَ 
هر چه به په وخت دَ مشورت دَ ده گفتار شه  هسى رنگ آيت پرې جبرئيل له خدايه راوړ
شيطان به په کروهونو له هغه ځايه فرار شه کله چه به دَى دَ خداى دَپاره په غضب شو
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عدل دَ عادل دَ ده په عدل کښ اظهار شه  صدق دَ صادق که له صديقَ مخ ښکاره کړ
پټ په سوراخونو کښ ظالم شوپرک وار شه  عدل چه دَ ده لکه آفتاب په جهان وَخوت

 وَيَل چه پس له ما که پيغمبر وِىۖپاک نبى
 وِىؓروخ ده چه هغه هم دَ خطاب زويه عمر

هسى رنگ واجب دَى محبت د ختنين فرض لکه په خلق باندى تفضيل دَى د شيخين
ځکه مخاطب شو په خطاب دَ ذى النورين ؓدوه ځله چه نور دَ نبوت باندى تابان شه

يښى ئې قدم ۇ دَ همت په فرقدين  بحر دَ سخا دَ عز و حلم، کان دَ شرم
تريخ ئې چا ته نه ويَل هر گز له شفتين  تخمير ئې دَ طينت ۇ دَ جنت په شهد وشوى

تل به ئې پخپل کنار نطر ۇ د عينين  ځير به ئې له شرمه و هيچا ته کتى نشو
کړ به ئې په هر ساعت طاعت دَ ثقلين  عمر ئې تمام په خوشنودى له خلقو تير کړ

ځکه ئې په خوى دَ رحمت بيا موند زيب و زين  خداى چه ”رحماءُ بينهم“ و ده ته ووې
بيا ئې موند وصال دَ خپل مطلوب په قدمين  يو ئې له دنيا نه واخست بل ئې له عقبا نه

گرزى په گلزار کښ دَ جنت په شين شيىن  الړ که له دنيا نه په سرو وينو رنگوَلى
جمع دَ ضدين که پر هر چا دى محال 

دين او دنيا جمع کړه وَ ده ته ذوالجالل 

ؓخداى دِ وما راكړه په حرمت دَ مرتضىؓرفض ندَى خلقو محبت دَ مرتضى
وِى ئې چه په زړه كښ محبت دَ مرتضىؓ په عمرؓال به تر ده مينه په بوبكر  كا

تل وِى په هغو باندِى لعنت دَ مرتضى هر چه ئې په زړه کښ بغض پروت وِى د شيخيونو
دا رنگه خداى کړَى دَى صفت دَ مرتضىؓنشته هسى رنگه يَو بل ځوان لکه على  وِ

تم پدا خطاب شو شجاعت دَ مرتضى خداى چه پرې خطاب اسداللّٰه له لطفه کښيښود
خداى ستايه فرښتو ته فتوت دَ مرتضىۖځان ئې دَ هجرت په شپه ايثار تر محمد  کړ

زيات دَى تر بيانه زور قوت دَ مرتضى کوټ ئې دَ خيبر په تنها ځان کړ دړى وړى
گوره چرته الړ شو فضيلت دَ مرتضىۖنبى  دَ علم ښهر دَى، دَى وردَ هغه ښهر 

په روى دَ مرتضى په ذريت دَ مرتضى وبخښه خپل خداى عبدالقادر له ډيره فضله
 واړه اصحابۖستورى دَ هدٰى دِى د رسول

راضى دَى خداى له ديونه، رحمت ئې پر احباب
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مخمس

راته يَو شوه دَ غمونو غرۇنه سَمه ١رڼا ورځ په ما بې تا ده توره تمه
يَو زمان مى خالصى نه وِى له اَلمه  دَ زړه له نمه اوښى وينى تويَوم 

زه دِ تل وينم دَ خوږو زړو مرهمه 
شپه او ورَځ لکه باران هسى وريږم  فراق ډير را باندِى زور شو نه سهيږم

په راتلو دِ لکه گل شگفته کيږم  تود لوگى مى له خولې ځى په زره وريتيږم
بړبړ رايشه اشنا صبا قدمه 

تل فرياد تل په ژړا په نارو سر وِى چه خوراک ئې هميشه خون جگر وِى
دَ مهجور تر زندگى ال مرگ بهتر وِى  تر مجنون او تر فرهاد ئې حال بتر وى

که ستيه ستۍ کيږى نده گرمه 
عاقبت به ئې له غمه وچ شى کومى که هر څو دَ خوښۍ ډکى پيالې شومى
چه دَ سترگو په ځنبل له سړى درومى له دنيا به هوښيار څرنگ خوښى مومى

زړه تړل پرې پورى مه کوَه آدمه 
په دنيا مَيَن بنده دَى، نه آزاد دى دَ دنيا دَ مينى سخت زبون بنياد دى

په دنيا چه ئې زړه ښاد هغه ناښاد دى دَ دنيا دولت په مثل لکه باد دَى
کله مخ کا کله څټ کاندِى له همه

تل په غم تل په آشوب کښ وِى څو ژوى ستا مَيَن هميشه خوار گرزى په زوى
تر هغه به بل ناپوه په جهان نه وى خوار خسته حيران پريشان به لکه زه وى

چه به تا وته لَرِى دَ وفا تمه
خپل پرَدِى ور ځنى عار کا ويزاريږى څو عاشق دَ يار په مينه کښ خواريږى

پخپل يار چه ستم نکړِى آزاريږى  ال ئې عشق و معشوقې ته اظهاريږى
چيرى نه وى الس کوتاه کړى له ستمه 

هوسۍ سترگى، مو کمرى، پريوارى که هر څو په جهان ډيرى وِى نگارى
مخ نسرينى، سبر قدى، خوش رفتارى مه جبينى، تن سيمينى، گل رخسارى

دَ ښايست وينا په تا باندى شوه تمه 
چه بې ستا له مخه گل دَ بهار وينم  شرمنده دِ تر ښه مخه گلزار وينم

دَ زلفينو تر حلقو دِ عذار وينم دَ هر گل پاڼى په ژړه لکه خار وينم
که سمن دَى ستا په زلفو کښ صنمه 

 دا مخمس دَ عبدالقادر خان پر خپله بدله جوړ شوى دَى..١
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دَ خپل يار په محبت کښ نقصان مکړه راته څه وايې چه ويره دَ ځان مکړه
که مى سر ځى که مى مال ځى گمان مکړه هيڅ و ما ته له دې بابه بيان مکړه

چه به مينه شى ځما له ياره کمه 
دَ منصور غنُډى په دار عبدالقادره که له عشقه شې سنگسار عبدالقادره 

مکړه بې عشقه بل کار عبدالقادره  په نارو سوځې په نار عبدالقادره
د عشق چار په الس کښ ونيسه محکمه 

قصيده
بيا دَ ژبى ئې هزار هزار گفتار کا که په تن دِ هر ويښته ژبه هزار کا

قلمونه دَ جهان واړه اشجار کا  که سيندُونه دَ جهان واړه سياهى شى
په بيان په کښو هزار څله تکرار کا فريښتې، سړى، پيريان و بله ټول شى

گمان مکړه چه ئې يَو نعمت په شمار کا دَ خپل خداى دَ نعمتونو په حساب شى
پخپل عجز کښ له دې بابه اقرار کا دَ نور چا څه زور قوت چه اولوالعزم

چه پخوا په خاطر نه وِى هسى چار کا هغه خداى چه برکمال دَى په قدرت کښ
چه ئې وکا، ځان که هر څو استاکار کا په اوبو باندى يَوه کرښه محال ده

په هوا به يَو ورق کله قرار کا حکيمان که واړه جمعَ دَ عالم شى
دَ نور چا کله قدرت چه هسى کار کا ده اساس دَ درست عالم په اُوبو کښيښ
حيرانيږى چه نظر ورته هوښيار کا هم ئې بې ستنيۇ اسمان دَى درَولى
نه خلقت دَ چا آسان دَ چا دشوار کا گران آسان دَ ده قدرت وته يکسان دى 
کاه او کوه په يَوه آن کښ پديدار کا  ورته يَو خلقت د ماشى دَ اسمان دى
په يوه مکان کښ جمع هر چهار کا باد او خاورى اور اُوبه که هر څو ضد دى
تروئې ولى په لرگيو کښ حصار کا که پخپله اور غالب ۇ پر لرگيو
کردگار کا همگى په حکم کار دَ  که څلور دِى که پنځه که شپږ اُوه دى
سکنات کله پخپله اختيار کا حرکات دَ هيڅ اشيا نسى بې حکمه

بيا په شپه نابود دَ ده واړه انوار کا جهان ډک کاندِى په ورځ دَ نمر له نوره
په ورځ مځکه ښايسته په الله زار کا ښايسته کاندِى اسمان په شپه په ستوريو

