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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰1۸/11/۲۹

ډاکتر رحمت ربی ځیرک یار

پلورالیزم  +سیکولریزم = د اسالم پرمختیا
د دسـتـورالـمـدیـنـې په رڼـا کې
(لسمه بـرخـه)
سیکــولــریزم په پــښتـو او فـارسي شـعـر کې
ځـینو مسلمانانو سیکولـریزم رټـلی دی په دې مانــا چـې دینـي نفـوذ او دولت دې په عــامه چاپــېـلایر کې برالسي
وي .خو له دې هـم سـترګــې نشـو پـټـولی چې لږ تر لږه ســیــکولــر تـفــکــر او عـالقـمـنــدۍ له مینځـنــیو پـېـړیــو
راهیـســې په اسـالمـي نړۍ کې چلن الره ،په ځــانګړي ډول په شـعـر کې.
سیکــولـریـزم نه یواځـې دیـن او دولـت جال کـوي ،بــلکې خـپــلواکـې مـدنـي ټـولـنـې تـه الر پــرانـیـځي .جـان ل.
یـسـپـوزیـتو او اعــظم م .تمـیـمي په خپل ګډ کتاب کې (اسالم او سـیکولــریـزم په مــینـځنـي خــتـیـز کـې .نـیـویـارک
یـونـیـورسـټـي پـرېـس )۲۰۰۰ ،کـاږي چــې سـیـکولـریـزم په اسـالمي نړۍ کـې مـطلـق الـعـنـان رژیـم تـه الر
پرانیـځـي .زما(ځیرکیار) په آند ،د اسالم له نظره د دیني او دُنیوي(سیکولر) پوهې په مینځ کې بېـلوالی نشته ځکه
چې ټوله پوهه په اسالم کـې پــېـژنـدل شوې ده .خو لکه چې وینو اسالمي نړۍ له «( »۹11ااســپتمبر)۲۰۰1
راهیـسې ډېـره ګړبـېـدلې ده او«سـلــطاني جمهوریــتونه» یې بـې کیفـیـته او بې کـفایته شوي دي.
(الف) سیکولـریـزم په پښتوشعـر کې
یوڅومیاشتې وړاندې ،په لــرافغانستان کې زما د لیکنو یو لوستونکې پوښتلی وم چې زه (ځیرکیار)د پښتو شعر سره
څه ناڅه راشه درشه لرم؟ خو دا چې زه نوکې ګړبـېدلی یم ،زما هـېره شـوه چې د پوښتنې غبرګون ورکړم .اوس چې
په پښتو شعر کې د سیکولریزم شتون ته راورسېدلم ،ذکرشوې پـوښتـنه مې فکـر ته راغلـه.
هـو ،پښتو شعـر زما د ارامۍ یو کوټلی روحي ګلـبـڼ دی چې د ټـول افـغانستان غملـړلې پېښې پکې د شعـور
سمڅې(تحت الشعور) ته ورټېله کوم! کور دې د پوهاند رڼاګل آریوب زي آباد وي چې له جرمني نه راسره هره
میاشت یوځلې د سکایپ له الرې یو-دوه ګېڼټې ګټور بحث کوي ،بې له دې چې د چا غـیبت وکړي.
شعرهغسې هنر دی چې د واقیعیت تصور پکې خاپوړې کړې وي .شعر یو ډول ټنګ ټکور دی چې قافیه او غږ پکې
الس په الس روان وي .زه چې ډېر ستړی شم ،دمه ځای مې د یو چا شعروي،ځکه چې شعریو ډول ذهني تصویر
انځوروي ،په شعور باندې آراموونکې اغیزاچوي ،او احساس او فکر د یوبل سره جرګه کوي .په شعرکې د روح
تجربې غلې شوې وي.
شعر یو ډول انارشیزم(خپلـسـرتیا) دی چې د ژبې قواعد نه مني ،یعنې شعـر خـپل سری شهزاده دی .شعر زما ټولنیزه
او احساسي غلبه غښتلې کوي او د فشار او کړاو په مهال زما د روحي ارامۍ د سروېـږدي رول لوبوي .شعر زما د
روحي زوېرګي دمه ځای دی .زه شاعر نه یم ،خو په شعر کې د ماشوم په څېر یو پټ ځای لـټـوم .شعر زما د ستړي
شوي فکري قدرت دمه ځای دی.
شعر د الفاظو یو مڼـډلی شـکل دی چې په هر لفظ کې یې معـنا ټوپونه وهي او له دې املـه باید په ډېـره پامـلـرنه و
لوستل شـي اوغوږ ورته ونیول شي .زه چې د باچاخان د مشر ځوی غني خان شعر لولم ،فکر کــوم چــې له ګناه لوړ
یم .زه چې د حـمزه شینواري او رحمان بابا شعرونه لولم ،په فکر کې دومره ډوب شم چې ښایي د هـسک څښتن وینا
به په پښتوکې اورم .زه چې د ګل پاچـا الفت شعر لولم ،فکرکوم چې شعـور به مې د عـدالت مېلمه شوی وي .زه چې
ډېر ستـړی شم ،د استاد اولمـیر په درانه غږ کې د شهـید امان هللا سېالب ساپي دا شعـر زما ستړتیا وباسي:
ستا د سترګوبال واخلم بیا دې سترګې ولې سرې دي

