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ABSTRACT 

 

Pashto classic poetry is very rich in all aspects. There is diversity of different feelings and 

emotions with many subjects as well. There are colours of emotions which are expressed in 

different ways through different genres in the poetry. The metaphoric love is also one of the best 

and great topics of the poetry of Pashto. Qamber Ali Khan is one of those poets who have 

diversity of subjects of love and affection in his poetry. The metaphoric love is one of the rich 

subjects of his poetry. He belongs to the 3rd decade of Pashto literature. 

This paper will discuss the metaphorical subject of love and affection in the poetry of Qamber 

Ali Khan. 
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اديبان زېږولي دي. کۀ يو  بلها نوموړي شاعران او تونخوا جنت نظير سيمې پښتو شعروادب ته  ښد خېبر پ 

بابا په شان د  رحمان  دننګيالے، جنګيالے او فرهنګيالے په رنګ   په دغو کښې د خوشحال خان خټکپلؤ 

او د جدا مکتب   موشګافپه څير  د مومند يعبدالحم  او د  معلم   ي اعل  اولس نباض او ُحسن و عشق و اخالقو  

نو بل    دے   کړے افکارو روښانه  په خپلو  دي چې پښتو ژبه او ادب ئې  د قدر وړ نامې    و سبک سرخېل

ته   اورکزو سيمې هم د عارف کامل حضرت سيد ماړخ  او  ر انور شاه،  يد    خان  قنبرعليقلندر افريدي 

دغه جنت نظير  په    هم   محتاجه نۀ دي.د څۀ تعريف    داسې علمي هستۍ زېږولي دي چې وغېره په رنګ  

همېش  د اورکزو قوم په حقله    پايې شاعر تېر شوے دے.  يخان هم د اعل    عليقنبر  کښې    اورکزو  سيمه

 خليل ليکي چې: 

اورکزي    د  اورکزو"  د  بيانېږي چې  دا  تسميه  خپلې  قوم وجه  د  هلکوالي کښې  په  نيکۀ  نه    مشر  قافلې 

وخت  رو څۀ  ؤ.  شوے  اوکړو  چې  ک  لټون  هغۀ  د  بياموندو،  قافلې  ئې  هغۀ  د  ناو  هغوي  د  لې  خُ و 

اورکزي قوم  د هغۀ اوالد په  دا نوم "اورکزے " شو. دغه نه پس ناڅاپه"ورک ځوے" اووتو او ورو ورو  

  iمشهور شو." 

د عبدالعزيز خېلو د  لري چې د اورکزۍ قبېلې    خان د پښتو ژبې او ادب د درېم دور سره تعلق   قنبرعلي

په    دره مني خېل"درې" په کور کښې د تيراه د مشهورې  څانګې د باقي خېلو په ښاخ کښې د سرور خان  

چې د هغه  ده  ولې د مړينې نېټه ئې معلومه ده معلومه  نۀ. د زېږېدنې نېټه ئې کلي کاليه کښې پېدا شوے ؤ

انور شاه بابا د هغۀ په مرګ په يوه غمجنه مرثيه کښې ورکړې ده لکه    مير  حضرت سيد استاذ پير کامل  

 چې وايي: 
 د جمعېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې شېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېپه د رجېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېب چېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې يولسېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېم ؤ

 ښېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېے قېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېدم ؤقنبېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېر ي  پېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه بېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېاقي عېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېالم 
 

 تېېېېېېېېېېېېېېېېه يلېېېېېېېېېېېېېېېېۀ دنيېېېېېېېېېېېېېېېېا ئېېېېېېېېېېېېېېېېې رحلېېېېېېېېېېېېېېېېت اوکېېېېېېېېېېېېېېېېړو و عقبېېېېېېېېېېېېېېېې  
 پېېېېېېېېېېېېېېېه همګېېېېېېېېېېېېېېېي دوسېېېېېېېېېېېېېېېتانو غېېېېېېېېېېېېېېېم ؤکېېېېېېېېېېېېېېېور پېېېېېېېېېېېېېېېه کېېېېېېېېېېېېېېېور  

 دا سېېېېېېېېېېېېېېېېېېتا پېېېېېېېېېېېېېېېېېېه رو  کېېېېېېېېېېېېېېېېېېاانېېېېېېېېېېېېېېېېېېور شېېېېېېېېېېېېېېېېېېاه دا فاتحېېېېېېېېېېېېېېېېېېه 
رم   ؤچېېېېېېېېېېېېېېېېېېې همېېېېېېېېېېېېېېېېېېېش پېېېېېېېېېېېېېېېېېېه مالقېېېېېېېېېېېېېېېېېېات دا سېېېېېېېېېېېېېېېېېېتا خېېېېېېېېېېېېېېېېېېُ

 زر د دوه سېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېوه اووم کېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېال د هجېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېرت ؤ 
 iiميېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېر انېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېور دا غېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېزل وېلېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېے د مېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېاتم ؤ

 

ده او دا هم وئيلے    ء1792  بمطابق  ھ1207خان د مرګ نېټه    ي د مرثيې په اخري شعر کښې د قنبر عل

ء  1694  بمطابق   ھ1106نېټه  د هغۀ د زېږېدنې    حساب به شي چې هغۀ سل کلن ژوند کړے ؤ نو په دې  

 شي.  
سلوک و عرفان د    د هغۀ شاعرياړه لري کۀ يو اړخ ته  خان شاعري د ژوند په همه اړخونو  عليد قنبر  

کۀ د هغۀ سن و عشق منلے شوے شاعر هم دے. ُ ده نو بل اړخ ته هغۀ د ح  په نوراني موضوع ښۀ سمبال

 دي لکه چې وايي: ژور اثرات جوت  پير کامل حضرت سيد مير انور شاه رشد په شاعرۍ د خپل پير و مُ 

 کامېېېېېېېېېېېېېېېېېل پيېېېېېېېېېېېېېېېېېر دے انورشېېېېېېېېېېېېېېېېېاه  ېېېېېېېېېېېېېېېېېاحب بېېېېېېېېېېېېېېېېېاور کېېېېېېېېېېېېېېېېېړه
 iiiګيېېېېېېېېېېېېېېېېر يېېېېېېېېېېېېېېېېم زۀ قنبېېېېېېېېېېېېېېېېر علېېېېېېېېېېېېېېېېي ئېېېېېېېېېېېېېېېېې ځکېېېېېېېېېېېېېېېېه دامېېېېېېېېېېېېېېېېن

 

 

 او يا دا شعر چې: 

 انېېېېېېېېېېېېېېېېېېور شېېېېېېېېېېېېېېېېېېاه مېېېېېېېېېېېېېېېېېېې کېېېېېېېېېېېېېېېېېېړه د زړۀ ائينېېېېېېېېېېېېېېېېېېه  ېېېېېېېېېېېېېېېېېېافه

 ivقېېېېېېېېېېېېېاف تېېېېېېېېېېېېېر قافېېېېېېېېېېېېېهکائنېېېېېېېېېېېېېات پېېېېېېېېېېېېېه کښېېېېېېېېېېېېېې ليېېېېېېېېېېېېېدۀ شېېېېېېېېېېېېېي 

 

ډېره    سره ئېد انور شاه بابا  ؤ.    نافرمانهخان ډېر سرکشه او  حاالنکې په شروع شروع کښې قنبر علي  

ډاکټر    د دواړو روحاني رشتې ته  . کړې وېردمکيانې هم ود مرګ    ورته    وه او څو څو ځله ئې شمني  دُ 

 په دې ټکو ګوته نيسي: حسېن  مقيل

  خان کے دل   ي علقنبر    . يتهت زياده دشمني ہدرميان بخان اور جناب سيد مير انور شاه کے    ي "قنبر عل

اپنا    ںگاؤر انور شاه کے  يسيد م   ي ھجب ب  ہ ک   ا ھض و عناد تغاتنا ب  ںمي کے قريب سے گزرتا تو 

اپن  ي نگلُ   رھپ  يا   اھ ت  پاتا ھچ  ںميچادر    ہنمُ  اوپر    ںوھآنک  ي کے شملے کو  سيد مير    ہ تاک   التا ڈکے 

آ گيا    ںمي  ارادت   حلقه  کے   شاه  انور  سيد   جب  اور  سکے   ھديک  ہنکو    ںديوارو  يک  رھانور شاه کے گ 
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کا پرده ختم نه    ںديوارو  يک  رھسيد محترم کے گ   ہک   ليے   اس  پاتاھرے کو چہاپنے چ   يھب  رھتو پ

 vجائے۔" و ہ

مجازي   د  شاعري  د هغۀ  هم  بيا  په خوږوولې  ئې    ډېره    عشق  دلته  ده چې  شان  خوږه  تته  جايزه  يوه 

 وړاندې کولے شي. 
خالي وي ځکه چې عشق يوه داسې    نه بهسن و عشق د بيان د دنيا په مخ به داسې شاعري نۀ وي چې د حُ 

نات د عشق واکمني چلېږي. دا  ئپه دې ټول کاموضوع ده چې نۀ زړېږي، نۀ رد کېږي او نۀ ختمېږي.  

سن و عشق نندارې  هر څيز کښې د حُ رمې دي. د کائنات په هره لحظه او د عشق لۀ وجې ګ ټولې هنګامې 

په بله طريقه، ځکه چې د هر چا جدا  څوک ئې په يوه طريقه محسوسوي او څوک ئې    غورځنګونه وهي.