ښايسته ئې بيا په وخت دَ نو بهار کا  دَ خزان په وخت زينت له مځکى يوسى
ترې پيدا رنگا رنگ گل الوان اثمار کا دَ اُوبو تفاوت هيڅ و بله نه وِى

نه لذت دَ سيبو ونه دَ انار کا گلو رنگ و بوى په يَوه شان وِى نه دَ 
تفاوت ئې دَ لذت تر منځ بسيار کا له يوه باغه ميوې له يوې مځکى

ځنى کاڼى ځنى الل ياقوت آبدار کا  په همه کاڼيو تابش دَ نمر يکسان دى
له يوه څاڅکيه پيدا دُر شهوار کا له يوه څاڅکى پيدا کا مرغچيچى
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ځنى ځنى مسلمان ځنى کفار کا له يوه اصله نطفه پيدا انسان شِى
څوک بدرنگ چه له ليدو ئې نفرت مومى ځنى ځنى ښايسته کښلى نگار کا 

څوک دَ طمع دَ حرص په خوارى خوار کا څوک تونگر دَ قناعت په خزانو کا
شپه او ورځ ئې خپل طاعت وته بيدار کا څوک توفيق دَ طاعت بيا مومى له ده نه

مخ ئې تل په ميخوارى ال په قمار کا  چه توفيق دَ عبادت ور ځنى واخلى
له حاللو ورته ال خواږه مردار کا  له ازله چه طالع دَ چا تريخى وى

ولى ورکړه دَ هر چا پخپل مقدار کا خزانې ئې اليعد او اليحصى دى
خوار هغه شه چه په دا باندى انکار کا  نيک و بد له ده هر چا وته رسيږى

څوک په سر څوک په سينه پسى رفتار کا په طلب ئې څوک په دَو څوک په ځغستا ځى
چه په توره شپه په تور کاڼى گذار کا  دَ ميږى دَ پښو آواز اَروِى بې غوږو
دَ نظر حجاب ئې غرنه ئې ديوار کا نژدې ليرى ئې ليدو ته برابر دى

نه يواځى ذاکران دَ ده اذکار کا دَ نفس څښتن همه واړه هوهو کا
تقديسات همه اشيا دَ خپل دا دار کا تسبيحات ئې نه يواځى فريښتې وايى

دَ دوران په زلزلو به ئې مسمار کا دَ دنيا عمارتونه چه ليدَل شى
په بخيل به دَ بخيل خزانه مار کا هميشه به ئې چيچى پرې به هړاند وِى

ظالمان به ځان سوخته په دغه نار کا چه دَ ظلم اور ئې بل کړ په عالم کښ
چه ستم په بې وزالنو ستمگار کا پخپل ځان باندِى ستم کا نه پوهيږى

چه بې شرعى لږ دَ چا خاطر آزار کا مکافات به يَو په سله ځنى واخلى
که هر څو لئيم په کور کښ زر انبار کا عاقبت به وږَى تږى ځنى درومى
ځان ظالم په طوق دَ لعن گرفتار کا چه بې ځايه ظلم کا په مظلومانو
پرې انبار به دَ خصمانو بد کردار کا حسنات به ځنى واړه خصمان يوسِى
گلو څوک دَ خار کا پکښ کَر ځنى دَ  دا دنيا لکه مزرع دَ آخرت ده

هم هغه به وَريبى چه کښت و کار کا  دَ اخستو ورځ ئې ورځ دَ قيامت ده
تعلق به دانا څه په مستعار کا دَ جهان ورکوَل کل په عاريت دى

مرد هغه چه پخپل الس ئې تار په تار کا  چه ئې پسله ده نور تار په تار ولجه وړى
بډايى په پلى ولى شهسوار کا چه پر تله ترپلى ال دَ سپاره سخت دى

دَ سبب په غنا څه څوک اعتبار کا چه په خداى باندى غنى، غنى هغه دى 
دَ زوال ويره ئې نشته نه ئې ډار کا گدايانو اليزال دَى سلطنت دَ 
چه بهتر دَ موجودات پرې افتخار کا دا دَ فقر لوئى څو ده نه پوهيږم

که دَ درست جهان بادشاه شِى ځنى عار کا ستا په ور کښ گدا پروت په تورُو خاورو
ما دِ خداى تر هسى رنگ ځوانانو ځار کا چه ئې زړه په معدوم ټينگ دَى تر موجوده

ناپوهان به ورته وائى چه ايثار کا ۇر کوَل په طمع ورکړه دَ رشوت دَه
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که گنج غواړې رنځ کوَه عبدالقادره 
مزدورى به ئې هم ومومى چه کار کا 

قصيده
که دِ نشته په يقين کښ درغلى کوڅې دَ سپى ئې تلى څټه تلى١  دَ 

چه انکار کا دغائى دَى دغلى په مزريو ئې شرف دَى دَ سگانو
هغه دم به ئې اَوبه شى عسلى که ئې سپى په شور درياب کا ژبه تره
اليزال ئې دَى کمال لم يزلى کمال ويره ئې هيڅ دَ زوال نشته دَ 

ځنى ځنى په خفيه ځنى جلى تمامى عالم درود ور باندِى وائى
نمر سپوږمۍ ستورى ئې واړه مشعلى موجودات واړه لښکر د دې بادشاه دى

سپاه نه پريږدِى چه کا بد عملى  انبياء ئې دَ لښکر جماعت دار دِى
دا د تا دوئى خدمت ښه راولى نقيبان دِى نقباء چه اهتمام کا

که ئې ساز دَ براق ځل کا بخملىؑهم پدا اميد ادريس  دِ زرگرى کا
چه ئې نشوم په لښکر کښ پرتلىؑ د صالح ناقه تل سر وَهى له کاڼيه
که دَ ده په عشق کښ نه ئې خللىؑد خليل  غُندِى به خالص شې له نيرانه

چه اودس پرې کا کرسى ئې صندلى عرش ئې تخت چه باندِى ناست دى عدالت کا
په رفتار نکا يَو دم معطلىؑجبرائيل  ئې جلو دار زين پوښ په غاړه
چه غلې ئې و لښکر وَته تلىؑميکائيل  مکيال په الس خدمت ئې دا دى
بې دې کاره په بَل ندى مشغلىؑاسرافيل  ئې نَى نواز حکم ته گورى

دَ دين غله ئې بې عزته ورولى عزرائيل ئې دى شحنه، دوږخ ئې حبس
نائب يې ځما په حکم ازلىؓو صديق  ته ئې به وخت دَ رحلت ووې

دَ هغو په دين کښ پريوزى ارجلى چه انکار کا څوک د تا له خالفته
هاله کشف غطا شِى دَ هر ولى ؓچه رانجه کا دَ صديق  دَ قدم خاورى

دَ عمر  غندِى بل څوک توکلى؟ ؓحق وَيل دَ توکل په قوت کيږِى
په ايمان به درست جهان شى ممتلىؓچه حيا د عثمان  پر يو شى په خلق 

ورته خداى وې ”الفتٰى الِاعلى“ ؓحد دَ چا دَى چه على  سَره سيالى کا
دَ اسالم کوټه بې دۇى وه خللى څلور واړه څلور رکنه دَ اسالم دى

چه حاصل دِ شى دَ خداى پيژندگلى محبت دَ هر اصحاب په زړه کښ ځاى کړه
نه هغه کا چه ئې زړه وِى عللى دَ اصحابو محبت قلب سليم کا
رافضى شوې، خارجى، معتزلى که په چا دِ محبت په چا دِ نه وِى

هم مى ليرى کړه له زړه طول املى  کربال دَ شهيدانو په حرمت دَ 

 يعنى دروغ او کوټه والى..١
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يا اللّٰه عبدالقادر ور ځنى خالص کړې
په حصار کښ دَ هوا دَى قبلى 

قصيده
په ښه بد باندِى مشفق لکه آفتاب وى مرد هغه چى بخښښ لکه درياب وى
دَ واړه عالم مرجع وِى هم مآب وى لکه مځکه هسى پست په تواضع وِى
په صفا او په نرمى کښ لکه آب وى په ثبات کښ تر غره ال ثابت قدم وى

دوست دښمن ئې له ديداره کامياب وى تل ئې وچولى دَ مياشتى غُندى ويل وى
نه ظالم نه حرصناک لکه عقاب وى قناعت لکه هماى په استخوان کا
پرې بريان دَ ده خاطر لکه کباب وى چه دَ ظلم لمبې بلى په عالم شى

زړه ئې ټينگ په مسب نه په اسباب وى په نعمت کښ شکر کا په محنت صبر
ورته يَو جنت دوږخ ثواب عقاب وى په قضا دَ حق راضى خورم خورسند وى

که په ناستى که په تللو که په خواب وى يو زمان ئې زړه خالى نه وِى له يادو
پټ څرگند له نواهى په اجتناب وى اوامر لکه سنت ادا کوينه