پام چې وار دې ختا نـه شي ما منلـې غـرغـرې دي
د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

( )۱لـڼـډۍ د پـښتو شعـر او سـیکولریـزم مور ده
لڼـډۍ ،ټپې او ټکۍ له دوه بندونو( ۲۲سـېـالبونو) نه جوړېـږي ،خو د پـېـل ،شـمېر او شاعرې یا شاعر په اړه یې
معلومات نشـته .دپلوم انجـیـنر عبدالکبیر کاکړ کاږي چې ټـپـې ،لڼـډۍ یا ټکۍ د «ویدي سندرو سره پېل شوې دي چې
لږ تر لږه څـلورنیم یا پــینځه زره کالــونو ته یې عُــمر رسـېـږي».النــدې به ځینې ټــپې معـرفي کړم:

اوبــه د بــر ګــودر خــوږې دي
اور چـې بــلـېــږي آخـرمـړ شي
یـارمـې هــیـنـدو زه مسلـمـان یم
طـالـبـه خـدای کـه خـو ُمـال شې
پـه سـپـینه خولـه کړه روژه ماته
جانان پـه ټــوکـه نـه پـوهــېــږي
د مــازیـګــر ګــودره وران شـې
پــه ګــودر څــه ټــکه لـــوېـدلـې
په نـیمه شپه مې خوب ته راغلې
خبرمې مې یـارتـه نـه رسېــږي
نـن په خیبر د ځـلـمـوجــنـګ دی
کــه پـه مـیوندکې شهید نه شوې

زه د جـانـان لـپـاره کـوز ګـودر لـه ځمه
عـمره سـوځوینه
د مـیـنـې اور سـړی تـر ُ
د یــار لـپـاره درمــسال جــارو کــومـــه
په کتاب پروت یې یادوې شینکي خالونه
د کـفـارت روژې بــه دواړه ونــیسـونــه
ما پـه خـورو زلـفو واهه مره َور شـونـه
پـه خـنـدا درشـم پـه ژړا درنــه راځــمـه
چـې کشره خـوریې بدرګه ورسره ځیـنه
لـکــه یـتــیـم مــې تـر سـبا ژړلي دیــنــه
الر کـې پـېـرې د بـېـلتـانـه والړې دیـنـه
خوشحاله پـاڅـه چـې ُمـغل راغـلي دیـنه
خـدایـګـو اللـیـه بې نـنګۍ له دې ساتینه

دپلوم انجینرعبدالکبیر کاکړ
www.esalat.org(24 December 2009) [10 February 2018].

جانان په هېڅ نه رضاکېـږي د دروغجن ُمال دې ورک شي تـاویزونه
جـانـان ځـمـا زه د جـانان یم که په بازار مې خرڅـوي ورسـره ځـمـه
جانانه راشه دادې وخت دی پـالر مـې د سـر سودا د بـل سـره کوینـه
Kabuluniversity.wordpress.com (31-7-2010) [10 February 2018].