 ذوق تسکين د پاره خپلې خپلې الرې پکاروي.  د خپل خپلوي او جدا ذوق 
دے لکه څنګه چې د پښتو ژبې او ادب  وفي    آباد له مخه  دا يو کوټلے حقيقت دے چې دا جهان د عشق  

 ليکي: شاعر عبدالرحمان بابا د عشق په حقله 
 لېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ عشېېېېېېېېېېېېېېېېېقه پېېېېېېېېېېېېېېېېېېدا کېېېېېېېېېېېېېېېېېړے  ے ئخېېېېېېېېېېېېېېېېېدادا جهېېېېېېېېېېېېېېېېېان دے 

 viد جملېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه ؤ مخلوقېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېاتو پېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېالر دے دا

 

 دغه رنګ نظريه  قنبر علي خان هم لري لکه چې وايي:  
 د عشېېېېېېېېېېېېېق لېېېېېېېېېېېېېۀ بابېېېېېېېېېېېېېه يېېېېېېېېېېېېېو بېېېېېېېېېېېېېېت اولېېېېېېېېېېېېېوليکېېېېېېېېېېېېېۀ څېېېېېېېېېېېېېوک 

 پېېېېېېېېېېېېېېېېېېرې بېېېېېېېېېېېېېېېېېېه کښېېېېېېېېېېېېېېېېېېل کانېېېېېېېېېېېېېېېېېېدي د عقېېېېېېېېېېېېېېېېېېل زر کتابېېېېېېېېېېېېېېېېېېه
 پېېېېېېېېېېېېېه هېېېېېېېېېېېېېر څېېېېېېېېېېېېېۀ کښېېېېېېېېېېېېېې د عشېېېېېېېېېېېېېق هسېېېېېېېېېېېېېې اثېېېېېېېېېېېېېر پرېېېېېېېېېېېېېېوت

 ښېېېېېېېېېېېېېېېېکاره کېېېېېېېېېېېېېېېېېږي لېېېېېېېېېېېېېېېېۀ حجابېېېېېېېېېېېېېېېېهلکېېېېېېېېېېېېېېېېه نېېېېېېېېېېېېېېېېور چېېېېېېېېېېېېېېېېې 
 تېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه اووايېېېېېېېېېېېېېېېېېېېمرد ې کېېېېېېېېېېېېېېېېېېېوم يېېېېېېېېېېېېېېېېېېېو انتخېېېېېېېېېېېېېېېېېېېابئېېېېېېېېېېېېېېېېېېې زۀ 

 دفترونېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه دي د عشېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېق لېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ انتخابېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه
 بېېېېېېېېېېېېېې سېېېېېېېېېېېېېر انجېېېېېېېېېېېېېامي دهسېېېېېېېېېېېېېر انجېېېېېېېېېېېېېام پېېېېېېېېېېېېېه عشېېېېېېېېېېېېېق کښېېېېېېېېېېېېېې 

 viiاسېېېېېېېېېېېېېېېېبابهقنبېېېېېېېېېېېېېېېر ځکېېېېېېېېېېېېېېېېه د عشېېېېېېېېېېېېېېېېق کېېېېېېېېېېېېېېېېار کېېېېېېېېېېېېېېېېا بېېېېېېېېېېېېېېېېې 
 

دوي د    حساسيت لۀ وجېد خپل    وي.د معاشرې معماران او د ژوند ترجمانان  ې شاعران  چوئيلے شي  

په   نه  چا  هر  د  نندارې  جدا عشق  او  محسوسات    ښۀ  عشقيه  دغه  هم  محسوسوي.  اديب  ډول  شاعر  د 

ه  راپاروي او د خپل ځان د ستائنې د پاره ئې په منظوم کالم ليکلو مجبور  خياالت، جذبات او احساسات 

 چې دغه شعرونو ته بيا عشقيه شاعري وئيلے کېږي.کوي 
د شاعر موجود وي چې دا يوه فطري خبره ده او دا به ضرور    د هر شاعر په کالم کښې عشقيه شعرونه

په کومه شاعرۍ کښې عشقيه مضامين يا د عشق واردات نۀ وي بيان شوي  ، ځکه چې  وي په کالم کښې  

 په دې ټکو بيانوي:  عشق قنبرعلي خان  څوک نۀ خوښوي.نو هغه 
 لم د عشېېېېېېېېېېېېېېېېېېېق لېېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ لېونتوبېېېېېېېېېېېېېېېېېېېهچېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې خبېېېېېېېېېېېېېېېېېېېر شېېېېېېېېېېېېېېېېېېېو  

 خوبېېېېېېېېېېېېېېېېېېه لېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ لم د غفلېېېېېېېېېېېېېېېېېېت د رنېېېېېېېېېېېېېېېېېې ويښ ئېېېېېېېېېېېېېېېېېېې کېېېېېېېېېېېېېېېېېېړ  
 کېېېېېېېېېېېېېېېۀ ئېېېېېېېېېېېېېېېې سېېېېېېېېېېېېېېېرومال د عشېېېېېېېېېېېېېېېق پېېېېېېېېېېېېېېېه سېېېېېېېېېېېېېېېودا ولېېېېېېېېېېېېېېېېږي 

هعاشېېېېېېېېېېېېېېېېق نېېېېېېېېېېېېېېېېۀ وايېېېېېېېېېېېېېېېېي لېېېېېېېېېېېېېېېېۀ عشېېېېېېېېېېېېېېېېقه توبېېېېېېېېېېېېېېېېه   viiiتوبېېېېېېېېېېېېېېېې 

  

محظوظ شوے  دے ولې بيا هم د دنيا د رنګينو نه    ي په نوراني مجلس کښې ژوند کړقنبر علي کۀ هر څو 

سن وي  خه ده چې چرته حُ رڼي کاخبره د کسن ورک لېونے دے. دا  حُ سن شاعر دے په  دے. هغۀ د حُ 

په حُ به عشق ضرور وي. دواړه الزم و ملزوم دي.    هلته ډاګه دغه اعالن  سن مئين ؤ  قنبرعلي  په  چې 

 کوي:  
 هګلرنېېېېېېېېېېېېېېېېګ تېېېېېېېېېېېېېېېې  ُحسېېېېېېېېېېېېېېېېنمېېېېېېېېېېېېېېېا چېېېېېېېېېېېېېېېېې اوکاتېېېېېېېېېېېېېېېېه دا سېېېېېېېېېېېېېېېېتا 

 ننېېېېېېېېېېېېګ تېېېېېېېېېېېېهنېېېېېېېېېېېېور مېېېېېېېېېېېېې نېېېېېېېېېېېېۀ کاتېېېېېېېېېېېېه پېېېېېېېېېېېېه بېرتېېېېېېېېېېېېه نېېېېېېېېېېېېام و 
 ويهېېېېېېېېېېېېېېېېم هغېېېېېېېېېېېېېېېېۀ عېېېېېېېېېېېېېېېېالم لېېېېېېېېېېېېېېېېۀ عقلېېېېېېېېېېېېېېېېه بېېېېېېېېېېېېېېېېې ن ېېېېېېېېېېېېېېېېيب 

 ixښېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېايي د مينېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې و ملنېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېګ تېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېهچېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې ارام 
 

چې بې د خپل محبوبه  ئې زړۀ داسې بائللے ؤ    ُحسنؤ. د خپل محبوب په  سن پرستار  حُ قنبر علي خان د  

به  پړقېدو او چراغ چې چرته بلېږي نو ضرور  د هغۀ محبوب لکه د چراغ  ئې هيڅ قرار و ارام نۀ ؤ.  

پتنګان خپل سرونه قربانوي. هغۀ هم په خپل محبوب پتنګ ؤ لکه چې دغه نقشه د شعر په خوږه    پرې
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 بېېېېېېېېېېېېېېېېې چراغېېېېېېېېېېېېېېېېه پېېېېېېېېېېېېېېېېه بېېېېېېېېېېېېېېېېل څېېېېېېېېېېېېېېېېۀ کلېېېېېېېېېېېېېېېېه پرېېېېېېېېېېېېېېېېېوزي
 و پتنېېېېېېېېېېېېېېېېګ تېېېېېېېېېېېېېېېېه د افتېېېېېېېېېېېېېېېېاب بېېېېېېېېېېېېېېېېل شېېېېېېېېېېېېېېېېيکېېېېېېېېېېېېېېېېۀ مشېېېېېېېېېېېېېېېېعل 

 بېېېېېېېېېېېېېېېېې يېېېېېېېېېېېېېېېېاره آرام نېېېېېېېېېېېېېېېېۀ شېېېېېېېېېېېېېېېېيهسېېېېېېېېېېېېېېېېې شېېېېېېېېېېېېېېېېان زمېېېېېېېېېېېېېېېېا 
 کېېېېېېېېېېېېېېېۀ مېېېېېېېېېېېېېېېې نېېېېېېېېېېېېېېېور ښېېېېېېېېېېېېېېېکلي اوبېېېېېېېېېېېېېېېولي و پالنېېېېېېېېېېېېېېېګ تېېېېېېېېېېېېېېېه

 کېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېړو قنبېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېرسېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېوړ دې زړۀ د رقيبېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېانو پېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه 
 xتېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه نهنېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېګچېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې دې اوسېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېپاره د هجېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېر و 

 

  جي د مهاديؤ  مشر بزرګ چې په سر کښې ئې درې تېرۀ غاښ وي د سيکانو د وي  آله هغه   :نهنګ(

 )رنګهتيار په 

د هغۀ معشوق دې تل خوشحاله وي، د معشوق ټول غمونه دې د عاشق په سر  هر عاشق غواړي چې  

هم  د پاره محبوب د خپل  لېوے قنبر عليُحسن ورک   په وي، په معشوق دې چرته هم تود باد نۀ پرېوزي.

