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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١٢  می٠٩

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۴٨ 

  :) په ْزَور» س «  د (  سرھنگان- ١٠٩

 . ، چي په عامه مانا، پوځي افسر يا پوځي منصبدار ته وايي ئ سرھنگان، د سرھنگ د جمعي حالت د

  يا بشپړ سرھنگ اویلومړ دوې عسکري ُرتبې شاملي دي، چي يو يې ھمدا اوس د ايران په پوځي تشکيالتو کي

نٻکو  خدای د صطالح، دا» سرھنگ  «  کي د  په تصوفي او عرفاني بحثو؛ خو ١نوميږي  دوھم سرھنگ بل يې

  .٢په نامه ھم ياديږي » اخيار « ؛ او د ئاو سپٻڅلو دوستانو ھغه ډله ده، چي شمٻر يې درې سوه کسه د

په خپل  )  ھـ ق٧٠٠  - ۶٣٠( شٻخ عزيزالدين بن محمد نسفي   -  وتلی او منلی عرفاني صاحب نظر

، چي ھر يوه يې بٻل شمٻر لري ) کوي( کيي يادونهکي د اولياوو د شپږو ډلو» کشف الحقايق « مشھور عرفاني اثر

 ډله درې سوه اوله څه نه ليکي؛ خو د ده د څٻړني له مخي اړهشٻخ نسفي د وليانو د دې شپږو طبقو د نومو په . 

  . ٣کسه دي

 او په ئم کي زٻږٻدل١۶١۵/ ھـ ق١٠٢۴په (  محمد داراشکوه  -  شاه جھان زوی - د ھند د گورگاني پاچا 

کي د سرھنگانو  » اءسفينة االولي«  په خپل مشھور عرفاني اثر ) ئم کي په ډيلي کي وژل سو١۶۵٩/ ھـ ق١٠۶٩

د مکتومانو تر څلور زره کسيزي ډلي  مقام د خدای تعالی د وليانوپه تشکيالتي جوړښت يا سلسله مراتبو کي

  .۴ئدئ مخکي؛ او د رجيونو تر څلوٻښت کسيزي ډلي وروسته راوړ

سي عنوانو کي د سر ھنگانو په نامه، د ړ علي محمد مخلص، د خپل پښتو ديوان په پازموږ عارف شاعر،

، عقل له وزير او لسگوني حسونه له چامخلص، په يوه ښايسته غزله کي زړه له پا . ه کړې دهاولياوو دا ډله ياد

په دې لوړ عارفانه بيان کي د زړه، عقل او لسگونو حواسو تر منڅ  نه شلٻدونکي  . ړي ديسرھنگانو سره تشبيه ک

  :  داسي انځور سوي دي یاړٻک
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  زړه گويا خبره وايي په څو بـــابه                  

  دی دانا شه  د مخفي گنــج له کتـابه 

  معلم يې حق،  دانا دی د عـاَلم که                    

  ده پاڅوي له خـوابه لکه ويښ چي او

  !                    زړه گويا له دانايي شه بـاور وکړه

  دانايي د زړه حاصله له دې بــابه

  پنج بيرون، پينځه درون گوره لـس واړه                    

  باصره، شامه و سامعه البــــابه

  ظــاھر دي                     ۵ذايقه، المسه دا پينځه

  خيال وھم زود يــــابهئ  د د باطن حس

  حافظه، مفکره، مذکره شـــوه                    

   د باطن د پوھي دا پينځه اربـــابه

  ھر ھر يو له خپل عاَلمه خـــــــبر راوړي                    

  و وزير ته يې ظاھر که بې حجـــابه

  ادشاه، عقل وزير، حواس  سرھنگ دي                    بزړه 

  اد شاه خبر که له ځـــــوابه ب دا وزير 

  حق له لسو بابو ِعلم پر نــازل که                     

  ھر بــابهئ دئ ځکه زړه يې دانا کړ

 ابدال ، ابرار، اوتاد، قطب، قطب االقطاب، غوث، غوث االعظم، غوث :پاره  وگورئ د و مالوماتو دنور

ٻخ، کامل پير، کامل انسان، نمونه انسان ياکامل التمام ، کامل او ازاد، زمان يا صاحب الزمان،  نقيبان، کامل  ش

  .نبي او ولي، ولي او واليت، معجزه، کرامت او استدراج 

  

  

  لمنليکونه

  .        ١۴٣٢ - ١۴٣١: ٢ عميد ١  

   .   ٢٣٠  رزمجو ؛ ٢۶٩ ھجويری  ٢

  .        ٨٠  کشف الحقايق  نسفی، ٣             

   .٩  اءسفينة االوليوه،  محمد دارالشک۴

  .په بڼه کښل سوئ دئ » پينڅه « د » پينځه «  د علي محمد مخلص د ديوان په خطي نسخه کي ھر ځای ۵

  پاته لري 

 