مناجات ئې ”زِدنِى علماً“ يا وهاب وى  که اشيا ورته ښکاره کماهَى شى
دَ وصال تر شپې ال تله دَ ده شتاب وى عام عالم ته ناست ښکاريږى په رفتار کښ
په لمبو دَ عشق سوخته لکه سيماب وى له تأثيره ئې بد ښه، لکه مس زر شى
په باطن کښ آبادان ظاهر خراب وى څو چه گرزى دَ دنيا په خرابات کښ
نه پرشوره پر غوغا لکه سيالب وى دَ ډک سيند غُندِى آواز نکا بهيږى

و احمق ته ئې په پټه خوله ځواب وى دَ دانا سوال ځواب په ادب ورکا
درست وجود ئې په معنا دَ مشکناب وى دَ ښو بوى ئې په همه ديار پريشان وى
په باطن کښ تابعين وى يا اضحاب وى په ظاهر جامه له خلقه سَره خلق

هغه مرد ولى گڼه عبدالقادره 
چه عمل ئې په سنت او په کتاب وى

قصيده
هم په بام هم په کوڅه هم په ديوار گل شگفته په باغ او زاغ شول دَ بهار گل

بادام گل شفتالو گل وينو انار گل  گلو بوټى وينو نه يواځى گل دَ 
جمادات گل نباتات گل کل اشجار گل هر اشياء دَ مځکى گل پروردگار کړه

دَ همه واړو عيبونو شو ستار گل  کاڼى بوټى خار وخس په گلو پټ شول
وړاندى گل دَ وروستو گل يمين يسار گل چه د سترگو نظر لگى واړه گل وى
په بازار گل په صحرا گل په کوهسار گل  هيڅ يَو ځاى خالى له گلو پاتو نشو

ال ترې مځكه ښايسته كړه په بهار گل  که اسمان په شپه په ستوريو ښايسته وى

١٤٢



بهار درومى ريژيدون كا په وار وار گل  عندليب نارې وهى چه سيل كاڼى
چه به نه گورى سږ کال د دې گلزار گل  ال تر كوره كورديد پروت په گور كښ ښه دى
په اوربل گل په ټکى گل په دستار گل  دَ بهار په سيل جونه زلمى کښيږدى

پښې ئې گل السونه گل چهره رخسار گل  دَ دلبر صورت تمام لکه گل روغ دى
ساقى گل حريفان واړه گل نگار گل  مى گلگون، ساغر گلگون ښيښه گلگونه

دَ راتلو دِ هرگور ډير کا انتظار گل  دَ بهار په سيل وخوځه له کوره
چه په شونډُو دِ و نکاندِى پرهار گل  چه گلونه بويوې احتياط بويه

په سينه باندى ئې څرخى لکه خار گل  گلو هار په غاړه نازنين کا چه دَ 
منتونه په هر چا باندى کړه بار گل  خاص او عام ئې بهره من په ننداره شول

دَ مهجور به هر گز هيڅ نه وى په کار گل  چه دَ يار له وصله ښاد وِى گل به گورى 
په خاطر باندى مى لگى لکه نار گل  چه بې ياره دَ بهار په سيل درومم
وليد نشو يَو په شان ځما دَ يار گل  په هزار رنگه گلونه شگفته شول 

مگر نه ۇ له خزانه خبردار گل  چه دا هسى ئې په ډکه خوله خندا کړه
گل پروره مکړه ژر دَ ژره خوار گل په هوس په خوشحالى ئې آموخته وې

په فرياد کړ، په نارو کړ، په چيغار گل  بلبل هيڅ نه ۇ خبر دَ عشق له تاوه
کشمير دَ بل ديار گل  شرمنمده کا دَ  چه دَ سراى په مځکه وا دَ پسرلى گل شى

دَ چا ياد نشى پخوا هسى بسيار گل ١دا رنگ گل چه په سږ کال دَ غواص وا شول
ځکه ياد عبدالقادر کړ په تکرار گل چه نښان دَ خپل اشنا ور ځنى مومى 

په بياض کښ مى دَ شعر ډَول ډَول 
شگفته دى تر دا ښه هزار هزار گل 

قصيده
په دنيا چه مينه کاندِى نادانى ده  د بقا بهبود ئې نشته فانى ده

دَ سيالب په مخ ئې کړې ودانى ده  دَ دنيا دَ خلقو کار راته ښکاره شو
دَ عاقل تر فهم عين ويرانى ده  دا چه ته ئې ودانى گڼې ناپوهه

تر حاصل دَ راغبانو پښيمانى ده  تارکان به ئې دلې هورې خوشحال وى
دَ دو بين په بخره شوې پريشانى ده جمعيت دَ زړه په بخره دَ يکبين شو
ستا دَ مراد تر منځ پرده تن آسانى ده دَ محنت په الرى ځه که مراد غواړې
و قضا ته ځان سپارَل مسلمانى ده  هندو هم په خوله وَيَل کا چه خداى يو دى

چه ئې بخره له ازله روحانى ده  نفسانى کارۇنه کفر ور ښکاريږى
گام په کام دَ پاسه کښيږده کامرانى ده په پريښوَل به دَ مراد مراد حاصل کړې
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دا څو ورَځى غنيمت زندگانى ده  چه په لهو په لعب ئې ضايع نکړې
کله شپه دَ بيدارانو ظلمانى ده  نورانى ئې په طاعت په عبادت کړه

باور وکړه شيخى نده شيطانى ده چه ماذون له حقه نه وِى شيخى کاندى
هم هغو بهره ميندلې له ځوانى ده چه ئې صرفه دَ پيرانو په خدمت کړه
مرتبه دَ عشق اول جانفشانى ده  خود پرست دِ عاشقۍ ته هوس نکا

څو ئې شناخت هومره ئې زياته حيرانى ده  تحير په موافق دَ معرفت دى
پدا شان دَ نيکو کارُو دهقانى ده  په يَوه دانه اُوه سو دانې اخلى

پاس په تخت کښينه شاهى دَه خاقانى ده ١پاس دَ زړه په آس قدم، پاس دَ نفس کړه
په هر لور دِ لکه سپَى نگرانى ده  دَ مزرى غُندِى سرکوز نه ځې په الرى

هر سړى ته ئې ورکړې سلطانى ده  پوښتيده به هر يَو شِى له رعيته
سهله کله دَ عالم حکمرانى ده  حکومت ناستې په پل دَ جهنم دى

بادشاهى په حقيقت کښ شبانى ده  رعيت لکه رمه له ليوه ژغورِى
څه عجب دَ اورنگزيب جهانبانى ده  په ستم ئې تمامى جهان خراب کړ

دَ زيردستو جفا وړه پهلوانى ده  که رستم غُندِى ځوان الندِى کړې دا څه شى
کمينى کړه کمينى عاليشانى ده  عاليشان به په نخوت په کبر نشې

چه بال تر هر څه سخته لسانى ده  پدا قول متفق دى هوښيار واړه
خاموشى کړه خاموشى سخندانى ده  که خبر په حقيقت يې دَ خبرُو

چه بلبله په قفس کښ زندانى ده  خپله ژبه ئې په ځان باندِى بال شوه
ځان تر هر چا کم گڼه عبدالقادره 

که پوهيږې هم په دا کښ کالنى ده 

قصيده
په راتله دِ همه واړه تار په تار شى په زړگي باندِى مى غم انبار انبار شى

ستا په ناست مي زړه آرام نيسى قرار شى هميشه را څخه ناست او سر په څنگ کښ
همگى دِ ستا تر کښليه مخه ځار شى ښايسته دَ چين ماچين که دَ بل ملک دى

پټ احوال به مو په مو درته آشکار شى ستا له حاله به و تا وته څه وايم 
چيرى نه وِى چه خاطر دِ پرې آزار شى دا رشتيا وَيل ترخه په سړى لگى

باندِى ځکه رغيدَنه دَ بيمار شى په ترخو کښ نفعه زياته تر خوږو ده
هم هغه به پخپل عمر برخوردار شى چه وَيَل دَ نيکخواه نغوږى پرې عمل کا
څو خبرى چه گوهرى ترې نثار شى دَ زړه غوږ باسه و ما ته چه ووايم 
څه خوښى به دَ دانا په مستعار شى دَ صورت خوبى همه په عاريت دَه

 پاس دَ زړه، پاس دَ قدم، پاس دَ نفس کړه..١
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پخپل حسن به ستا څرنگ اعتبار شى ستا پخوا ښايسته هم ۇ وار ئې تير شو
پژمرده به دِ دَ مخ تازه بهار شى دَ ښايست خو دِ يَو څو ورځى باقى دى

چه دِ تور ويښته ښکاره په سپين عذار شى صباحت به دَ بدل په قباحت کا
دَ ويښتو په ټوکيدل به لکه خار شى دغه مخ چه دِ تر گل ښايسته روغ دى
همگى به لتا بيارته په وار وار شى دا چه اوس در پسى گرزى ډلى ډلى

څوک به نه وِى چه دَ ناز دِ خريدار شى دغه ناز به دِ بدل واړه په نياز شى
تر بال به ورته بد د تا ديدرار شى هم هغه چه اوس بال د تا آخلى
چه په تا مَين لتا بوس و کنار شِى ستا ويښته به لکه خار ور باندى څرخى

اوس دِ ناسته که په غيږ کښ دَ خپل يار شى دَ پټو په ځاى به ناست يې په مجلس کښ
هم هغه چه تا ته گورى به ئې عار شى دا چه اوس دِ په ليدَلو نه مَړيږِى 

ستا به سرې اۇښکى روانى په رخسار شى گه گهى چه تير ساعت درته زړه ياد کا
که خصلت دِ دَ بدى وى ستا به زار شى که دِ خوى خصلت دَ ښو وِى خوښ به اوسې

په دنيا په آخرت به دِ په کار شى دَ سيرت خوبى پيدا کړه چه باقى ده
چه دلې هورې دِ جوړ پرې کاروبار شى مټ په علم په ادب به ښه خلقت کړه
څو خويونه به ځما و تا ته شمار شى خود به علم خوى ادب درته بيان کا
چه ممد دِ په هر کار پروردگار شى  نيک انديش نيکو وَيُونکى نيک کردار شه
کبر مه کوَه آخر کبرجن خوار شى کمينى کړه چه هر چا وَته عزيز وى

په ضرور دِ ستا دَ خولې وَيَل اظهار شى هميشه خوله پټه اوسه په مجلس کښ
دروغجن سړى بې قدره بې وقار شى که دِ سر درومى دروغ مکړه رشتيا کړه

کل طاعت به دِ سوخته په دغه نار شى له هيچا نه غيبت مکَوه چه اور دى
دا دوه گروهه په دوزخ کښ گرفتار شى سخن چين مه شه نمام چه په قيامت به

کفار شى فرق پدا دَ مسالمان او دَ  چه وعده وکړې له چا نوره ئې مکړه
دَ ازل ويش به نه لَږ نه به بسيار شى قناعت پخپل قسمت کړه حريص مشه
پدا خوى سړى هر چا وته رويدار شى سخاوت کړه که په لږ وِى که په ډير وى
بې له شرع به لتا که څوک آزار شى شجاعت په موافق دَ شريعت کړه
که په الس دَ همه واړو ذوالفقار شى بې قضا دِ نشته مرگ په غليم مټ کړه
دَ مؤمن په ښو خويونو افتخار شى فخر مکړه په دنيا دَ هندو هم وى
چه وَيَل پکښ دَ شر يا دَ اشرار شى له هغه مجلسه تښته په کروهونو
چه پتا کښ ئې ښکاره دَ ښو آثار شى ناست وَالړ دِ له هغه زلميانو ستا وى
هر چه مينه په اخيارو کا اخيار شى چه ئې مينه په شرير وِى دَى شرير شى

ځوانى مرگ به په دنيا کښ زنا کار شى چيرى نه چه و زنا وته زړه هسک کړې
په قيامت چه بوى روان دَ ده مردار شى دَ دوزخ دَ عذابونو به ال سخت وى

خمر خور دَ بت پرستو په قطار شى بنگ شراب مخوره چه ورځ دَ قيامت شى
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کتاب په موافق دِ ستا رفتار شى دَ  يو ذره خالف دَ شرع قدم مږده
ستا مکان به دَ جنت تخت االنهار شى که پدا وَيَل عامل شې ځما ځانه

ستا په شعر آفرين عبدالقادره
په پښتو خو به هم هسى رنگ گفتار شى

قصيده
دَ صراط په الر دِ وينم هورې بيم چه دلې نشوې په شرع مستقيم
الله زار به درته اور شى دَ جحيم که په اور دَ رياضت خپسرو سوځې

له ژړا دِ قرارى نکا اشيم گناه تورى دَ سترگو په اُوبو ځى دَ 
د دنيا په سراى کښ ځان گڼى مقيم  چه هيڅ زيرمه دَ عقبا دَ سفر نکړى
دَ هغو چه شيطان يار شو، نس نديم  عاقبت به دَ ارمان اورغوى ژوى

که ته نه يې دَ خپل ځان سَره غليم  دَ غليم په وَيَل ولى کړې کارُونه
دَ ناپوه صحبت عذاب گڼه اليم  دَ دانا صحبت صحت دَ رنځور زړه دى

سکه پيدا کړه بې قديم بل قسيم  چه راضى پخپل قسمت نه ئې حرص کړې
موړ به نشىى حرصناک په زر و سيم  گور خاورى مړې کا مگر سترگى ئې دَ 

نه يَوه نمړۍ خوړلې دَ لئيم  کاڼيو ښه دى غاښ مات شوَى په خوړل دَ 
په مال خم مشه مخلوق ته لکه جيم  دَ اللّٰه الف همسا ده پر تکيه که 

دروغجن دَى منافق سَره سهيم  که په خوله کلمه لولىِ نمونځ روژه کا
تعلق به پورى څه کاندِى فهيم  دَ دنيا کارُونه وهم خوب او خيال دى
هم هغه سړى دانا بوله حکيم  چه بې حقه نور باطل ورته ښکاريږى

څه مشکل که ژوندَ وِى عظام رميم  چه موجود ئې موجودات کړه له عدمه
په هر چا باندى ئې لطف دَى عميم  خوشحال کړى ئې هرڅوک پخپل خپل کاردى

تفاوت دَ نيک او بد نکا کريم  نا اميد ئې له درگاهه هيڅوک نه ځِى
مصطفٰى  ته ورکړ خداى خلق عظيم ؑچه به چا ورسَره بد کړه ده به ښه کړه

ځکه هسى رنگ زغمونى ۇ حليم  چه په خوى دَ خداى په خوى ۇ صفت شوى
چه خليل  شو و قضا وته تسليم ؑدَ نمرو د لمبې ئې ځکه باندِى باغ کړ

په صفت دَ تکبر شيطان رجيم  کمينۍ آدم صفى شو په صفت دَ 
سيه زړه دِى ازلى سيه گليم  دَ ارشاد صابون اثر ور باندى نکا

هر ظالم چه په ژړا کاندِى يتيم  په آزار ئې اسمانونه په لرزه شى
ظالمان به پيالې وڅښى دَ حميم  چه دايم دَ مظلومانو وينى پشومى

په هغو باندى به رحم کا رحيم  چه په حال دَ مسکينانو ترحم کا
چه والړ نشې په غفلت عبدالقادره 
که پوهيږې غنيمت دَى دال و ميم 
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قصيده
تر نظر مى د دنيا هوس سراب شو  ياره ستا دَ هجر غم راته درياب شو

مهيا راته دَ غم واړه اسباب شو ستا په تلو مى دَ خوښۍِ بساط ونغښت
ال مى ستا په جدائىِ زړه کباب شو  که پخوا مي ډير دردونه ۇ ليدلى

غوڅَول به اوس په څه کا چه بې آب شو  په معنى کښ خټکُ تيغ ۇ ته ئې آب وې
چه رحلت دِ له دنيا پدا شتاب شو  خداى له موږه ال پتا باندِى مَيَن ۇ

مستسقى به ئې په تش ليدو سيراب شو  دَ مخ آب ئې هر گور ډير ۇ بې حسابه
نه به تر يو په وخت دَ داد لکه سحاب شو  زر ريزى ئې لکه گل په واجبين وه 

دَ هر چا دَ زړه ارمان دَ ده شباب شو  دوست دښمن ئې له جماله بهره ور ۇ 
چه گويا به په کالم با صواب شو  دُر گوهر به ئې له لعلو ريژيدُون کړ

چه به چا وته په قهر و په عتاب شو  سپک وَيَل ئې هرگز نه وتَل له خولې نه 
دَ ژوندُون له باغه کله مزه ياب شو  دَ ارمان دَ دانو ډک لکه انار والړ

کښلى مخ آفتاب شو  چه غروب دَ ده دَ  له اندوهه رڼا ورځ لکه تياره شوه
په بستر دَ خاورُو څه رنگه په خواب شو  چه ئې خوب په پالنگ نه کيده بې گلو

گالب شو  شماتت ئې چه په گلو دَ  په هغو رخسارو پريوتلې خاورى
په اسمان باندِى ډير فخر دَ تراب شو  چه دا هسى رنگ ځوانان پکښ پراته دى
دَ قضا حکم پرې راغَى ال ځواب شو  دَ  رستم دَ اسفنديار دَ ځواب ځوان ۇ

دَ زهره له السه مات چنگ و رباب شو  عطارد ئې په اسمان مرثيه وايىِ
فلک هم دَ نوحه گرُو په حساب شو  په بهانه دَ بارانه څه دَه وفات کړ

نه ئې مومم معظم دُر ناياب شو ١غواصى کوم دَ اُوښيو په درياب کښ
بيلتون هيڅ زړه سوځى نه وکړه قصاب شو  په ژړا په واويال له موږه بيل شو

سکه بې شکه وا په ده دَ جنت باب شو  کله دَ خپلو په دعا جنت مونده شى
کتاب شو  دَ هجرت حساب په حکم دَ  درويشت کاله دَ ده عمر زر اته نوى

چه دَ ښهر ودانى ۇ ځنى وَوت
سراى ته څه عبدالقادر درومى خراب شو 

قصيده
هميشه مى ستا له غمه مشغوال دَه ستا له پسه راته پاتې ښادى دا ده٢ 

چه تل ملَه دَه را سره انديښنه ستا ده  خپل پرَدِى را ځنى واړه کناره شول

 معظم دَ خوشحال خان خټک له اوالدې څخه ۇ، دا قصيده دَ ده مرثيه ده..١

 دا قصيده د خوشحال خان پر وفات ژړا او مرثيه ده..٢
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له همدمو بيهوده گله ځما ده  په بهانه دَ آه خپل دم را ځنى درومى
له تودې تيغنى مى گرمه ټټر ال ده  اُوښکى هم دَ وچيدو له ويرى والړې

په جهان کښ دَ غم بخره دَ اشنا ده  نا آشنا هميشه خوښ گرزى هوس کا
معتبره و هر چا ته دا وينا ده  دَ غم تخم آشنايى دَه که ئې گورې

چه و هر لورى ته غوږ باسم زگروا ده  دَ هجران غشى په هَره سينه لک دى
کله سخته تر بيلتون بله بال دَه؟  څوک چه وايى تر بال بال وِى سخته

له ژوندونه په مرگ مينه دَ جدا ده  جدائى په نابودى سړى راضى کا
اوس پرې وپوهيدم دا ونيا رشتيا ده  دا چه وائى بد ژوندۇن تر مرگ بتر دى

چه هيڅوک پرې نه پوهيږى چه دَ چا ده مرثيه به دِ په هسى مضمون وايم 
ستا دَ درد دَ درست جهان خوښى بها ده  د تا درد مى په بې دردو پيرځو نشى
اوس مى تل په وچو سترگو ستا ژړا ده  دَ فراق په اور دِ وسوم نَو مى وچ شو

ال چه ډير مى ژړوِى د تا خندا ده  چه هر څيز دِ يادَوَم په زړه وريتيږم 
که خواريږم پس له تا دا مى سزا ده  زه چه ستا په تلَنى ږغ سَره تير نشوم

ځموږ ستا دَ ليدو ژمنه په عقبا ده  په ارمان دَ مالقات له موږه الړې
ڼه دِ پاتو مال او ملک نه دِ دنيا ده  خپل پرَدِى درباندى هيڅوک حاضر نشوه

هم دا نخښه ستا دَ جود او د سخا ده  چه پيسه دِ پاتو نشوه و کفن ته
ځنى تا ليدلې څو رنگه جفا ده  له نا اهلو که دِ خپل ۇ که پرَدِى ۇ
چه بدى کا دَ هغو بدى جزا ده خپل شامت به ئې دلې هورې خراب کا

خيلخانه ور ځنى واړه پسى شا ده  په وطن کښ مسافر غُندى وفات شو
له فانى دنيا دِ وړې ډکه خوا ده  خپل دِ نه ۇ چه دِ حال ورته بيان کړى

ستا تکيه پخپل څښتن پخپل پيشوا ده  دَ دنيا خلقو خو واړه درته شا کړه 
موږ ور وړې په قضا دَ حق رضا ده   بې له صبره له تسليمه چاره نشته

خداى په څو رنگه دَ ده کړې ثنا ده ۖپه حرمت دَ پاک رسول  چه په قران کښ
بهشتى شې شپه او ورځ مى دا دعا ده  دَ دوزخ له عذابونو په امان شې
خداى چه يښې دَ خوشحال نامه پتا ده  تر دلې په هورې خوښ وې فال دِ ښه دى

نه يَواځى هجران لوټ عبدالقادر کړ
په هر ملک په هر ديار کښ دا غوغا ده 

ترجيع بند
کړَى په ژوندونى ځان بتر تر خاورُو ال  کړَى دريغه دريغه دَ دنيا خونه تاال 

ځان له واړو آشنايانو نا آشنا کړَى  دَ غرڅه غُندى له خلقه تښتيدلى
هغه واړه ال تر مرگ پخوا جدا کړَي چه په مرگ سَرَه له ځانه جدا کيږِى
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په هوس مى دَ همه خلقو خندا کړَي يَو ساعت مه وَى فارغ دَ ځان له غمه
ودانى دَ جهان واړه پسى شا کړَى  ليونى شوَى چه چا نه پريښوى وَ ورته

مخ په بيدى بيديا ونيوَى ژړلى
دَ صحرا دَ ونو پاڼى پټ خوړلى 

څه په کار که دِ په کور کښ سپين او سره شته چه آخر دِ له فانى جهانه تله شته
عاقبت دِ بيا له تخته پريواته شته  که په تخت دَ پاسه کښينې بادشاهى کړې

گمان مکړه چه دِ بې عمله مله شته  که لښکر دِ تر حساب تر شماره تير شى
ستا ال هيڅ کله نرمى دَ خاطر نه شته  جمادات دَ جدايۍ له غمه ژاړى

وچوې دله چه ال ستا خوب او خواړه شته  ورَځ په ورځ شيرين ياران در ځنى درومى
مخ په بيدى بيديا ونيوى ژړلَى

دَ صحرا دَ ونو پاڼى پټ خوړلَى 
ال له رويه، سنبل مويه، تن سيمينه  که هر څو وِى ښايسته په رنگ رنگينه
په سپوږمۍ چه پلَو واخلې و دَرينه  تر ښه مخ پورى دِ نور دَ سپوږمۍ هيڅ شى

په عالم ئې دَ خوبۍ خبرى شينه  گل تر لطافت دى لطافت ئې زيات دَ 
گور چمجى وخورينه  نازک تن به ئې دَ  گور خاورى بدرنگ كا كښلى مخ به ئې دَ 
پخپل حسن به څوک څه دماغ کوينه  چه دا هسى احوال دَى پدا دنيا کښ

مخ په بيدى بيديا ونيوى ژړلَى
دَ صحرا دَ ونو پاڼى پټ خوړلَى 

چه په داغ دَ بيلتانه داغلى نه وَى کشکى زه پدا جهان راغلَى نه وَى
چه مى خپل پردى څوک پيژندلى نه وَى  يا مى مرگ دَ هلکوالى په ساعت وَى 

چه مى مخ دَ هيڅ اشنا ليدلَى نه وَى يا زوولَى ړُوند په سترگو وَى له ځايه
چه دَ روغو په شماره شميرلَى نه وَى يا خبر په ښه بد مه وَى ليونَى وى
په فکرونو دَ جهان نيوالى نه وَى يا هوښيار شوى تل دَ ځان فکر کولَى

مخ په بيدى بيديا ونيوَى ژړلَى
دَ صحرا دَ ونو پاڼى پټ خوړلَى 

ځکه اوښى مى دَ سترگو را تليږى په زړگى مى دَ بيلتون لمبې بليږى
دَ دانو په ځاى ياران پکښ دليږى دا اسمان چه لکه ژرنده هسى څرخى 
کاروانونه په هر دم ځنى چليږى دَ دنيا په سراى کښ ځاى دَ مقام نشته
چه دا هسى ښه مَيَن ځبله بليږى غافالن به په دنيا کښ خوشحالى کا

چه دا هسى رنگ شيرين ياران بيليږى هر گز نور کارونه مه کړه په دنيا کښ
مخ په بيدى بيديا ونيوَى ژړلَى
دَ صحرا دَ ونو پاڼى پټ خوړلَى

خپل پردَى به درسره درومى تر گوره  په ارمان به يک تنها ووزې له کوره
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غورزَوِى به درته خاورى لور له لوره  په لحد کښ به دِ واچَوى يواځى
په بيلتون به ئې نارې وهې په زوره  تا به پريږدِى دوى به وجار وزى کور ته 

چه ئې دواړه سترگى ډکى وِى له اوره  کير نکير به په هيبت در لَره راشى
چه دا حال دَى آې د زړه په سترگو گوره  نور څه مکړه په ژوندون عبدالقادره

مخ په بيدى بيديا ونيوَى ژړلَى
دَ صحرا دَ ونو پاڼى پټ خوړلَى

مخمس
دَى له عقله ډير بيرون دَى دا ځما زړگى زبون دَى
څه اميد پدا ژوندۇن دَى  په دنيا پسى مجنون دَى