   :ښکلے د مينې وطن خوښوي  دومره

 دلبېېېېېېېېېېېېېېېر د ګلېېېېېېېېېېېېېېېو پېېېېېېېېېېېېېېېه چمېېېېېېېېېېېېېېېن وي چېېېېېېېېېېېېېېېې مېېېېېېېېېېېېېېېې ناسېېېېېېېېېېېېېېېت
 سېېېېېېېېېېېېېېېېېېترګې روڼېېېېېېېېېېېېېېېېېېے د ګلشېېېېېېېېېېېېېېېېېېن ويپېېېېېېېېېېېېېېېېېېه ديېېېېېېېېېېېېېېېېېېدن ئېېېېېېېېېېېېېېېېېېې 

 کېېېېېېېېېېېېېېاش ئېېېېېېېېېېېېېې ګېېېېېېېېېېېېېېل ئېېېېېېېېېېېېېېې و ديېېېېېېېېېېېېېېدن تېېېېېېېېېېېېېېه آراهېېېېېېېېېېېېېېر يېېېېېېېېېېېېېېو 
 اغوسېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېتې د سوسېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېن وي سېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېروپائې سوسېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېن

 زيبېېېېېېېېېېېېېېېېېايي کېېېېېېېېېېېېېېېېېالېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ پرتېېېېېېېېېېېېېېېېېو ئېېېېېېېېېېېېېېېېېې رڼېېېېېېېېېېېېېېېېېا هسېېېېېېېېېېېېېېېېېې 
 وي چېېېېېېېېېېېېېېېېېې پېېېېېېېېېېېېېېېېېرې درسېېېېېېېېېېېېېېېېېته شېېېېېېېېېېېېېېېېېپه د سېېېېېېېېېېېېېېېېېتورو انجمېېېېېېېېېېېېېېېېېن

 د قنبېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېر علېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېي د مينېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې وطېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېن خېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېوښ دے 
 xiويرم پخپېېېېېېېېېېېېېېل وطېېېېېېېېېېېېېېن دا نېېېېېېېېېېېېېېور څېېېېېېېېېېېېېېوک خېېېېېېېېېېېېېېوښ خېېېېېېېېېېېېېېُ کېېېېېېېېېېېېېېۀ 

 
رنګ کښې هم وي. د ګُل پاڼې د پنځۀ نه تر لسو پورې لري چې د  چې اسماني رنګے، زيړ او سپين  وي  يو ګُل  سوسن:  (

 ژبې په رنګ وي. 

 )سروپائې: د سر نه تر پښو)خپو( پورې

لري کوم  شاعرۍ    په عشقيه د هغۀ   لوازمات شتون  ټول  په  کښې هاغه  نه مخکښې شاعرانو  چې د هغۀ 

 پکار کړي دي لکه: روايتي توګه  

 

 مضمون  او بېلتون هجر و فراقد  ❖

چې هغه ئې په  د محبوب هجر يا فراق يا بېلتون وي  په مينه کښې د عاشق د پاره د ټولو غټ ازمېښت  

او په هره لحظه کښې د معشوق د ياد نه غافله نۀ  وي  ژوند تنګ کړے وي. د محبوب ليدو ته لېواله ناست 

 دے لکه چې وايي: وي. قنبر علي خان هم دغه رن  رنځولے  

 ي  ېېېېېېېېېېېېېېېېېېېنم پېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه څېېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ ربيېېېېېېېېېېېېېېېېېېېا لېېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ مېېېېېېېېېېېېېېېېېېېا دے ازا
رم پېېېېېېېېېېېېېېه څېېېېېېېېېېېېېېۀ  خېېېېېېېېېېېېېېوښ بېېېېېېېېېېېېېېه شېېېېېېېېېېېېېېي وهېږمنېېېېېېېېېېېېېېۀ پېېېېېېېېېېېېېې   خېېېېېېېېېېېېېېُ

 مېېېېېېېېېېېېېېېېېې د ګېېېېېېېېېېېېېېېېېرم پېېېېېېېېېېېېېېېېېه نامېېېېېېېېېېېېېېېېېه بېېېېېېېېېېېېېېېېېوليپېېېېېېېېېېېېېېېېېه ناحقېېېېېېېېېېېېېېېېېه 
 xiiبېېېېېېېېېېېېېېه زۀ ووم ګېېېېېېېېېېېېېېرم پېېېېېېېېېېېېېېه څېېېېېېېېېېېېېېۀ خېېېېېېېېېېېېېېدائے خبېېېېېېېېېېېېېېر دے کېېېېېېېېېېېېېېۀ 

 

ببر سر، څيرې    پړسېدلې وروځې،  سرې سترګې، خپل معشوق نه په فرياد وي.په مينه کښې تل عاشق د  

د بې وفا جانان د السه مرګ ته شپې ورځې سبا کوي.    په اوښکو لوند ګرېوان د عاشق خا ه وي.   او

 قنبرعلي خان د شعر په ژبه بيانوي: دغه حاالت 

 مېېېېېېېېېېېېې د سېېېېېېېېېېېېترګو اوښېېېېېېېېېېېېکې درومېېېېېېېېېېېېيګېېېېېېېېېېېېاه لېېېېېېېېېېېېۀ ُخلېېېېېېېېېېېېې ګېېېېېېېېېېېېاه 
 ورتېېېېېېېېېېېېېه سېېېېېېېېېېېېېاه کېېېېېېېېېېېېېړمچېېېېېېېېېېېېېې د يېېېېېېېېېېېېېار لېېېېېېېېېېېېېۀ غمېېېېېېېېېېېېېه ښېېېېېېېېېېېېېکته پ

ل ووم  کېېېېېېېېېېېېېېېېۀ د و ېېېېېېېېېېېېېېېېل پېېېېېېېېېېېېېېېېه بهېېېېېېېېېېېېېېېېار ئېېېېېېېېېېېېېېېېې تېېېېېېېېېېېېېېېېازه ګېېېېېېېېېېېېېېېېُ
 xiiiئېېېېېېېېېېېېېېېېېې اوچ لکېېېېېېېېېېېېېېېېېه ګيېېېېېېېېېېېېېېېېېاه کېېېېېېېېېېېېېېېېېړمد هجېېېېېېېېېېېېېېېېېران پېېېېېېېېېېېېېېېېېه اور 

 

مې  په دې  نۀ وي.  کار  چا  د هر  ئې  دروند وي چې زغمل  ډېر  د هجران غم  حقيقت کښې  ان کښې  دپه 

پرېښلے  خپل وطنونه، قام قبيله او کور کلے  ځينو  ، په دې کاروبار کښې  يد  کړيقبول    فقيرۍ بادشاهانو  

 غم په دې ټکو يادوي: دغه قربان کړي دي. قنبرعلي  سرونه همپه کښې خپل   ډېرواو  دے 

 پېېېېېېېېېېېېېېېه هجېېېېېېېېېېېېېېېران يېېېېېېېېېېېېېېېو دم ژونېېېېېېېېېېېېېېېدون د عاشېېېېېېېېېېېېېېېق نېېېېېېېېېېېېېېېۀ شېېېېېېېېېېېېېېېي
 چېېېېېېېېېېېېېېېېېېېراغ تېېېېېېېېېېېېېېېېېېېهپروانېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه ځکېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه ځېېېېېېېېېېېېېېېېېېېان اچېېېېېېېېېېېېېېېېېېېوي 
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 در کېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېاعاشېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېقي بادشېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېاه ګېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېدا د يېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېار د 
 xivتېېېېېېېېېېېېېېېه اوجېېېېېېېېېېېېېېېاغ نظېېېېېېېېېېېېېېېر نېېېېېېېېېېېېېېېۀ کانېېېېېېېېېېېېېېېدي د خپېېېېېېېېېېېېېېېل ا ېېېېېېېېېېېېېېېل 

 

 اوجاغ: درد، تکليف، نغرے، لوږه. (

  )والے، رتبهکنايةً: عزت، لوي  

ئې څۀ نا څۀ تسکين مېالؤ  راوړي چې زړۀ ته  هر عاشق غواړي چې څوک ورله د معشوق خېر خبر   

ن ړد هجران په بستر سوے لوغدے  اُمېده شوے    قنبر علي خان نا  وجېلۀ  د بېلتون  هم دغه رنګ  شي،  

 داسې ارمان کوي چې:  څۀ

 دلېېېېېېېېېېېېېېېېېېدارهدرېغېېېېېېېېېېېېېېېېېېه  راوړے يېېېېېېېېېېېېېېېېېېو خبېېېېېېېېېېېېېېېېېېر چېېېېېېېېېېېېېېېېېېا لېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ 
 چېېېېېېېېېېېېېې مېېېېېېېېېېېېېې خېېېېېېېېېېېېېال  کېېېېېېېېېېېېېړي لېېېېېېېېېېېېېۀ منېېېېېېېېېېېېېت د هغېېېېېېېېېېېېېه يېېېېېېېېېېېېېاره
 زۀ د عشېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېق غمونېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېو اوويسېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېتم لېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ عقلېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه 

 لېېېېېېېېېېېېېېېۀ هوښېېېېېېېېېېېېېېېيارهشېېېېېېېېېېېېېېېي ګفتګېېېېېېېېېېېېېېېويې مېېېېېېېېېېېېېېېې هرګېېېېېېېېېېېېېېېز نېېېېېېېېېېېېېېېۀ 
 ن ېېېېېېېېېېېېېېېېيحت تعويېېېېېېېېېېېېېېېېذ مېېېېېېېېېېېېېېېېې څېېېېېېېېېېېېېېېېۀ تېېېېېېېېېېېېېېېېړې پېېېېېېېېېېېېېېېېه غېېېېېېېېېېېېېېېېاړه

 xvد هجېېېېېېېېېېېېېېېران پېېېېېېېېېېېېېېېه بسېېېېېېېېېېېېېېېتر پېېېېېېېېېېېېېېېروت يېېېېېېېېېېېېېېېم بېېېېېېېېېېېېېېېې قېېېېېېېېېېېېېېېراره
 

 

 ۍ مضمون تربګن سره د، غماز او اغيار د رقيب ❖

عاشقانو ته په مينه کښې ډېرې ستونزې پېښېږي چې يوه لويه په کښې د رقيب، غماز يا اغيار په شکل   

 اقبال نسيم خټک د رقيب په حقله ليکي: ډاکټر  کښې وي. 

ي، حاالنکې د ان اف تقاضا خو  ڼ خنډ ګلوے  مينې په الره کښې ئې خپلې  شمن او د خپل دُ   رقيب عاشقان  "

ته حا ل دے هغه هومره  حق  د مينې کولو څومره  د محبوب سره    دا ده چې ته هم    رقيبچې عاشق 

حا ل دے. په نورو ټکو کښې هر عاشق د بل عاشق د پاره رقيب وي خو په شرط د دې چې د يوې  

 xviمعشوقې سره مينه کوي." 

