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 ئن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۴۰1۲۱۰۴۱۰۲      رڼا ګل اریـوب زی، د کابل پوهنتون پخوانی استاد
 

 دغنی خان رنګینه ځوانی او د زړونو خانی
 

 

 استاد اریوب زی د خیرالبیان په سبک
 د ځیرکیار سریزه

 

دا هغه مهال و چې مـوږ دواړه د هغه . کلونو له نیمایي راهیسې پیـژنو1۶۹۰زه او استاد رڼا ګل اریوب زی یوبل د 
زمـوږ دواړو . ماین د ښار په ګـویتې پوهـنتون کې په تحصـیل بوخت وو۱ه لویدیـز جرمني کې د فرانکـفورتمهال پ

ماین ښار کې بیا ۱کې مو په فـرانکفـورت ۴۰1۲په . دوستي په کابل پوهـنتون کې د استادانـو په څیـر هـم روانـه وه
زه له پخوا را هیسې رڼاګل اریـوب زی د یوه خبرلوڅ  .یـوبل ومیندل او پخوانئ او اوسنئ خـوالې مـو ډاڼـډس کړې

خو د کـډوالۍ په ژوند . ما ورته وړاندیـز وکړ چې که کله ناکله لیکنې خپرې کړي. او تکړه لیکوال په حیث پیـژنم
زه ډیر خـوښ شـوم چې د ده په قربانۍ   .کې یې سـر د خیټې الندې شوی و او د لیکلو حوصله او وخت یې نه لرل

سـږ کال یې د شلمې پیـړۍ د دوه فـیلسوف . الرښودنې سره، اوالدونـو یې لـوړې عـلمي درجې السته راوړې دياو 
ده د باچاخان د مشر ځوی . د لیکلو سبک ته یې ما خیرالبیان ویلی دی. پښتون شاعـرانو د مفکـورو تل ته کوز کـړم

د اریوب زي تخصص په ښوونه او روزنه کې دی، . غني خان او ګل پاچا الـفـت شعـر تـه ژورې کــتنې کـړې دي
ما چې دغـه .خو هغه څه چې ده د غني خان او استاد الـفت په شعـر کې راسپـړلي دي، ما بل چیرې نه دي لوستلي

وتـلې بـډیـرې ولوستلی، استاد رڼا ګل اریوب زي ته مې ولیکل چې ګـوندې کمـپیـوټـر به یې لیـونی شوی وي او په 
ګوندې استاد اریـوب زی موږ د خوشحال بابا، رحمن بابا او استاد امیـر حمزه ! یې څه لیکلي وي خپل سر به

 . شـینواري د فـلسفې په څیـړنه هـم د خیرالبیان په سبک و نازوي
 ،کلیفورنیا ۴۰1۲جوالی ۴۲ځیـرکیار، 

 

دا ټــول خـرګی جهان ورته »غنی خان د ځوانی په رنګین خیال کی دسند دسپینو شګو ځانته جوړ کړ یو محل چی
 «.حیران حیران کتل
 رنګ په رنګ ګلونه د نرګس ودرامیل او دمرسل، شنه شنه چمنونه او باغونه، جګ جګ دیوالونه، هسکی مناری،

 .مالیار یی کړ بلبل
ر څه هنرونه، فلسفی او ارمانونه، دا ه.خیال فکر سیا لی ده بس د د ار مان یوه نقاشی ده، یوه ښکلی معماری ده،

 .دا نور ټول یی نوکران دی پکښی مینه شهزادګی ده، پریمان دی،
. نه جنګ جنګساال ران او نه کونډی یتیمان نه ګیدړی نه لیوان، د خیال په دی محفل کی نه شیران شته نه پـړانګان،

 شنه طوطیان، توری بلبلی، خوږی خوږی نغمی دی په زړه پوری شنی سپینی کوتری، بس زرکی دی تنځری،
 د فرهاد شیرینی، لیلی، مجنون د وصال دی د یو محفل د هم ناز دی هم راز دی، یو سوز دی یو ساز دی،. سندری
نه آغا او نه  نه سر دار دی، غنی یی په منځ کی ناست دی،.بنګړو شرنګ دی رباب ترنګ دی، د درخو د د ادم د
زړونو خریدار دی او په هر زړه کی مکان  س دب په مینه کی سر شار دی، غم تاج یی په سر دی، یو د دی، بادار

 .زړونو خان دی دی، دغه خان د
خندیدلی، غنی چی د خیال په  حورو، نغمو ته د بلبلو نڅیدلی، هلته په یوه باغ کی دانګورو، یـوټولګی راغی د

 آسمانو کی ال پخوا وی پیـژندلی اظهاریی ورته وکړ داڅوالندی مرغلری

 ال وـا د زرو ټـی ستـچ هـورو نـد د دوو ستـځوړن
 پروت چی په دی زلفوکی د منګ په ځای هالل و

 یـر  ځید لـهغه  چی  په  دړو  کی  دستو  رو  ګ
 یـدلـډ  یـه  ګـټـی پـلو  کـغـی  شـوږ مـه د سپـیا ب
 جهان  له  ا  هغهـوزه  د  رڼـم  بـا  هــوری  مـح

 ان لهـوم ځـوا کی ټال واچـم خـتا  سره  به زه  ه
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 6تر ