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 09/04/2018        مرحوم عالمه عبدالحی حبیبی

 

 سرا دهقصی مقتدر پښتو د هجري خان اشرف
  

 د وطن د كښي قصیده په دده. دئ سرا قصیده پیاوړئ او پوخ یو كهول د خټكو د بولي، هم روهى ځان كله كله هجري خان اشرف

 خاص  اشعارو وطني د او تودوالى احساساتو آتشینو د او رقت او اثر خاص ته كالم دده بېلتون. دئ پروت پټ سوى او درد بېلتانه

 : كا درافشاني هسي بلبل نوا شیرین دغه (روه) د كښي منفا په دكن د دئ بخښلئ ور آهنګ او رنګ
 

 كړ لمبه دكن هجران ئې ته هجري ما

 یم افشان در غمه له یار د تل كهځــــ
  

 او ټاكي منزلت هنري شاعرانو پښتو د او مقام لوړ هنر د كښي قصیده اوږده یوه په ْو، خاوند ذوق فنان او دوست هنر د هجري

 ګڼالى  بوللـه محدوده یا مقتضیه ئې اصطالح ادبي په چي كیږي شروع داسي قصیده دا .كوي تجزیه هنر دوي د نظر انتقادي په

 : لري نه تشبیب یا نسیب  كوم چي ځكه سواى

 

 م و هـنر دئـد مردانو بډایي عل

 زیور دئـانو په ـآرایش د ګلرخ

 وـور د زیـركانـر پیشه زیـنـد ه

 هرچه فخر په دولت كاندي بقر دئ
 

د هجري په نظر كښي آرټ  او صنعت په دې نړۍ كښي یوه الیزاله پدیده ده او په داسي حال كښي  چي نور اعتبارات نیستي 

 جاویدان پریږدي،  دى وایي :كېدونكي دي، فقط همدغه صنعت  د نړۍ ښكال ساتي او خپل اثر 

 

 كه دیګر دئزوال ئې ژر لـــــا ـقـد ب ر ځاى د غرور نستهــال د دهه اقبــپ

 ګر دئچي ئې نن په غیږ كي یو سبا دی له نازیږيـه كــرزانــار فـه یـغـه هـپ

 ر دئـبـره رهــا لــدعـاره مه دوه دـپ يه دنیا كـم نسته پــلـع رـار تـمهین ی
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 4از 2

 ر دئـت كوه نــو نـتـرښــر پـبلكه ال ت ك ئې بولهوړ ملــم جـپه علم ـه عالك
 

 : ستایي ئې داسي او ګرزي ور ته فن شاعرۍ د هجري دلته

 

 دئ هرګـ  واال يـایـویـګ وو هـمـه رـت  كي بنده په ایښي خالق چي صفت هر

 دئ بشروالـب د ممتاز آل هـژب په خود  حیوانه هـل سي هـن و ېئ هـب تمیز هیڅ

 دئ رـبهت هغه  نورـخـس يـچ رـه يول  ده انسان د كسب  هـچ راګــ ىـایـویـګ

 دئ سرور كي طیرو په بلبل څه په سكه  ده نه زبان د ویایيګـــــ ئې سبب كه
 

 نقاد دده چي كوي، اعتراف ډول داسي په حقیقت تریخ دغه په او كیږي ملتفت ته لږوالى فعالیت هنري د قوم خپل د هجري دلته

 .ښكاري  ځیني نظر

 

 ازله له كړ پیدا رب چي ذات پښتون

 دئ كمتر كيپـــ هنر او علم د دود

 سره له سر ړيكـ پره قوم همه كه

 دئ مقرر مــكانه څو په  حكمت دا

 

 : وایي او ګڼي شاګرد او خلف ډول مستقیم په ئې ځان او ویاړي مهارت فني او استادۍ په خټك خان خوشحال پالر خپل د هجري

 

 دئ قمر لكه جهانګیر شعر ئې چي مـــه وایـه حالـتاد لـه د اسـاوالً ب

 دئ نمر دى دي، ستوري نظم وو همه د  كړ بیان چا شعر چي ژبه پښتو په

 دئ سر په سر نیولئ دهر نوم ئې چي  مهجوره وایي نمر هغه د خوبي څه

 دئ بستر  په خاورو د نن چي نمر هغه  نظم د سریر ما په وسپاره ئې ټول

 نه مي یو له مړو په شعر برابر دئ ه وینم په دورـن حریف د جواب نـن

 شعر محضر دئپه راستي مي دا غرا  م په دا قولـد نه یــزه محتاج د شاه



  
 

 

 4از 3

 قر دئدغه ګوى دغه میدان دغه اح كه څوك خیال د جدل كا زما له نظمه

 زیبا شعر هسي زړه د "هجــــري" یووړ

 و زر دئلـــــكه زړه د سفله وړئ سیم 

 

ً   اغېزې ګویانو قصیده پخوانو د كښي كالم په هجري د  .ښكاري ښي معناً  او  لفظا

 د ئې څنګه او كولې ماڼې ګیلې سره فلكه له مگرګ پر سوري محمد امیر د سرا قصیده یعني بولونكى پښتو د سوري اسعد شیخ

 .وه ویلي سره لیاقت فني او مهارت پها( رث) یعني ویرنه هغه

 ځني كمال استعارې او منظرنګارئ د او ځلیږي ښه پڅركي بالغت او فكر زاړه هغه د  هم كښي شكوه یوه په هجري د اوس

 : ښكاري

 

 چي ئې كار همه په څټ  د مدعا كا  هسي چاري په انسان ولي سما كا

 دا كاـه غیبه هویـنوى نوى مخ ل  روـازیګـه بـمشابه  ل ېـكیفیت ئ

 وله بله پیدا كاـه خـوه پـپه ماښام ی  حقه بازومهري د   ماه و مهر جوړه

 ازي نما كاـو هر چاته روزانه ب  ه شپه ګویا  پر ده د نیرنګیوتور

 د سبا كا بیا عطسه  د شپې مصدره  په لپو ونیسي تیاره سي سره مهره

 ا كاـه زاغ د زروهـمـچي پیدا له ف  شهپر سي د مورانو زمكه سره لكه

 ا كاـې زر ورځني پټه  په جفـبیا ئ  اده څرګنده كا سړي تهـراد بــد م

 وك ځیني حاصله تمنا كاـه څـنه ب  دئ نه به یار و یار ته و بخښي قسم

 چي لیمه  د حسن سترګي پې خال كا  بیا به كله درخو وكا سینګارونه

 تماشا كاه ـچي درخو ئې سینه یخ پ  نه به بیا آدم شمله په څېره كښېږدي

 ل سره سوا كاـدوه مین په زجر ت  د ګردون هسي روش دئ له ازله

 وى امرا كاـر لـرابـه بـدایـه ګـل  د قهر ن چي خنجر و كاږيهر زما

 ږ ادب د اولیاء كاــوره لـې تـنه ئ  د فاضل په فضیلت ئې رقت نسته



  
 

 

 4از 4

 منبر باندي مال كا كه قرائت ئې په  په وګړي دا ویل به ارمان كښیږدي

 په حیات همه تر شا كا مرد هغه چي چي آخر وفا له مرده مونده نه سي

 حقیقت كړه هجرى" در دي پیوسته د"

 م په ژړا كاتي زړه هــې كاڼــكیفیت ئ

 

 خوشحال د او  سوري اسعد د .وي من اغېره اوضاع اجتماعي او سیاسي زمانې د تل كښي چاپېر فكري په شاعر د چي وګورئ

 او ویسا ځان پر او استقالل فكري د عظمت سیاسي پښتنو د وخت هغه خو ي د شكوې او ویرني هم قصیدې رثایي زوى د خان

 كاوه الهو څپو  قنوطیت او یاس د او كاوه نه فراز دنیا له شاعر هم كښي ماتم او ویر په  ْو، موید صالبت او ټینګار روحي د

 وخت لوړتیا د  اقتدار او سلطې پردې د مغولو هندي د خو عصر هجري د مګر كیږي لیدل نه  كښي قصیده په اسعد د چي لكه

 د آزادۍ د او مشر پیاوړى غوندي خان خوشحال او وْ  تم ترى   منځ تر شاهنشاهیو غښتلو دوو د مركزیت ملي پښتنو د دلته وْ 

 رنګ نومیدى او یاس د یو  كښي قصیده په هجري د ځكه نو ْو، سوى الندي خاورو تر شاعر ژبى اور او مبارز نومیالى  جنګ

 لپاره   افتخار قومي او  ژوند د هم  څخه  شكوې او ویرني خپلي له خوشحال او  سوري اسعد د چي كښي ځاى كوم په ښكاري،

 : وایي او كوي شا ته مافیها او دنیا كښي ویر او ګروم په مړیني ملي د هجري .راباسي نتیجه

 "كا شا تر همه حیات په چي هغه مرد"

 وْ  سوئ پیدا څخه جفاوو او مظالمو له كورګانیانو د كښي شاعرئ قومي په زموږ چي نښان لوى بختۍ بد او واكۍ بل د دئ دا

 د ډیري  كښي آثارو ادبي په دورې ددغي چي ددې سره مګر .كوله مبارزه سره  تاړاكه اجنبي ددغه كاله سوه درې پښتنو د او

 كړئ، هېر دئ نه مركز افتخار او ژوندون ملي د او وطن خپل  هم بیا  شاعر مهجور پښتون خو دي پاته انګازې ډكي ګرومه

 : وایي هجري چي لكه

 

 دئ دكن په ـړىـــــكــ بنده نصیب كه

 دئ وطن د عشق همېشه یې ګیردامنـ

 ګزري كهزم په  "روه"  د تل ئې باز زړه د

 (1)دئ بدن خالي ناست دكن په "هجري" كه

  

 .٧ _1 ص ،13٦4 چاپ، اكاډیمى علومو د افغانستان د یاد، هجري د (1)
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