، ځکه چې  يمضمون دے چې تقريباً د هر شاعر په کالم کښې موجود ودغه رنګ دا مضمون يو روايتي 

د روان وي دغه رنګ د  ژوند په ض    وي، څنګه چې  موجودضرور  دا قسم خلق د عشق په کاروبار کښې  

مضمون په ازاد مټ پکار کړے دے  قنبر علي خان هم دغه    عشق په الره کښې هم خنډان موجود وي. 

 ي: يلکه چې وا

 سېېېېېېېېېېېېېېېېېېن اونغښېېېېېېېېېېېېېېېېېېتُ پېېېېېېېېېېېېېېېېېېه پېېېېېېېېېېېېېېېېېېرده زمېېېېېېېېېېېېېېېېېېا د زړۀ ئېېېېېېېېېېېېېېېېېېې ح
 دے  چوتېېېېېېېېېېېېېېېارنغښېېېېېېېېېېېېېېېتے د  ئېېېېېېېېېېېېېېېې مېېېېېېېېېېېېېېېخ نېېېېېېېېېېېېېېه حجېېېېېېېېېېېېېېېابکېېېېېېېېېېېېېېۀ 

 چېېېېېېېېېېېېېېېرې نېېېېېېېېېېېېېېېۀ چېېېېېېېېېېېېېېېې د غمېېېېېېېېېېېېېېېاز پېېېېېېېېېېېېېېېه الس ئېېېېېېېېېېېېېېېې ورکېېېېېېېېېېېېېېېړي
 xviiتېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېار دے  نېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېرے د عاشېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېق د معشېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېوق مينېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې  
 

 )جامه  يعنې تارينهسوتي اجوړه   تارونو څلوروڅلور  د : چوتار(

رقيب وينو څښلو ته تږے ناست  د  عاشق    وي.د رقيب او عاشق هنګامه تل ګرمه  د مينې په مېدان کښې  

 وي ځکه چې: 

 د رقيېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېب د نېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېاکړدو پنېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېاه د خېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېدائے کېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېړم
 xviiiتېېېېېېېېېېېېېېېېه يېېېېېېېېېېېېېېېېار ئېېېېېېېېېېېېېېېېې بيېېېېېېېېېېېېېېېېا را والړ کېېېېېېېېېېېېېېېېړے دے و جنېېېېېېېېېېېېېېېېګ 

 

دا د هغۀ د پاره د مرګ نه کمه نۀ  اوويني نو  يوه لحظه  کښې   د خپل محبوب په خوا  رقيبعاشق چې کله  

 قنبر علي دغه حاالت داسې بيانوي:  وي.

 د لېېېېېېېېېېېېېېېېړم الشېېېېېېېېېېېېېېېېۀ مېېېېېېېېېېېېېېېېې ماتېېېېېېېېېېېېېېېېه شېېېېېېېېېېېېېېېېوه پېېېېېېېېېېېېېېېېه سېېېېېېېېېېېېېېېېترګو
 ننواتېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀد يېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېار پېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه لېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېور چېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې رقيېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېب 

 کېېېېېېېېېېېېېېېېۀ هېېېېېېېېېېېېېېېېر څېېېېېېېېېېېېېېېېو بېېېېېېېېېېېېېېېېه غمېېېېېېېېېېېېېېېېازانو غمېېېېېېېېېېېېېېېېازي کېېېېېېېېېېېېېېېېا
 xixسېېېېېېېېېېېېېېېېېېېاتۀئېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې قنبېېېېېېېېېېېېېېېېېېېر علېېېېېېېېېېېېېېېېېېېي پخپېېېېېېېېېېېېېېېېېېېل فضېېېېېېېېېېېېېېېېېېېل 

 

 هيڅ پروا نۀ کوي خو په دې شرط چې: رقيبانوقنبر علي د 

 هېېېېېېېېېېېېېېيڅ پېېېېېېېېېېېېېېروا مېېېېېېېېېېېېېېې د اغيېېېېېېېېېېېېېېار پېېېېېېېېېېېېېېه کجېېېېېېېېېېېېېېۍ نېېېېېېېېېېېېېېۀ شېېېېېېېېېېېېېېي

 xxوي نيېېېېېېېېېېېېت د يېېېېېېېېېېېېار کېېېېېېېېېېېې  نېېېېېېېېېېېېۀکېېېېېېېېېېېېۀ پېېېېېېېېېېېېه زړۀ کښېېېېېېېېېېېېې راتېېېېېېېېېېېېه 
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 ناصح مضموناو ال، خطيب  د زاهد، م   ❖

په زړۀ پورې موضوع پاتې  شاعرانو    ټولو کالسيکيُمال، خطيب او نا ح مضمون هم زمونږ د  د زاهد،  

دا موضوع ډېره خوښېږي چې  کښې  شاعرۍ. په عشقيه شوې ده او ال دغه سلسله مخ په وړاندې روانه ده 

نوراني مخلوق  دغه قسم خلق کۀ هر څو    شاعر پرې په خپل خپل انداز کښې طبع ازمايي کړې ده.هر  

و ګمان پرې کوي.  وزګاراو د  ته سمه الره ښايي ولې عاشقان دوي پټ رقيبان ګڼي  بنديانو  وي او د هللا  

ۀ په  چې دغه موضوع ئې خپله کړې ده حاالنکې هغ  شتون لري قنبر علي خان هم په دغه ټولګي کښې  

 وايي:  چې خطيب تهکښې شامل ؤ لکه عملي توګه هم په دغه ټولګي 

 يېېېېېېېېېېېېېېېېاران بېېېېېېېېېېېېېېېېېدار شېېېېېېېېېېېېېېېېيچېېېېېېېېېېېېېېېېرې نېېېېېېېېېېېېېېېېۀ پېېېېېېېېېېېېېېېېه نېېېېېېېېېېېېېېېېاز اودۀ 
 ډنېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېدوره د مېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېرګ پېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېرې ورو کېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېوه نقيبېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه 
 کېېېېېېېېېېېېۀ د يېېېېېېېېېېېېار د خېېېېېېېېېېېېط و خېېېېېېېېېېېېال حېېېېېېېېېېېېرف پېېېېېېېېېېېېه کښېېېېېېېېېېېېې نېېېېېېېېېېېېۀ وي

 xxiطبېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه اونېېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ لېېېېېېېېېېېېېېېېېېېولې خطيبېېېېېېېېېېېېېېېېېېېهخُ پېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه منبېېېېېېېېېېېېېېېېېېېر 
 

ولې قنبر علي  او د دنيا دا فاني ژوند ئې نۀ شي دوکه کولے زاهدان کۀ هر څو په شريعت کلک والړ وي 

 بيا هم د خپل محبوب د ښائست په حقله وايي:  

هېېېېېېېېېېېېېېېېېېېردا سېېېېېېېېېېېېېېېېېېېتا د مېېېېېېېېېېېېېېېېېېېخ و  کېېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ پرتېېېېېېېېېېېېېېېېېېېو  اوشېېېېېېېېېېېېېېېېېېېي م 
 د سېېېېېېېېېېېېېېېندان کېېېېېېېېېېېېېېېړېزړۀ  لکېېېېېېېېېېېېېېېه مېېېېېېېېېېېېېېېومپېېېېېېېېېېېېېېېه ګېېېېېېېېېېېېېېېداز مېېېېېېېېېېېېېېېې 

 وتېېېېېېېېېېېېېېېېېه شېېېېېېېېېېېېېېېېېا کېېېېېېېېېېېېېېېېېابېېېېېېېېېېېېېېېېېه زاهېېېېېېېېېېېېېېېېېدۍ ئېېېېېېېېېېېېېېېېېې زاهېېېېېېېېېېېېېېېېېدان 
 xxiiزاهېېېېېېېېېېېېېېېدان کېېېېېېېېېېېېېېېړېکېېېېېېېېېېېېېېېۀ د مهېېېېېېېېېېېېېېېر مېېېېېېېېېېېېېېېخ پېېېېېېېېېېېېېېېه لېېېېېېېېېېېېېېېور د 

 

هر: مهرباني(  )م 

 مضمون  قدوقامتد  ❖

د کجورې د ونې سره،  وړاندې کړے دے. چا ورته    دريزهر چا خپل خپل  د محبوب د قدوقامت په حقله  

قنبر علي خان هم په  .  ده   ورکړې  هسره تشبي نوبر، نښتر او چينار    چا ئې دچا د سروې د ونې سره او  

ې د شعر په ژبه مجسم کړے دے ئد خپل محبوب قد    نه کار اخستے دے اودغه مضمون کښې د مبالغې  

 وايي: 

 سېېېېېېېېېېېېېېېروقد کېېېېېېېېېېېېېېېۀ هېېېېېېېېېېېېېېېر څېېېېېېېېېېېېېېېېو پورتېېېېېېېېېېېېېېېه پورتېېېېېېېېېېېېېېېه کېېېېېېېېېېېېېېېېېږي
 xxiiiې سېېېېېېېېېېېېېم نېېېېېېېېېېېېېۀ شېېېېېېېېېېېېېيرسېېېېېېېېېېېېېتا د قېېېېېېېېېېېېېد سېېېېېېېېېېېېېره بېېېېېېېېېېېېېه هېچېېېېېېېېېېېېې 

 

 بل شعر دے 

 بلنېېېېېېېېېېېېېېېدۍ تېېېېېېېېېېېېېېېه و  سېېېېېېېېېېېېېېېر پورتېېېېېېېېېېېېېېېه کېېېېېېېېېېېېېېېول دا سېېېېېېېېېېېېېېېتا د قېېېېېېېېېېېېېېېد 

 xxivسرو ېېېېېېېېېېېېېېېېېنوبر ديبېېېېېېېېېېېېېېېېېې بېېېېېېېېېېېېېېېېېاره ځکېېېېېېېېېېېېېېېېېه بېېېېېېېېېېېېېېېېېې ګُلېېېېېېېېېېېېېېېېېو 

 

 د زلفو، کاکلو يا وربل مضمون  ❖

کړې ده. چا    او غندنه  تقريباً هر شاعر ئې ستائينهزلفې هم د عشقيه شاعرۍ يوه غوره موضوع ده چې  

تورې تيارې،   او چا ورته ښاماران وئيلې دي    ورېځې،   ورته ګُورېچا  ورته  قنبر علي  چا ورته ماران 

 بيان کړي دي لکه چې وايي: کښې  بېال بېل انداز فې ئې په  خان هم په دغه شاعرانو کښې دے چې زل

 څېېېېېېېېېېو ژونېېېېېېېېېېدے پېېېېېېېېېېه جهېېېېېېېېېېان ګېېېېېېېېېېرځم د خال ېېېېېېېېېېي اُمېېېېېېېېېېېد مېېېېېېېېېېې نشېېېېېېېېېېته

 xxvد زلفېېېېېېېو پېېېېېېېه جالېېېېېېېه کښېېېېېېېې يېېېېېېېو ځلېېېېېېېه زړۀ بنېېېېېېېد شېېېېېېېو سېېېېېېېتاچېېېېېېېې مېېېېېېېې 

 

 بل شعر دے 

 نو د دلبېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېر ديروپيچېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېاپي  پېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه ُرخسېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېازلفېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې 

 xxviپراتېېېېېېېېېېېېېېۀ پېېېېېېېېېېېېېېه ګېېېېېېېېېېېېېېن  د سېېېېېېېېېېېېېېيم زر دي يېېېېېېېېېېېېېېا کېېېېېېېېېېېېېېۀ ښېېېېېېېېېېېېېېاماران

 

 بل شعر دے:  

 وربېېېېېېېېېېېېېېېېېېل خېېېېېېېېېېېېېېېېېېور کانېېېېېېېېېېېېېېېېېېدي پېېېېېېېېېېېېېېېېېېوهېږمامحبوبېېېېېېېېېېېېېېېېېېه چېېېېېېېېېېېېېېېېېېې 

 xxviiاور بېېېېېېېېېېېېېېه بېېېېېېېېېېېېېېل د چېېېېېېېېېېېېېېېا پېېېېېېېېېېېېېېه کېېېېېېېېېېېېېېېور کانېېېېېېېېېېېېېېدي پېېېېېېېېېېېېېېېوهېږم

 

 د شونډو يا لبانو مضمون  ❖
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غوټۍ، چا د  دے. چا ورته د اور لمبې، چا د ګل  شاعرانو ډېر بيان کړے  د شونډو او لبانو مضمون هم  

په کښې   ولې قنبر علي ده ورکړې ھتشبيچا د سحر او مازيګر شفق او چا ورته د کوثر سره  ګالب پاڼې،

لري. په نويو نويو تشبيهاتو ئې د دغه مضمون رنګ او خوند يو په دوه کړے دے لکه چې  ځانګړے مقام 

 ځانګړے مقام لري: دا شعرونه ئې  

 د اشېېېېېېېېېېېېېېېېېېېنا د خېېېېېېېېېېېېېېېېېېېوږو لبېېېېېېېېېېېېېېېېېېېو څېېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ  ېېېېېېېېېېېېېېېېېېېفت کېېېېېېېېېېېېېېېېېېېړم

 xxviiiونښېېېېېېېېېېېېېته لېېېېېېېېېېېېېۀ سرېشېېېېېېېېېېېېېهپېېېېېېېېېېېېېه تېېېېېېېېېېېېېش خيېېېېېېېېېېېېېال مېېېېېېېېېېېېېې ژبېېېېېېېېېېېېېه 

 سېېېېېېېېېېېېېره لکېېېېېېېېېېېېېه خېېېېېېېېېېېېېال  شېېېېېېېېېېېېېراب لېېېېېېېېېېېېېذت کېېېېېېېېېېېېېوي لېېېېېېېېېېېېېۀ جېېېېېېېېېېېېېام

 xxixسېېېېېېېېېېېېره ُدشېېېېېېېېېېېېنامهسېېېېېېېېېېېېې د يېېېېېېېېېېېېار شېېېېېېېېېېېېونډې لېېېېېېېېېېېېذت کېېېېېېېېېېېېا لېېېېېېېېېېېېۀ 

 

 ( ُدشنام: کنځلې )

بنده ورته  پايې نازکخيالي ده چې    ي د اعل  لکه د حميد بابا او کاظم خان شېدا    شاعرۍ کښېد قنبر علي په  

په  نازک توب  بوب د شونډو  حچې په دې شعر کښې د م  لکهکېږي  ورته پاتې    ځير شي نو ګوته په ُخلۀ

 فنکارانه طريقه بيانوي: څومره 

 ښېېېېېېېېېېېېېېېې ليېېېېېېېېېېېېېېېدے شېېېېېېېېېېېېېېېيکپېېېېېېېېېېېېېېېه لبوسېېېېېېېېېېېېېېېتا  چېېېېېېېېېېېېېېېې آبلکېېېېېېېېېېېېېېېه 

 کښېېېېېېېېېېېېېې د جېېېېېېېېېېېېېم نېېېېېېېېېېېېېۀ شېېېېېېېېېېېېېي ليېېېېېېېېېېېېېدۀ پېېېېېېېېېېېېېه جېېېېېېېېېېېېېامهغېېېېېېېېېېېېېه آب 

 دم اثېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېر نېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ کېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېا پېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه هغېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېو د مسېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېيحا

 xxxسېېېېېېېېېېېېېېېتا د لبېېېېېېېېېېېېېېېو پېېېېېېېېېېېېېېېه دم نېېېېېېېېېېېېېېېۀ شېېېېېېېېېېېېېېېيڅېېېېېېېېېېېېېېېو ژونېېېېېېېېېېېېېېېدي دا 

 

 استاذۍ راکاږي چې: سرو شونډو او سُور پېزوان نقشه ډېره په  د په دې شعر کښې 

ور پېېېېېېېېېېېېېزوان دې پېېېېېېېېېېېېه سېېېېېېېېېېېېرو شېېېېېېېېېېېېونډو هسېېېېېېېېېېېېې   ب کېېېېېېېېېېېېاېېېېېېېېېېېېې زسېېېېېېېېېېېېُ

 سېېېېېېېېېېېېېېېېراجهلکېېېېېېېېېېېېېېېېه سېېېېېېېېېېېېېېېېرۀ لمبېېېېېېېېېېېېېېېېه چېېېېېېېېېېېېېېېېې خېېېېېېېېېېېېېېېېېژي لېېېېېېېېېېېېېېېېۀ 

 د شېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېفا اثېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېر پېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېدا د يېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېار لېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ لبېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېو

 xxxiشېېېېېېېېېېېېېېېېېهد نېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ کېېېېېېېېېېېېېېېېېا فائېېېېېېېېېېېېېېېېېده لېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ بېېېېېېېېېېېېېېېېېد مزاجېېېېېېېېېېېېېېېېېه

 

 رڼا، نمر، ډيوه سراجه: 

 

 بل شعر دے 

 لېېېېېېېېېېېېېېېېېېب د يېېېېېېېېېېېېېېېېېېار آب  حيېېېېېېېېېېېېېېېېېېات دي نېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ ئېېېېېېېېېېېېېېېېېېې مېېېېېېېېېېېېېېېېېېومم

 xxxiiد زلفينېېېېېېېېېېېېېېو پېېېېېېېېېېېېېېه ظلمېېېېېېېېېېېېېېات کښېېېېېېېېېېېېېېې ئېېېېېېېېېېېېېېې ګمېېېېېېېېېېېېېېراه کېېېېېېېېېېېېېېړم

 

 -:مضموند سترګو يا چشمانو  ❖

انساني وجود هره   په ذريعه د    اعضاءد  لري. د سترګو  ډېره اهمه وي خو سترګې په کښې منفرد مقام 

د دنيا نظارې پرې کېږي او د هر څيز مشاهده کوي. قنبر علي خان  کېږي، سترګې دي چې  ُحسن نندارې  

 دے لکه چې وايي: په ډېر ښکلي انداز بيان کړے  د سترګو يا چشمانو مضمون

 د غېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېم زړے ئېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې وچېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېاوده پېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه زړۀ کښېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې 

 xxxiiiد چشېېېېېېېېېېېېېېېېېمانو لېېېېېېېېېېېېېېېېېه سرپوښېېېېېېېېېېېېېېېېېه ئېېېېېېېېېېېېېېېېېې غېېېېېېېېېېېېېېېېېم ُوخېېېېېېېېېېېېېېېېېت

 

 ارادې د هغۀ د سرو سترګو نه داسې معلوموي: دغه رنګ په بل شعر کښې د محبوب 

 ږييد چشېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېمانو معلېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېوم ۍ ئېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېرخلېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ سېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېُ 

 xxxivچېېېېېېېېېېېېې ئېېېېېېېېېېېېې بيېېېېېېېېېېېېا پېېېېېېېېېېېېه چېېېېېېېېېېېېا نيېېېېېېېېېېېېت کېېېېېېېېېېېېړے د سېېېېېېېېېېېېتم دے 

 

عالمتونه، استعارې،  ډېر  خپل کالم کښې    په شان پهحميد بابا او کاظم خان شېداء  قنبر علي خان لکه د  

لۀ وجې هوسۍ په تُندۍ    وهشتد    چېڅنګه  ترکيبونه د فارسۍ ژبې نه پکار کړي دي. لکه    تشبيهات او

 شعر دے. په ډېره اُستاذۍ سره ورکوي کتلو سره  د يار د  قنبر علي  مناسبت منظر دغه د وهي سره منډې 

 چېېېېېېېېېېېېېېېې مېېېېېېېېېېېېېېېې سېېېېېېېېېېېېېېېترګې پېېېېېېېېېېېېېېېه ژړا ژړا شېېېېېېېېېېېېېېېي نېېېېېېېېېېېېېېېم نېېېېېېېېېېېېېېېم

 د خېېېېېېېېېېېېېېېېاطر غبېېېېېېېېېېېېېېېېار مېېېېېېېېېېېېېېېېې شېېېېېېېېېېېېېېېېي ورسېېېېېېېېېېېېېېېېره کېېېېېېېېېېېېېېېېم کېېېېېېېېېېېېېېېېم

 کېېېېېېېېېېېېېېېېېېوي لېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ سېېېېېېېېېېېېېېېېېېترګو رمهسېېېېېېېېېېېېېېېېېېې د يېېېېېېېېېېېېېېېېېېار سېېېېېېېېېېېېېېېېېېترګې 

 xxxvلکېېېېېېېېېېېېېېېېېېه کېېېېېېېېېېېېېېېېېېا چېېېېېېېېېېېېېېېېېېې غېېېېېېېېېېېېېېېېېېزاالن لېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ مېېېېېېېېېېېېېېېېېېردم رم رم
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 ( جدايي، تېز رفتاريرم: وحشت، )

فني محسن په  دے.  قنبر علي خان په کالم کښې د فني ښېګړو يعنې فني محاسنو نه هم ښۀ کار اخستے  

کۀ څوک ئې  داسې ډول پکاروي حې  پهپايې شاعر فني محاسن  ي د اعل   شعر کښې پيچيدګي پېدا کوي ولې 

 وايي:  چې قنبر عليلکه   په معني پوهه هم نۀ شي ولې په واه واه ئې مجبوروي

 خېېېېېېېېېېېېېېېاطر مېېېېېېېېېېېېېېېې هسېېېېېېېېېېېېېېېې سېېېېېېېېېېېېېېېتا د مينېېېېېېېېېېېېېېېې شېېېېېېېېېېېېېېېور دے پېېېېېېېېېېېېېېېه 

 چېېېېېېېېېېېېېېېېېې لېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ سېېېېېېېېېېېېېېېېېترګو مېېېېېېېېېېېېېېېېېې روان دريېېېېېېېېېېېېېېېېېائې شېېېېېېېېېېېېېېېېېور دے 

 سېېېېېېېېېېېېېتا د تېېېېېېېېېېېېېورو سېېېېېېېېېېېېېترګو تېېېېېېېېېېېېېور بېېېېېېېېېېېېېه مېېېېېېېېېېېېېې نېېېېېېېېېېېېېور ولېېېېېېېېېېېېېي

 چېېېېېېېېېېېېېې پېېېېېېېېېېېېېه تېېېېېېېېېېېېېور زمېېېېېېېېېېېېېا تېېېېېېېېېېېېېور شېېېېېېېېېېېېېوے کلېېېېېېېېېېېېېے کېېېېېېېېېېېېېور دے 

 کېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ سېېېېېېېېېېېېېېېېېېتامينه څېېېېېېېېېېېېېېېېېېوک پېغېېېېېېېېېېېېېېېېېېور ګڼېېېېېېېېېېېېېېېېېېي دلبېېېېېېېېېېېېېېېېېېره 

 xxxviدا پېغېېېېېېېېېېېېېېېېېور دے مېېېېېېېېېېېېېېېېېا پېېېېېېېېېېېېېېېېېه سېېېېېېېېېېېېېېېېېترګو قبېېېېېېېېېېېېېېېېېول کېېېېېېېېېېېېېېېېېړے 

 

 د خال و خط مضمون  ❖

خوشحال بابا، رحمان بابا، حميد  ډېر شعرونه وئيلي دي.  نو  د خال او خط په حقله اکثرو شاعرا  محبوب د  

س زغلولے دے لکه چې د خط په  اخپل  وايتي مضمون  رنه عالوه قنبر علي خان هم په دغه  بابا وغېره  

 وايي: حقله 

 چېېېېېېېېېېېېې مضېېېېېېېېېېېېمون د باريېېېېېېېېېېېېک خېېېېېېېېېېېېط ئېېېېېېېېېېېېې معلېېېېېېېېېېېېوم نېېېېېېېېېېېېۀ کېېېېېېېېېېېېړ

 xxxviiغېېېېېېېېېېېېېېېېېو  پېېېېېېېېېېېېېېېېېه تېېېېېېېېېېېېېېېېېې  د ژبېېېېېېېېېېېېېېېېېې دا قلېېېېېېېېېېېېېېېېېم دے ځکېېېېېېېېېېېېېېېېېه 

 

 په عجيبه انداز بيانوي: د خال وخط سره زلفې هم  بل شعر کښې  

 د دلبېېېېېېېېېېېېېېېېر دينقېېېېېېېېېېېېېېېېش مېېېېېېېېېېېېېېېېې د زړۀ پېېېېېېېېېېېېېېېېه م ېېېېېېېېېېېېېېېېحف زلفېېېېېېېېېېېېېېېېې 

 زېېېېېېېېېېېېېر و زبېېېېېېېېېېېېر ديخېېېېېېېېېېېېال وخېېېېېېېېېېېېط پېېېېېېېېېېېېه مېېېېېېېېېېېېخ د يېېېېېېېېېېېېار نقطېېېېېېېېېېېېه 

 پېېېېېېېېېېېېدا شېېېېېېېېېېېي زۀ ورتېېېېېېېېېېېه حېېېېېېېېېېېېران يېېېېېېېېېېېمخېېېېېېېېېېېط د يېېېېېېېېېېېار پېېېېېېېېېېېه مېېېېېېېېېېېخ 

 xxxviiiجېېېېېېېېېېېېېوهر ديپېېېېېېېېېېېېېه  ېېېېېېېېېېېېېېقل تېېېېېېېېېېېېېورے  پېېېېېېېېېېېېېېدا،څېېېېېېېېېېېېېۀ عجېېېېېېېېېېېېېب 

 

 بل شعر دے: 

 ملفېېېېېېېېېېېېېېېوفچېېېېېېېېېېېېېېېې د يېېېېېېېېېېېېېېېار پېېېېېېېېېېېېېېېه چمېېېېېېېېېېېېېېېن خېېېېېېېېېېېېېېېط راغېېېېېېېېېېېېېېېے  

وم حېېېېېېېېېېېېېېېېېېېران پېېېېېېېېېېېېېېېېېېه سېېېېېېېېېېېېېېېېېېرنامه د هېېېېېېېېېېېېېېېېېېر حېېېېېېېېېېېېېېېېېېروف  شېېېېېېېېېېېېېېېېېېُ

 مطېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېالع رسېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېدۀ ګېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېران ديد دې خېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېط پېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه 

 xxxixوقېېېېېېېېېېېېېېېېېېوفدلتېېېېېېېېېېېېېېېېېېه نېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ رسېېېېېېېېېېېېېېېېېېي د هېېېېېېېېېېېېېېېېېېر سېېېېېېېېېېېېېېېېېېړي 

 

 ( پېوست، منسلکملفوف: نختلے، )

 ( ګواهي، تميزاطالع،  وقوف: تجربه، )

 د وروځو، بڼو او مژګانو مضمون  ❖

غشي، چا ورته لور، چا د  خپل خپل کالم ښائسته کړے دے. چا ورته  مضمون هم ډېرو شاعرانو  په دې  

په دې  چا ورته د تېرو تُورو سره نسبت کړے دے. قنبر علي خان هم  اولې سپوږمۍ او    چا د لړم لکۍ،  

 مضمون خپل کالم رنګين کړے دے وايي: 

 سېېېېېېېېېېېېېېتا د ابېېېېېېېېېېېېېېرو پېېېېېېېېېېېېېېه الس کښېېېېېېېېېېېېېېې واخسېېېېېېېېېېېېېېتچېېېېېېېېېېېېېېا کمېېېېېېېېېېېېېېان 

 xlپېېېېېېېېېېېېه ځيګېېېېېېېېېېېېر مېېېېېېېېېېېېاتنېېېېېېېېېېېېۀ شېېېېېېېېېېېېو  ې تيېېېېېېېېېېېېر د بڼېېېېېېېېېېېېوئېېېېېېېېېېېې چېېېېېېېېېېېېې 

 

 کله کله ئې داسې بيانوي: 

 د چمېېېېېېېېېېېېېېېېن کېېېېېېېېېېېېېېېېا خېېېېېېېېېېېېېېېېرمن ګرېېېېېېېېېېېېېېېېېوان بېېېېېېېېېېېېېېېېه ئېېېېېېېېېېېېېېېېېپېېېېېېېېېېېېېېېېه 

 کېېېېېېېېېېېېېېېۀ پېېېېېېېېېېېېېېېرې ګېېېېېېېېېېېېېېېډ د وروځېېېېېېېېېېېېېېېو لېېېېېېېېېېېېېېېور کانېېېېېېېېېېېېېېېدي پېېېېېېېېېېېېېېېوهېږم

ورو کلېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه د   نجېېېېېېېېېېېېېېېېېېېات مېېېېېېېېېېېېېېېېېېېوميغمېېېېېېېېېېېېېېېېېېېزو لېېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ تېېېېېېېېېېېېېېېېېېېُ

 xliکېېېېېېېېېېېېېېېۀ فلېېېېېېېېېېېېېېېک پېېېېېېېېېېېېېېېه سېېېېېېېېېېېېېېېر نسېېېېېېېېېېېېېېېکور کانېېېېېېېېېېېېېېېدي پېېېېېېېېېېېېېېېوهېږم

 

 کنستلے ځايې، څيرلايوه چلول، خرمن: 

خسار مضمون  د مخ يا ❖  ر 
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څوارلسمې سپوږمۍ، چا د  هم شاعرانو په ډېر ښائسته ډول بيان کړے دے. چا ورته د  د ُرخسار مضمون  

خپل کړے دے او د   روايت دغه هم خان علي قنبر. ده ورکړې ھاو چا د نمر سره تشبي ګالب، چا د چمن

 : وايي چې لکه .  ده ورکړې ھ اور سره تشبيمحبوب ُرخسار ته ئې د  

 کېېېېېېېېېېېېې ُرخسېېېېېېېېېېېېېار  سېېېېېېېېېېېېېتا دپېېېېېېېېېېېېېه لېېېېېېېېېېېېېور  شېېېېېېېېېېېېېوسېېېېېېېېېېېېېر د زلفېېېېېېېېېېېېېو 

 xliiشېېېېېېېېېېېېېي وېښېېېېېېېېېېېېېتۀ د اور لېېېېېېېېېېېېېۀ تېېېېېېېېېېېېېاوه تېېېېېېېېېېېېېار پېېېېېېېېېېېېېا تېېېېېېېېېېېېېار کېېېېېېېېېېېېې 