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى 
چه ئې عمر ۇ زر کاله ؑ خبر شه دَ نوح له حاله 

په ارمان الړ له عياله  نشو خالص دَ مرگ له جاله 
نن ليدَل، کانده بيلتون دَى

ننداره دَ نو بهار کا  گلزار کا که څوک سيل دَ 
عندليب هسى چيغار کا١که پرې غوږ کاڼه بيدار کا

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى
په څو رنگ ئې تماشا شى په پسرلى گلونه وا شى
تورى خاورى دَ بيديا شى  چه خزان ور باندى راشى

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى
کور به وران دَ دنيا ته کړې که دَ مرگ خوارى تر زړه کړې
تل به دا ذکر په خوله کرې  خوشحالى به نوره نکړې

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى
په ژَړَلُو ليمه سَره کړم  چه جدا ياران تر زړه کړم 

آشنائى به نوره نه کړم  څو ژوندَون په دنيا زه کړم
نن ليدَل، کانده بيلتون دَى 

سپين تر گلو دَ سمن شى ٢که هر څو نازک بدن شى
دَ چمجيو په خوردن شى  چه لحد دَ ده وطن شى 

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى

 که پرې غوږ دَ زړه بيدار کا..١

 لکه گل هسى ئې تن شِى..٢
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تر کسرٰى ئې زيات زينت کا که څوک جوړ لوى عمارت کا
دَ مرگ سيند به ئې لت پت کا په مثال ئې دَ جنت کا

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى
په دماغ په کبر درومې اې چه خان او ملک نومې

بند به شې دَ مرگ په لومې  تل به دا خوښى نه مومې
نن ليدَل، کانده بيلتون دَى

ال تر ده به هم افزون شې   په دنيا کښ که قارون شې
خالى الس به ترې بيرون شې چه و قبر ته په يون شې

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى
ښايسته پرى رخسارى که ته ټولى کړې نگارى
يا به شى دَ نورُو يارى پس لتا به شى يا خوارى

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى
ال به دوى په مرگ طوفان شى که سل زر دِ فرزندان شى

ال به پاتو يتيمان شى  ستا زړگى به پرې بريان شى
نن ليدَل، کانده بيلتون دَى

نصيحت له مړو آخله اې ځما ناپوهه دله
والړَل دوى دا ئې پريښوله  څو دنيا ئې ټولَوَله 

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى
پسې دَى په تخت روان ځى که ئې وړاندِى هاتيان ځى
خو به گوښى له جهان ځى لور په لورى ئې سپاهيان ځى

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى
سلطنت ئې دَ سليمان شى  که بادشاه دَ درست جهان شى
ترې جدا به په ارمان شى چه په حکم ئې ديوان شى

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى
تر حساب تر شماره تير شى که هر څو ئې دولت ډير شى

پرې به زهر يا گنډير شى١چه دَ مرگ استواځى وير شى
نن ليدَل، کانده بيلتون دَى

دَ دنيا هوا هوس کا  هر چه نغته دَ خپل نس کا
فرياد هسى رنگ جرس کا  بيهوده چارى عبث کا

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى

 وير شِى، دَ قندهار په محاوره وَر شِى..١
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نه دِ کا په دنيا مينه  چه به خواه ناخواه ترې ځينه
دَ قيامت په غم دِ شينه  ځان دِ تلُونَى وگڼينه

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى
ترک دِ واړه معصيت کا شپه او ورځ دِ عبادت کا
تل دِ زړه ته نصيحت کا ځان دِ جوړ په شريعت کا

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى
دَ خپل ځان په غم گرفتار شه  اې خوب وړيه زړه بيدار شه

تل په ذکر دَ قهار شه  له گناهه توبه گار شه
نن ليدَل، کانده بيلتون دَى

ياران يَو تر بل ځاريږى ځبله مه تار په تاريږى
ويزار څه مه آزاريږى هيچيرى مه ويزاريږى

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى
نور دنيا کړه تر ده ځاره  چه وَوايې چا ته ياره

زړه ساتَل غنيمت شماره  سر ښنده دَ يار دَپاره 
نن ليدَل، کانده بيلتون دَى

چه باقى په فانى پلورې  سترگى وخورې دواړه تورى
دې دنيا وته نه گورې  په دنيا پسې تل ښورې

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى
په شا ځې په قهقه خاندې  اې چه ناست يې په تخت باندى
مرگ تل دا ډنډوره کاندى ځاى دِ دَى تر خاورُو الندې

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى
يَو په سله مى الَم شو  چه جدا له ما محرم شو
چه قائل پدا قلم شو  ځما زړه جونگړۍ دَ غم شو

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى
ماڼى مه کَوه پخوال شه  اې ځما دلبره راشه

خوا په خوا را سره بيا شه  وموسيږه په خندا شه
نن ليدَل، کانده بيلتون دَى

وران مى شو دَ خاطر ښهر ځى مى اُوښى لهر لهر 
دا آواز ئې کړ په جهر ناست په غاړه وم دَ نهر

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى
څه اميد به په جهان کا څوک چه غوږ پدا بيان کا
دا وَيَل به هر زمان کا  کور به دَى دَ دنيا وران کا

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى
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تر يوسف ښايسته تر شى که په حسن لکه نمر شى
تورى خاورى ئې په سر شى څو چه قبر لَره ور شى

نن ليدَل، کانده بيلتون دَى
چه خپل شعر چا ته نمايم  زه عبدالقادر نه ښايم 

هر زمان ئې ځکه وايم  خو مَيَن پدا وينا يم 
نن ليدَل، کانده بيلتون دَى

قصيده
چه ليدَل شِى په دوران دَ محى الدين ١حاکمان او اميران دَ دې زمين 

خود ئې حال دَى وَ هر چا وته مبين  هيڅ حاجت دَ عيان نشته و بيان ته
پکښ يَو نشته بادشاه ته دَ تحسين  همگى واړه مذموم په خوى خصلت دى
چه نن عقل ځما زړه ته کړې تلقين  زه به هم يَو څو خبرى له دُوى وايم

په مجلس کښ ئې ارذال کښينى مکين  علماۇ فضالۇ ئې نفرت دَى 
غوږ کاڼه کا چه مذکور کيږى دَ دين  دَ بل وار نه ورکَوِى په پوچ ويلو

عالمانو ته هسک نکاندِى شرين  دَ راجپوت دَ رافضى په استقبال ځى
تل ئې آس په پوچو چارُو پسى زين  دَ مسجد په لورى شل شى نه ور درومى 

سل منمته ږدِى په رب العالمين  کله کله چه سر وَوهى په مځکه 
په نيک خواه دَ عالم تل وايى نفرين  څو دَ خلقو آزار ډير کا دَ ده خپل وى
خوش آمد دروغ تر شهدو پر شيرين  دَ رشتيا خبره زهر ځنى مرينه
ال ترې وِى په بد وَيلۇ ځنى خوړين  هم هغه چه خوشامد کا مصاحب وى
دَ قالين مزرى مزرى وى دَ قالين  په ميدان ئې شغاالن په بريتو ميژى

دَ ممسک دَ بيدالنو کا تحسين  تل ئې هجو دَ سخى دَ مَړَنى وِى
خود پسند وِى، خود نماى وى خويشتن بين  هميشه دَ ځان صفت دَ بل غندنه

دَ راحت به وخت قدم ږدِى په پروين  دَ محنت په ساعت ځِى تحت الثرٰى ته
بيا ساتَل وته چين راوړى په جبين  که دولت ئې لکه بحر بې پايان شِى

په خواږه وَيَل ئې نکا زړه شيرين  چه فقير ئې په وَر وَر سى ورکړه پريږده
تل بې ځايه ورکوَل دَ ده آئين  يَو درم ئې په ځاى نه درومى له کوره

لکه ښځى آرايش کاندِى تزئين  خرڅ ئې واړه په کالو او په گيڼه وى
هم هغه په رعايا کاندِى امين  دَ يوې روپۍ په ځاى چه لس آخلى

په پټى چه زراعت وَ وينى شين  دَ دهقان په خواروَل ئې سترگى سرې سى

 اورنگزيب عالمگير مغولى پاچا..١
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چه څوک وَوينى اغوستى نمرى سپين  پيشکاران ئې په ابرو اشارت وکا
کهين واغوندى کورږدى نمرى مهين  رعيت چه داد خواهۍ لَره ور ځينه
ديو بدبختو تاخت تاراج کړه مؤمنين  ځان او مال ئې له کفارو په امان دى
براتيان ئې کار په کور باندِى تعيين  دَ مجرم جرس ال نه وى ثابت شوى

دوى و ده ته، دَى و دُوى ته کا کمين  رعيت دَ دُوى دښمن وِى دُوى دَ ديو
په قيامت به ئې مقام کاندِى سبحين  هر ظالم چه تعدٰى په رعيت کا