چې په ژوندون مې په کارنشوې
خال بـه د یـار لـه ویـنو کـېـږدم
خـاونده ټـولـه مې ترې زارکړې

کـه مـې د قبـرمـنجورشې څه دې کـړمه
چې په شین باغ کې ګل ګالب وشرموینه
زمـا پـه سـریې غــرغــرې مـنلـې دیـنــه

Helalbelal.weebly.com(Pashto) (No Date) [10 February 2018].

[دلېونۍ حاجت پـوره شو

په الروځي په کاڼـو ولي زیارتـونـه]
ځیرکیار

ښایي دا ټـپه/لڼـډۍ به د لـر افغانستان د دیـر او سوات په سیمو کې رامینځــته شوې وي .ځکه چې هلته د«پیربابا» په
نوم مشهور زیارت و :پېغــلې به دغه زیارت ته ورتللې چې که ځوان مېـړه یې په برخه شي ،او ځوانانو به د پیربابا
له زیارت نه د ځوانې ښځې هیله لرله؟
ټـپې ،لـڼـډۍ یا ټکۍ د پښتو ځانګړې شعـري څېرې دي ،خو ځانګړی شاعر نلـري او ځکه یې شاعر هم معلوم نه
دی .دا چې شاعریی معلوم نه دی ،د ویلواو لیکلو نېټه یې هم معلومه نه ده .پوهندوی آصف بهاند لیکي چې د«لڼـډۍ
د پیدایښت پېالمه تراوسه نه ده معلومه او داسې برېښي چې تر اسالم د مخه د پښتو د زړو هیجایي شعرونو یادګار
پاتی شوی وي«(»...د لڼډۍ ها»[د لڼډیو] ټولګه او پوهاند رحیم الهام»1۲،برخه[محمد رحیم فضلي/الـهام په خټه
مورچه خېل مومند و]:
Taand.com (October 29, 2015) [February 11, 2018].

د پاڼو شمیره :له  ۲تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پوهندوی بهاند د پوهاند الهام په لیکنه کې دوه ټپوته ګوته نیولې ده:

بـېـګا مـې یــارسـره وعــده وه
دیــدن پـه لک ،خـندا په زر ده

د الس بنګړي مې په لـتـو تـړلـي ونـه
د سپینې خولې قـیمت به نـه مالومـومه

ښواند آصف بهانــد د ښاغلي راز محمد نـــورزي پکـتیا وال(ترتیـبـوونکي) کـتاب راپېژني :پښتولــڼډۍ ،مصرې،
ټپي .۲۰1۶،له دغه کتاب نه د بهاند دا اقتباس پام وړ دی« :د پښتو لڼډیو ژوند څلورنیم زرو کلونو ته رسېـږي ،له
استاد حبیب هللا رفیع سره د ښاغلي هارون حکیمي د مرکې متن» چې په خـوست ویب پاڼـه کې «خپره شوی ده» .د
پښتو لـڼـډیو د څـلورنـیم زره کلـن ژونــد خـبــرته زما(ځیرکیار) خـوله ګوړې-ګوړې شوه .خو شکمن شوم چې له نن
نه څلورنیم زره کالونه وړاندې به کوم هوښیار پښتون د هـغه مهال په ســویه ،د کومې وسـپنې یا کلکې ډبــرې په
واسطه په کومه پلنه ډبره کومه پښتو لڼډۍ لیکلې وي؟!
همورابي په میزوپوتامیا (اوسني عراق) کې د ښاري دولت واکمن (پاچا) و:له 1۷۹۲قبل المیالده تر 1۷۵۰قبل
المیالده(یانې 3۷۶۸کالونه وړاندې) .هغه په غټ او جګ کمر کې د مجازاتو قـانون په ۲۲۲مادو کې ولیکه چې په
جنایتونو راڅرخېدلې .وړاندې له دغه اساسي قانون نه ،قانون هغه څه و چې واکمن ،والي یا عسکر به ولس ته
امرکاوه .پښتو زموږ ژ به ده ،توپیر نلري چې ځوانه ده یا زړه .ژبه پخپله نه ارتېـږي .باید پښتون پـوهان او ژمن
واکمنان یې ارته کړي .د زیاتو معلوماتو لپاره ولولئ ځما برېښناییزکتاب:رحمت زیرکیار ،ژبه له بابا ادمه تر دې
دمه .۲۰1۰،که څوک دغه کتاب غواړي ،ماته دې ایمیل راولېـږي.
غرنئ اوپخوانئ لڼډۍ د یویشتمې پېـړۍ په پېل کې د باڼـډې ،کلي او درې له تنګ چاپېـلایر نه کـډواله شوه او په یو
دبلي کې دېره شوه چې کمپـیوټـر(شمېرونکی) ورته ویل کېـږي .افغان مېرمنې غواړي چې د سولې په خبرو کې
ګډون وکړي .لڼډۍ د ښځینه پښتنو د پاڅون پټه ښکارنده(پدیده) ده ،د پاڅون سټېج یې دی ،او د احساس او قهر د
ارمولو لوښی یې دی .که پخوا په کابل کې «مېرمنو ټولنه» شته وه ،اوس هلته «مېرمن بهیر» لري .ولولئ:
Hannah Ellis-Petersen, “Love, Poetry and War: the Afghan women risking all for
verse” (theguardian.com U.S. edition; 5 June 2015) [April 25, 2018].
( )۲سیکولـریزم د امان هللا سـا بس ساپي په «کـڼـډولي» کې
سیالب ساپی چې د مـرزا نصرهللا ساپي زوی او د عـبدالغـفـور لمسی و ،د ننګـرهار والیت د کامې ولسوالۍ په غازي
کلي کې په 131۲لمریز کال [جوالی 1۹33زییز؟] کې زېـږېـدلی و.په 133۶لمریز[1۹۵۷زییز]کې یې په کابل کې
دارالعلوم بشپـړکـړ او په کابل کې د رسـمي -کلتوري خـدمتونو پالـنـدوی شو.د شعـر کوټلی استعداد یې الره .شعرونو
یې د ټنګـټـکور(موسیقي) سره یارانه لرله او له دغې الرې یې په لراوبر افغانستان کې د هېوادواالنو زړونه تخنول.
د سېالب ساپ ي شعر د دې تومنه لرله چې نــړیـوالـې ژبې (ټنګټکور/موسـیقي) ته ورننوځي .سېالب ساپی تکړه او
ویښ ملي او فرهنګي شخصیت و .هغه په دې پوهـېـده چې شـعریـې احساس نـڅـوي او له مینې ډک شعور راوالړوي.
زه د منلي هللا نور سېالب منندوی یم چې د پالر «کـڼـډولی» یې زما (ځیرکیار) سـره شـریک کړـ هـغه دروند کـڼـډولی
چې د ټـول افـغــانـسـتـان په مینـه ،هـېـواددوسـتـي ،خــپلـواکۍ ،پرمخـتګ او سـوکالـۍ ډک و! اوس به لوستونکي د
سېالب ساپي د شعــر هـغـې نازک خیالۍ ته راوبلــم چې سیکولریزم پکې څرګنـدېـږي:
الف :د زړه قطرې

ستا د سترګو بال واخلم بیا دې سترګې ولې سرې دي
پـام چې وار دې خطا نشي مامنلې غرغرې دي
سـتا د مینې خــزانه بـس زمــا ژوند تــه بـهـانـه ده
ګوندې وخته ما لیدلې پخپل سرخاورې ایرې دي
نازولې لـیال راشـه! د مجـنـون ګـرېـوان تــه ګـوره
دا بــاران د مــلغـلـرو که د اوښـکو فـوارې دي
مخ دې بلې لمبې کاندي خوله دې ګل شي بیا ُ
غنچه شي
ځکه ماته ډېـرې ګرانې د پتـنګ بلبل نخرې دي
مبارک دې شه سـېالبه! د وصال استازی راغی
د ریـبارسـره دې کـړې اشـنا نـوې مشورې دي
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(کابل،باغوان کوڅه3:تله ۲۵/133۶سپتمبر ۲۹/1۹۵۷صفر .)13۷۷
س :د زړه غـل

ساقي کـښېنه! جامونه د محفـل مه یــادوه
د مینـې لېـونـتیا تــه اوربـل* مه یادوه
اشنا دې راسره وي په جونګړه کې د لوخو
هـمدا مې تاج محل دی ،تاج محل مه یادوه
قسم دی که به روغ شم سمدستي لېونی کېـږم
ځـنځیـرد تورو زلــفــو ول په ول مه یادوه
پـه ستـرګـومې لـیدلو چې د بل پـه رضا الړ
د زلـفو په ځنګل کې د زړه غل مه یــادوه
سېالب ته چې نصیـب شـولو د مینې شهادت
عـاشـق یې مـسخـره بــولي اجل مـه یـادوه
* َوربَـل ؟
(کابل ،نوی ښار)
ج :ارزوګانې

ډکــې چــې د مــیـنـې پــېمانې شــولې
بــیـا طـالیـــي زلـفـې زلــونـې شولـې
تـا چې ورتـه ست په یــو نــظر وکــړ
اوښــکــې درروانــې مــېلمـنې شـولې
ُحسن چــې اعــــالن د اسـتغـنا وکـــړ
نـن مــې ارزوګـــانې پـښتـنې شـولــې
غړپ چې مې په برخه د کڼډول شولو
ښــکته مــې نــظــر ته مېـخانې شولې
پـــام کـوه سـېــالبـــه! دلـتـه هـــرقــدم
تــاته سرې سکروټـې تـرانـې شـولـې
(ننګرهار،کامه133۶/1۲/۸:لمریز)[۲۷فبروري۷=1۹۵۸شـعبـان 13۷۷سپوږمیز].
د :نازولې ارزو

نـاڅاپه خـواله شـالــیال راغلـه
سالو نیم کـښه د مستۍ په انداز
د نــازولــو ارزوګـانـو ســره
اوتـره شوخه د هوسۍ په سیالۍ
ما وی چې نن یې څه نشه کړې ده
چې د نظر لیندې وروغــزېـدې
ماوی لوګی شم! د نظره نـشې
دلـته زړې توبې رایادې شوې
د زلفو شپه چې شوه خوره سېالبه!

د نــازه ډکـه پــه خــنـدا راغــلـه
په هـسکه غاړه بې پروا راغله
پـه دالسـا په تـماشا راغــلـه
د مشغوال ځای ته پـه غال راغله
له خوبه ډکې سترګې بیا راغله
سترګې مې ډکې شوې حیا راغله
دې وی بس دېـته مې سال راغله
چې د پـیالې دوره پــه ما راغـله
مخې ته سترګه د سـبا راغــله

(کابل،څلورمه کارته 1۲:زمری 133۸لمریز)[ ۴اګیست  ۲۹=1۹۵۹محرم 13۷۹سپوږمیزکال].
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هـ[ :نازولې زما]

مـسـتې مـغــرورې نـازولې نـازنـیـنې زما
د زړګي سرد سترګو تور خوږې *.......زما
ته په مستۍ مستۍ په ناز او نخرو ژوند تېروه
پرې چې ستا غـم کې زړه نه څاڅي تورې وینې زما
ډېرې سلګۍ ډېرې قیصې ډېرې ګیلې مې وکړې
په پـوالدي زړه دې اثــر ونکـړو میـنې زما
دا سـوې کوکې سـوې سانـدې فـریادونه تا ته
بس ټـولې ټـوکې مسخـرې دي ماه جـبـیـنې زما
نه دې تسل نه دې ارام نه دې تسکین کړمه زه
ترڅو به ژاړم ستا په مـیـنه کـې شـیـریـنې زما
ورځ په زارو شپه په ناروکې په سېالب شي سبا
ستا انتظار کې شوې دا تورې سترګې سپینې زما
(پېښور،مال روډ1۷:جدي13۴3لمریز)[۷جنوري 1۹۶۵م ۴/روژه ]13۸۴
*)په دغه تش ځای کې به په کلتوري لحاظ د میني په اړه کوم تېز لفظ کارول شـوی و؟ ځیرکیار
نور بیا
Dr. rer. pol. Rahmat Rabi Zirakyar, Califorina, USA
zirakyar1234@yahoo.com
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