 (ک : کوږ)

 :  بل شعر دے 

 پېېېېېېېېېېېېېېېه ُرخسېېېېېېېېېېېېېېېار ئېېېېېېېېېېېېېېېې تېېېېېېېېېېېېېېېورې زلفېېېېېېېېېېېېېېېې پېېېېېېېېېېېېېېېي  و تېېېېېېېېېېېېېېېاب دي

 لېېېېېېېېېېېېېېېېۀ هېېېېېېېېېېېېېېېېر پيچېېېېېېېېېېېېېېېېه ئېېېېېېېېېېېېېېېېې پېېېېېېېېېېېېېېېېېدا ګېېېېېېېېېېېېېېېېل د ګېېېېېېېېېېېېېېېېالب دي

 کېېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ زکېېېېېېېېېېېېېېېېېېو   د حسېېېېېېېېېېېېېېېېېېن راکېېېېېېېېېېېېېېېېېېېړېمسېېېېېېېېېېېېېېېېېېتحق يېېېېېېېېېېېېېېېېېېم 

 xliiiدي کفېېېېېېېېېېېېېېېېېابر تېېېېېېېېېېېېېېېېېر ېېېېېېېېېېېېېېېېېې ت مېېېېېېېېېېېېېېېېېخ سېېېېېېېېېېېېېېېېېتا ددا  سېېېېېېېېېېېېېېېېېيم و زر

 

د کم نه کم  چې  دے  کفاف  ټکے په ا ل کښې د عربۍ ټکے کښې کفاب ليک دے ولې دا   اخري شعرپه  )

چې  اُ  مال  دومره  يعنې  شي  وئيلے  ته  کولے  جرت  پرې  قنبر  ژوند  معني  شي.  دغه  هم  ترې  خان  علي 

 ( زکوا  کېږي.اخستې ده چې په ما 

 بل ځائې کښې وايي: 

 زلفېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې پيچېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېاپي  پېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه ُرخسېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېارونو د دلبېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېر دي

 يېېېېېېېېېېېېېېا کېېېېېېېېېېېېېېۀ ښېېېېېېېېېېېېېېاماران پراتېېېېېېېېېېېېېېه پېېېېېېېېېېېېېېه ګېېېېېېېېېېېېېېن  د سېېېېېېېېېېېېېېيم و زر دي

 نشېېېېېېېېېېېېېته د نظېېېېېېېېېېېېېر طاقېېېېېېېېېېېېېت چېېېېېېېېېېېېېې اورسېېېېېېېېېېېېېي سېېېېېېېېېېېېېتا مېېېېېېېېېېېېېخ تېېېېېېېېېېېېېه

 xlivئېېېېېېېېېېېې سېېېېېېېېېېېوي بېېېېېېېېېېېال و پېېېېېېېېېېېر دي تېېېېېېېېېېېاؤ سېېېېېېېېېېېرهسېېېېېېېېېېېتا د مېېېېېېېېېېېخ پېېېېېېېېېېېه 

  

 د خال مضمون  ❖

ښائست  ئې د خال  خمبوب په ح او د م د خوښې موضوع پاتې شوې دهډېرو شاعرانو  هم دد خال مضمون 

حميد بابا د  دے لکه چې  کړے  ھبيان کړے دے. چا خال ته حضرت بالل سره تشبي  کښېپه بېالبېل انداز 

 يار خال داسې ستايي: 

 تېېېېېېېېېېېېېېېېېېور خېېېېېېېېېېېېېېېېېېال زمېېېېېېېېېېېېېېېېېېا د يېېېېېېېېېېېېېېېېېېار دے  وچېېېېېېېېېېېېېېېېېېوليدا پېېېېېېېېېېېېېېېېېېه 

 xlvکېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ اذان لېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېره خېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېتلے دے بېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېالل

 

چې  کړې ده  رو  ھستايي او د جمشېد بادشاه پيالۍ سره ئې ورله تشبيولې قنبرعلي خان ئې څۀ بل رنګ  

 : لکه چې واييځانګړے حېثيت لري  

 نمونېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه دا سېېېېېېېېېېېېېېېېېېېتا لېېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ خالېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه جېېېېېېېېېېېېېېېېېېېام  جېېېېېېېېېېېېېېېېېېېم دے 

 xlviچېېېېېېېېېېېېېېې ښېېېېېېېېېېېېېېکاره پېېېېېېېېېېېېېېه کښېېېېېېېېېېېېېېې احېېېېېېېېېېېېېېوال د کېېېېېېېېېېېېېېل عېېېېېېېېېېېېېېالم دے 

 

 ورکوي چې مثال ئې نۀ پېدا کېږي: ځايې کښې څۀ نوے انداز بل 

 جېېېېېېېېېېېېېېېېېېاروتلے پېېېېېېېېېېېېېېېېېېه ښېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ مېېېېېېېېېېېېېېېېېېخ د زلفېېېېېېېېېېېېېېېېېېو مېېېېېېېېېېېېېېېېېېار دے 

 دے  دومېېېېېېېېېېېېېېېارئېېېېېېېېېېېېېېېې ايښېېېېېېېېېېېېېېېے پېېېېېېېېېېېېېېېه  مهېېېېېېېېېېېېېېېرهکېېېېېېېېېېېېېېېۀ د خېېېېېېېېېېېېېېېال 

 پېېېېېېېېېېېېېېېېېه پېونېېېېېېېېېېېېېېېېېد د دواړو وروځېېېېېېېېېېېېېېېېېو ئېېېېېېېېېېېېېېېېېې خېېېېېېېېېېېېېېېېېال کېښېېېېېېېېېېېېېېېېېود

 xlviiدے پېېېېېېېېېېېېېېېېېه مېېېېېېېېېېېېېېېېېخ قبضېېېېېېېېېېېېېېېېېه د ذوالفقېېېېېېېېېېېېېېېېېار  بېېېېېېېېېېېېېېېېېرچے کېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ 

 

 ( دانه :مهره)

 ( الکته : دومار)

 ځان ته ئې راکاږي  اوباسي، يعنې مهره مار هغه ګټې يا کاڼي ته وايي په کومه چې د مار زهر را )

 ( لري.د جنګ جګړې يو هتيار وي چې تېرۀ نُوکه   برچے: 
 

 

 مضامين رندانه  ❖

دي،  خمريه شعرونه په ډېر ښکلي انداز کښې راوړي    يااکثرو شاعرانو په خپل خپل کالم کښې رندانه   

دا موضوع د  وفيانو شاعرانو په کالم    .چې د اوريدونکي يا لوستونکي احساسات او جذبات راپاروي

کېږي.  سترګو  تر  ډېره  هم  کښې   کښې  لوازماتو  دغه  جام،    په  ساقي،  مے  لکه  او  مېخانه  شراب،  پياله، 
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دروېشانه ټولګي کښې  . قنبر علي خان کۀ هر څو په  خوښوي  ، چې لوستونکي ئې ډېرهشامل ديوغېره  

اولس   خا   او  عام  د  ولې  دے  کړے  شوے    نباض ژوند  پاتې  دغه  هم  کښې  شاعرۍ  په  هغۀ  د  دے. 

 يو جدا انداز لري لکه چې وايي: مضمون 

م لېېېېېېېېېېېېېېېېۀ جوشېېېېېېېېېېېېېېېېه  چېېېېېېېېېېېېېېېېې خبېېېېېېېېېېېېېېېېر شېېېېېېېېېېېېېېېېم د سېېېېېېېېېېېېېېېېاقي د خېېېېېېېېېېېېېېېېُ

 پېېېېېېېېېېېېېېه مېېېېېېېېېېېېېېا هېېېېېېېېېېېېېېم څېېېېېېېېېېېېېېۀ کېېېېېېېېېېېېېېرم وکېېېېېېېېېېېېېېړه مېېېېېېېېېېېېېېے فروشېېېېېېېېېېېېېېه

 راکېېېېېېېېېېېېېېېېېېېهيېېېېېېېېېېېېېېېېېېېو دې جېېېېېېېېېېېېېېېېېېېام د ميېېېېېېېېېېېېېېېېېېېو هلېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه سېېېېېېېېېېېېېېېېېېېاقي 

 چېېېېېېېېېېېېېې دمېېېېېېېېېېېېېاغ مېېېېېېېېېېېېېې شېېېېېېېېېېېېېي خېېېېېېېېېېېېېالي لېېېېېېېېېېېېېۀ خامېېېېېېېېېېېېېه هوشېېېېېېېېېېېېېه

ليکېېونکې چېېې ورتېېه سېېروش يعنېېې  کوم پېغام ويني. دنندارې  شرابو کښې د ابدي ژوندون  ا په دغه  ياو ب

 وړاندې وايي:  ورکړے ويتې ښفرې

 مونېېېېېېېېېېېېېېېدے شېېېېېېېېېېېېېېېي سېېېېېېېېېېېېېېېتا لېېېېېېېېېېېېېېېۀ جامېېېېېېېېېېېېېېېهابېېېېېېېېېېېېېېېدي ژونېېېېېېېېېېېېېېېدون 

 سروشېېېېېېېېېېېېېېېېېېهدا پېغېېېېېېېېېېېېېېېېېېام مېېېېېېېېېېېېېېېېېېې سېېېېېېېېېېېېېېېېېېحر بيامونېېېېېېېېېېېېېېېېېېد لېېېېېېېېېېېېېېېېېېۀ 

 ورکېېېېېېېېېېېېېېېېېههغېېېېېېېېېېېېېېېېېه شېېېېېېېېېېېېېېېېېراب مېېېېېېېېېېېېېېېېېې  تېېېېېېېېېېېېېېېېېهدې رنځېېېېېېېېېېېېېېېېېور زړۀ 

 xlviiiچېېېېېېېېېېېېېې ئېېېېېېېېېېېېېې يېېېېېېېېېېېېېو څېېېېېېېېېېېېېاڅکے اثېېېېېېېېېېېېېر لېېېېېېېېېېېېېري لېېېېېېېېېېېېېۀ نوشېېېېېېېېېېېېېه