که باور دِ پدا نشِى ورسه گوره
په قرآن کښ ”بئسَ مَثوَى الظالمِين“ 

قصيده 
هيڅ په خوا په خاطر نه ۇ اسمانى دى دا کارُونه چه نن کانده عيانى دى
هوښيار ځکه هميشه په حيرانى دى چه په وهم فهم نه هغه ښکاريږى
گاه کارُونه چه سبب دَ شادمانى دى گهى هسى کار ښکاره شى چه غمجن شى
غم ښادى ثبات هيڅ نه لَرِى آنى دى ساقى راوړه پياله چه راته يَو شى

څو وينا ئې راته کړى زبانى دى نن نسيم دَ پيښور له ليورى راغَى
چه وَهلِى نه افغان نه تورانى دى چه نن شپه مهمندُو وَوَهلې تورى

په سر تور تورى وَهِى جانفشانى دى ليند و غږ په غشيو وکړ کشاد کاڼى
خداى ئې مل شه دا لښکرى رحمانى دى چه لښکرى دَ مظلومو اعانت کا

هر چه دا بهار نه گورى زندانى دى الله زار ئې شگفته په سرَه اهاړ کړ
دَ سربند کاڼى همه ارغوانى دى دَ باړې اۇبه ئې سرې لکه شراب کړې 

چه وهَه فالنى وهه هندوستانى دى يگانه زلميو غږ وَبَله وکړ
ځليدَل ئې لکه برق نيسانى دى توره شپه په تورو ورځ لکه سبا شوه

که سبب ئې دَ خفت مير افغانى دى هميشه پښتون مهمندو دَى دروند کړى
رنگ ئې ورک شه که رستم دستانى دى چه په طمعه دَ دنيا کاندِى جنگونه
حريفان دِى طامعان دِى نفسانى دى يوسفزى چى زر ووينى ننگ پريږدى
ننگ هغه کا چه نانى ندى جانى دى په خوله هر پښتون دَ ننگ خبرى کاندى
پښتون ډير دى اما څه په کار نانى دى زرنانى شه صدقه تر جانى ځوانه
دَ مهمندو تورى اوس ندى کانى دى دا متل دى تيغ په اصل غوڅوَل کا

غوريه خيل په ميدان جنگ کا ميدانى دى افريدى شنوارى جنگ په غرونو کاندى
چه نفاق کا هميشه په پښيمانى دى کتو رنځ دِ پرې ساز شى مخ ئې ندَى دَ 
هغه څوک چه دَ لښکر په ويرانى دى فريفته ئې په وَيَل مشه نفاق دى
اتفاق ئې سَره نشته ځان ځانى دى دَ مغل له دې لښکرو پروا مکړه
سوگندُونه ئې دامونه شيطانى دى په قسم ئې مبادا چه باور وکړې
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اخته شوى دوى په جنگ سلطانى دى له بادشاه شاهزادگانو چه وسواس دى 
مرتبې ته ختل نه په آسانى دى دَ سرونو نردبان ساز کړى باندى خيژى

نه له چا ئې طمع شِى نه له چا ويره
څو څبرى رشتيا کړى کرالڼي دى 

قطعه
دَ جانان دى په جانان باندِى مَيَن يم  زه چه هسى پخپل ځان باندى مَيَن يم 

تر بهاره په خزان باندِى مَيَن يم  دَ خزان ميوه بهار دَ بهار دَى دَى

زه پتا باندِى مَيَن يم ته په نورُو مه دِ وينم لباسى په سترگو تورُو
کورُو  ميلمه شوَى ۇ يوسف په کور دَ  هيڅ حرمت ئې لکه حق ۇ په ځاى نکړ
قيمت لَږ نه شو دَ دُر په اُوبو شورۇ چه ښۀ خوى په څه پروا کړم له بدخويو

دَ شيخ شعدى الهورى خليفه حضرت نبوى دَ وفات تاريخ:
چون منور گشت ازو زير زمين  شيخ شعدى قدوۀ اهل يقين
در جوابم گفت ”شيخ مؤمنين“  از خرد جستم رحلتش

هـ)١٠٠٦                     (
 تاريخ د وبا د کال:

وبا نيولَى اکثر عالم دى په هر کاله کښ دَ مرگ ماتم دِى
تاريخ ئې راغلى چه ”کال دَ غم“ دى ښه ښه ياران ئې ځله جدا کړل

)     ١٠٩٥(

چه په رنځ دَ پمن والى مبتال ۇ  دَ مجنون په مخه سپَى په کوڅه راغى
چه په چم کښ ئې ليدلى د ليال ۇ هغه دم ئې تر پښو پريوت مخ ئې کښل کړ

کتاب له ابتدا څخه دى، دا نصيحت نامه ټول دَ تجنيس په صنعت ده. ١دا مثنوى دَ نصيحت نامې دَ 

د زړه مينه مى به کړې له غيره ما ته  که د رحم نظر وکړې ربه ما ته 
تا به غواړم، تا به بولم تا به ستايم  ربه ته ځما څښتن زه بنده ستا يم 

توان د ښو خبرو غواړم را کړه ما ته  ته قادر يې ښه صورت ورکړې و ما ته

 افسوس چه دا نصيحت نامه موږ ته نده را رسيدلې، فقط دغه څو دَ سر بيتونه ئې په يَوه ديوان کښ ليکلى دى..١
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په تجنيس په نصيحت پندونه وايم  په نسيم دَ محبت لکه گل وايم 
و معنو ته ئې ميړه شه قدم وره  رساله به درته وايم په څو وره

مربع
(د خپل پالر خوشحال خان خټک په ستاينه او دعا کښ)

خوشحالى ئې په نصيب کړه اليزاله  خداى ئې تل لکه خپل نوم لَره خوشحاله
خود پوهيږې هيڅ پښتون ئې نه ۇ سياله  خردمند نيکو سيرت نيکو مقاله

ورته يَو سفال و سنگ دينار درم ۇ ورکول ئې بې منته دَ حاتم ۇ
ورځ او شپه به ئې کاوه باندِى ارغاله  واى په ځان دَ هغه چا چه په ده گرم ۇ

شجاعت لکه رستم هسى دَ ده ۇ شرم و ننگ لکه دَ ده ۇ دَ چا نه ۇ
شان دَ ده دَى در ښکاره دَ ده تر قاله  شور دَ ننگى ئې په سر کښ پروت په زړه ۇ

حل دَ هر مشکل کاوه شى له امواله  حال دَ هر سړى ښکاره دَى تر مقاله 
حقيقت په مجاز نقل دَى محاله  حد دَ چا چه ئې ځواب کاوه له قاله 

خاموشى حلم ئې ډير درلود بردبار ۇ خار دَ سترگو دَ دښمن پر خپل بهار ۇ
خټک درست دَ ده په دور ۇ نهاله  خپل پردى له ده همه شکرگزار ۇ 

اجنبى به ئې کم نه گاڼه تر زويه انديښنه ئې وه هر گوره ډيره لويه
آزاده ۇ هيڅ ئې نه وړ مال مناله  افغان ده غُندِى چه وزيږى بل بويه

نه ۇ بل هسى نامى له زمينداره  نوم ئې الړۇ تر دکن تر قندهاره
نور هيڅ نه ۇ دَ ده بې تورى بې ډاله نيم درم ئې هم کور نه ساته له عاره

خوښ خورم وه همگى دَ ده له جوده  خپل خپلوان ور ځنى واړه وه خوشنوده
خوش کالم ۇ خوش معاش ۇ خوش خصاله  خاص او عام وه تل سودمن دَ ده له سوده

تر اندازه کم زيات نه ۇ د ده کاره  تواضع ئې دَ هر چا کړه بې مقداره
تکبر په کبرجنو دَى مالله  تل به ده کړ کبرجن په کبر خواره
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کم دَ ده تر خولې ترخه وتل و چاته  کالم ډير دَ ده شيرين ۇ تر نباته
کرم وکړ په ده باندِى ذوالجالله  کار ئې د اۇترحياته تر مماته

او رنگين شعر پسې ځنى ښکاريږى اور دننه دَ عاشق په زړه بليږِى
اوس نور څه وايم دَ هسى حال احواله  ارمان دا دَى چه څوک لَږ پدا پوهيږى

لعل او دُر ئې دَ وينا په تار پييلى الم او بې ئې دَ دلبرُو دِى ستايلى
لکه څوک چه دَ يار مخ کا نمر مثاله  لږ دَ ډيره ما دَ ده حال ويلى

(کتاب بشپر شُو)
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دَ ځنو کلماتُو امال
په دې کتاب کښ موږ دَ لغاتو او کلماتو په ليک کښ ډير ځله د اصلى امال لحاظ کړَى دَى، په اصلى قلمى نسخو 