 

رقم شوي دي چې مثال نۀ لري لکه چې دا  پايې شعرونه  يد قنبر علي په کالم کښې په دې موضوع د اعل  

 ې د کتو دي: ئشعرونه 

 اچېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېولے نوبهېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېار پېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه چمېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېن شېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېور دے 

 سېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېاقي جېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېام د مئيېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېو واخلېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه دور نېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېور دے 

 د ګلېېېېېېېېېېېېېېېېېېزار ُحسېېېېېېېېېېېېېېېېېېېن چمېېېېېېېېېېېېېېېېېېن هسېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې رنګېېېېېېېېېېېېېېېېېېين کېېېېېېېېېېېېېېېېېېېا

 xlixتماشېېېېېېېېېېېېېېېېېه دهلېېېېېېېېېېېېېېېېېي الهېېېېېېېېېېېېېېېېېور دے رکېېېېېېېېېېېېېېېېېه وچېېېېېېېېېېېېېېېېېې ئېېېېېېېېېېېېېېېېېې 

 

 بل شعر دے 

وم د سېېېېېېېېېېېېېېېاقي پېېېېېېېېېېېېېېېه مېخانېېېېېېېېېېېېېېېه کښېېېېېېېېېېېېېېېې  چېېېېېېېېېېېېېېېې داخېېېېېېېېېېېېېېېل شېېېېېېېېېېېېېېېُ

 lد يېېېېېېېېېېېېېېېېار مېېېېېېېېېېېېېېېېخ مېېېېېېېېېېېېېېېېې ډکېېېېېېېېېېېېېېېېېدو پېېېېېېېېېېېېېېېېه پېمانېېېېېېېېېېېېېېېېه کښېېېېېېېېېېېېېېېېې

 بيا وايي:

 مېېېېېېېېېېېارهد پېېېېېېېېېېېاره نېېېېېېېېېېېور بېېېېېېېېېېېاده د عشېېېېېېېېېېېق خُ سېېېېېېېېېېېاقي راکېېېېېېېېېېېه خېېېېېېېېېېېداے 

 هوښېېېېېېېېېېېيارهوکېېېېېېېېېېېه  فکېېېېېېېېېېېر تېېېېېېېېېېېۀژونېېېېېېېېېېېدون کلېېېېېېېېېېېه شېېېېېېېېېېېي بېېېېېېېېېېېې يېېېېېېېېېېېاره 

 نېېېېېېېېېېېۀ خال ېېېېېېېېېېېېږم خبېېېېېېېېېېېر نېېېېېېېېېېېۀ يېېېېېېېېېېېم نېېېېېېېېېېېۀ پېېېېېېېېېېېوهېږملېېېېېېېېېېېۀ تهمتېېېېېېېېېېېه 

 liکېېېېېېېېېېېېاهېږم خپلېېېېېېېېېېېېې مينېېېېېېېېېېېېې کېېېېېېېېېېېېړم سنګسېېېېېېېېېېېېارهد من ېېېېېېېېېېېېور پېېېېېېېېېېېېه دود 

 

 چې: غرض دا 

د   .1 کالم  ټول  خان  قنبرعلي  موضوع    ُحسند  په  د  و عشق  دے.  سمبال  ټول  ښۀ  شاعرۍ  عشقيه 

 . دي کار کړي ه نوي انداز کښې پډېر په ماهرانه طريقه پروايتي مضامين ئې په کښې 

بل   .2 ولې  ؤ  رسېدلے  ته  کمال  نوراني طريقو  په  کښې  ټولګي  په  د  وفيانو  هغۀ  ته  اړخ  يو  کۀ 

اُ ترسترګو کېږي  واردات همطرفته ئې په کالم کښې د مجازي عشق   په  ستاذۍ او  ، چې د هغۀ  

 ستاذي توب ګواهي ورکوي. ا  

بلکې د خپل    کۀ هغۀ د  وفيانو په مجلس کښې ټول ژوند تېر کړے ؤ ولې تاريک الدنيا نۀ ؤ  .3

 چاپېرچل ترجماني ئې په ډېر ښکلي انداز کښې کړې ده. 

ئې د  پته  توب    دغه زيرک   چې دؤ  هم    نباض قنبر علي خان د خپل اولس يوازې ترجمان نا بلکې   .4

  عام اولس د زړونو خيال ساتلے دے. د  په خپله شاعرۍ کښې ئې  او   شاعرۍ نه په ښۀ توګه لګي

 ځکه خو داسې وايي چې: 

 پېېېېېېېېېېېېېه رښېېېېېېېېېېېېېتيا بېېېېېېېېېېېېېه زۀ د عشېېېېېېېېېېېېېق شېېېېېېېېېېېېېهيد هالېېېېېېېېېېېېېه شېېېېېېېېېېېېېم

 liiمېېېېېېېېېېېېې کفېېېېېېېېېېېېن شېېېېېېېېېېېېي کېېېېېېېېېېېېۀ د يېېېېېېېېېېېېار د کېېېېېېېېېېېېوئې خېېېېېېېېېېېېاورې

 

    
  

 

 
 حوالې 
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i  خان)مقدمه(، پبلک ارټ پرېس، پېښور،  همېش خليل، ديوان قنبر علي

 مخ: ط  .ء1960جنوري 
ii   ،ډاکټر سيد مقيل حسېن،)مترجم(، صحيفه انوريه، عدن پرنټرز، الهور

 386.390ء، مخ: 2018ستمبر 

 
iii   ،همېش خليل، ديوان قنبر علی خان)مقدمه(، پبلک ارټ پرېس، پېښور

 71خ: م ،ء1960جنوري 
iv 145ء، مخ 1983دسمبر 16، ُکرم ايجنسي، سيد حسېن، کالم د قنبر علي خان 

 
v   ،ډاکټر سيد مقيل حسېن،)مترجم(، صحيفه انوريه، عدن پرنټرز، الهور

 21ء، مخ:2018ستمبر 

 
vi   ،دوست محمد خان او قلندر مومند، د رحمان بابا کليات، افغان پرنټرز

 26کابل، س.ن، مخ:

 
vii  :6.7همېش خليل، ديوان قنبر علی خان.مخ 

 
viii  07.8يل، ديوان قنبر علي خان مخ:همېش خل 
ix  13همېش خليل، ديوان قنبر علي خان مخ 

 
x 13همېش خليل، ديوان قنبر علي خان مخ 

 
xi :85همېش خليل، ديوان قنبر علي خان، مخ 

 
xii 24،25مخ: ،همېش خليل، ديوان قنبر علي خان 

xiii 78مخ،همېش خليل، ديوان قنبر علي خان 
xiv  14مخ،علي خانهمېش خليل، ديوان قنبر 
xv 36مخ،همېش خليل، ديوان قنبر علي خان 

xvi   اقبال نسيم خټک، د رنګ او بو قافله، مېټرو پرنټرز، الهور، جوالئي

 158ء، مخ:1991

 
xvii 106مخ،همېش خليل، ديوان قنبر علي خان 

xviii 13مخ.،همېش خليل، ديوان قنبر علي خان 
xix 17مخ،همېش خليل، ديوان قنبر علي خان 
xx  ،21مخ،ديوان قنبر علي خانهمېش خليل 

xxi 04.5مخ،همېش خليل، ديوان قنبر علي خان 
xxii 44مخ،همېش خليل، ديوان قنبر علي خان 

xxiii 84مخ ،همېش خليل، ديوان قنبر علي خان 
xxiv 87مخ:،همېش خليل، ديوان قنبر علي خان 

xxv 58 مخ،همېش خليل، ديوان قنبر علي خان 
xxvi 87مخ،همېش خليل، ديوان قنبر علي خان 

xxvii 75 مخ،همېش خليل، ديوان قنبر علي خان 

xxviii 56مخ:،همېش خليل، ديوان قنبر علي خان 

xxix  ،40مخ:همېش خليل، ديوان قنبر علي خان 

xxx :84همېش خليل، ديوان قنبر علي خان،مخ 

xxxi :22همېش خليل، ديوان قنبر علي خان،مخ 

xxxii :78همېش خليل، ديوان قنبر علي خان،مخ 

xxxiii  12علي خان،مخ:همېش خليل، ديوان قنبر 

xxxiv 95:همېش خليل، ديوان قنبر علي خان،مخ 

xxxv :76همېش خليل، ديوان قنبر علي خان،مخ 
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xxxvi ،96مخ:همېش خليل، ديوان قنبر علي خان 

xxxvii 95همېش خليل، ديوان قنبر علي خان،مخ 

xxxviii 80:همېش خليل، ديوان قنبر علي خان،مخ 

xxxix 62.63همېش خليل، ديوان قنبر علي خان،مخ 

xl  ،10ديوان قنبر علي خان،مخهمېش خليل 

xli :75،76همېش خليل، ديوان قنبر علي خان،مخ 

xlii  20همېش خليل، ديوان قنبر علي خان،مخ 

xliii  86.87همېش خليل، ديوان قنبر علي خان،مخ 

xliv 87همېش خليل، ديوان قنبر علي خان،مخ 

xlv   محمد اصف صميم، د عبدالحميد مومند کليات، دانش خپروندويه

 116ء، مخ: 2007پېښور، چاپ دوېم ټولنه، 

    
xlvi :95همېش خليل، ديوان قنبر علي خان،مخ 

 
xlvii :106همېش خليل، ديوان قنبر علي خان،مخ 

xlviii  55همېش خليل، ديوان قنبر علي خان،مخ 

xlix 90همېش خليل، ديوان قنبر علي خان،مخ 

l 57همېش خليل، ديوان قنبر علي خان،مخ 

li  41.42خان،مخهمېش خليل، ديوان قنبر علي 
lii :83همېش خليل، ديوان قنبر علی خان، مخ 
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