کله په مغغن ډول او کله په اصلى ډول دَه، دغسى  کښ ډيرى کلمې يَو ځاى يَو راز بل ځاى بل راز راغلى دى، دَ مفغناتو امال 
هم دَ ځنو کلماتو دَ مختلفو قومونو دَ محاورو اشکال پکښ شته، مثالً مصلى کله پخپل عربى ډول او کله مفغنه مسله ليکلې، 

دغسى هم ويجاړ، اوجاړ - اوربل، وربل - ږغ، غږ - محلت، مالت - اړاند، هړاند - دواړه ډَوله راغلى دِى. 
په داسى کلماتو کښ موږ دَ اصل کتاب ډَول غوره کَى، ځکه چه دواړه ډولونه ئې صحيح دِى، نوره امال دَ اوسنۍ 

مشهورى امال سَره فرق نلَرِى، دَ مجهولى او معروفى ياء تميز شوى، او ضمير غائب (ئې) او ضمير مفرد د متلکم (يې) ليکل 
شوَى دَى. 
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دَ پښتو نادر لغات
الف

امته: محتاج، پاسدار

انند: خوشحالى، آرام

اسره: طمع، توقع

اورى: اوريږى

اټاله: ايسار، حمله

اوڅار: څرگند، ښکاره

اهاړ: د گرمى موده

ارجل: ماتل، ايسار

استواځى: ريبار، قاصد

آغله:  ښکلى

ارغال: يرغل، حمله

ابلى: کاڼيزه مځکه

ب
بورجل: کوڅه

بړبړ: هر کله

بډايى: فخر، غرور

بډى: رشوت

بلوسل: تعرض کول

بڼ: باغ، ځنگل

بړى: ډير کم مقدار

بيد بيديا: ويجاړ بيابان

بړبوگى: گردباد

بدر: مکمله سپوږمى، چنار

بشر: بنده

بليږدى: تاوول، نغښتل

بول: قول، وعده

برند: نيغ کتونکى

بکس: لږ، زره

بنبره: مچۍ، غالبوزه

: پړانگبور

پ
: لوړتيا، بلندىپيچومى

پخښو: ازاد، خوشى شوى، آرام

پوټى: لږ شان

پهوټه: يو ډول هندى خټکى

پخساک: کړاو، زړه چاودون

پهى: پټۍ

پت: غيرت، ننگ

پاړو: منافق، بدچلن

پيرل: اخستل

پريونه: پروين

پرتلى: بارگير

پشومى: څښل

پهوړه: خيرنه

پټى: د مځکى يوه برخه

پلور: خرڅول

ت
تاال: تاراج

تکړ: مظبوط، چست، بهادر

تورتم: تاريکى

تڼۍ: د چا عزت ساتل
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تروټ: تاوان

تنکى: نازک، تروتازه

تروړى: قرچه                                                    

تليږى: په غوړو کى اشيدل

ترښځ: پانه

تلې: غولى، ميدان

تيغنه: نوى بټى

ترو: تر هغه وخته

ټ
ټگى: فريب، مکر

ټپکى: غار، خندق

ټميږى: غپيدل، عبث خبرى کول

ټانگ: آوازه

ټوکيدل:  د فصل سر وهل

ج
جند: اصل، زړه وهلى

جگى جگى: مرحبا

جونگړى: کوډله

جړۍ: د باران اونى، زهر موره

جوک: وزن 

چ
چر: طرز، عادت، د چوغکى نارې

چم: کوڅه، محله

چومى: د ليروک مرض

چوړا: خراب، برباد

څ
څله: يقين، اعتبار

څربښت: د غټ والى، شلنډ والى عمل

څاروى: چارپاى

څوکه: جانب، طرف

څړه: مجرد، د سپى حمله

څرخيدل: څرخ وهل

څکړل: تړلى

څڅواکى: قطره

ځ
ځله: پاتى، مضطرب

ځور: رنځ، تکليف

ځير: تيز بين، دقيق

خ
خلقې: قدرتى، ازلى

خير: خجل، شرمنده

خويږى: خوږيږى

خځله: خس

خرخښه: فتنه، وسوه

خيال: فخر او مباهات، آرايش کول

خت: کميس

خوشى: بيهوده، عبث، بيجا

خرغڅکى: کينه لرونگى

خپسر: آزاد، سربخود

د
داند: جنجال، غوبل

درنگ: معطلى، مکث

دوک: حسد، عناد

دمه: مکث، آرام

دښنه: دښمن

درغلول: محصور کول
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دوند: غبار آلود

دړى وړى: پارچه پارچه کول

دليږى: اوريدل

دربشت: يو ډول لوبه

ډ
ډيران: د انبارو ځاى

ډنډوره: جارچى

ډاډ: اطمينان، تسلى

ډال: سپر

ر
راغله: راتلل

رسۍ: ريسمان

ربړل: په عذابول

روخ: مقابله

روک: اختالس

ز
زار: قربان، فدا

زباد: ثابت، پايدار

زرځى: کږې سترگى

زيار: زحمت کش

زغمونى: جازب

ړ
ړنگ: خراب،ويران

ژ
ژمنه: وعده

ژواک: ژوند، حيات

ژوى: جاندار، حيوان

س
سوبه: فتح، ظفر

سته: ثروت، هستى

سياره: نفس تنگى

سيند: رود

سپور: سوار، راکب

سيال: همسر

سخ: بخت، سعادت

سمخ: بى حيا

ستۍ: په عشق کى سوځيدلى

ستنه: شا ته کيدل

سروب: بالکل، عيناً

ستون: معطل

سيلۍ: طوفان باد

سوړه: غار، سورى

سيپۍ: صدف

سکه: چهره، قيافه

ش
شند: شاهين (مرغه)

شپيلۍ: د نى تولکه

شيتۍ: پيکان

شارونۍ: مينا (مرغه)

شالنډه: خادمه، سمسره

شين شين: ښکليا

شومى: جرعه کول

ښ
ښانک: د لرگى طبق
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غ
غاښى: کوتل

غاړه غړى: بغل گيرى

غړى: زور، طاقت

غنه: نازک اغزى، لون

غوڅ: پرې، قطع

ک
کانده: وروسته، پسته

کاختى: قحطى

کوگل: سينه

کوکه: چغه، فرياد

کرورى: ريز مريز

کاسير: بدکار

کښل: ايستل، ليکل

کاړ: کان، معدن

کوټ: حصار، انبار

کهنه: گنجايش

کوپارونه: د کفر کارونه 

کويلى کوئى: يعنى کويږى او کوکو لرى

کړه وړه: شکل او شباهت

کاڼى: تيگى، ډبرى

گ
گند: خس او خاشاک

گرزاند: گرځندوکى

گرت: د گوتو په مينځ کى فاصله

گړنگ: لوړ ديوال

گوښى: يواځى، عليحده

گوټ: کنج، زاويه

گړى: يو ساعت

ق
قست: د کار کولو اراده

قبلى: منل

ل
لونل:  شيندل

الل: يو ډول شيرين انگور

لگيا: مصروف

لښل: سفر کول، کوچ کول

ليږدى: کوچ کول

لولۍ: ډمه، بدکاره ښځه

لوړل: قسم خوړل

لليږى: شاهدى ورکول

م
ماڼه: شکوه، گيله

مخى: مقابل، سيال

مرجوڼا: غواص، غوټه وهونکى

مښود: کوشش، سعى

مله: پرندگان

منگور: مار

ميزر: د غله گدام

مښلى: زوړ

مشال: رڼا، شمع، چراغ

مهال: موقع، محل

مټ: قوت، سرعت

مرغچچى: خرمهره

مکيز: ناز، عشو
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ن
نشت: سپک، حقير

نمنځن: محترم، عزتمند

نمنځنه: عزت کول

ناتار: ظلم، جبر

نمرى: لباس، جامې

نوليږى: غمگين کيدل

نبات: واښه،، ترکارى

نتلى: وهل، ټکول

نغته: راپارونه، تحريک

نڅا: گډا، رقص

نخول: زغمل، نولول

نالې: د اوبو ايستلو الر

نومړى: مشهور، نامتو

نڅور: خالصه، انجام، نتيجه

نمړۍ: لقمه، نواله

و
ورټ ورټ: ژړيدنه

وگړى: انسان، خلق، عالم

وچولى: تندى

ويل: يو قسم کالى

ولجه: لوټ، مال، غنيمت

ول ول: گنجى گنجى

ورخونه: ناله، د اوبو بند، اړخ

ونه: درخته، د قسم کلمه

وياند: ويونکى، گويا

وزله: بهانه،چاره، سبب

هـ
هواد: وطن، ملک، په فاصله

هړاند: بوخت، لگيا

هرگور: خامخا، البته

هيداد: دړکه، بخردارى

هل: يوې، د فقير آواز

هوډيالى: د عرادې او عزم خاوند

ى
يو: په ټوله، متحد

يون: رفتار، سفر، تلنه
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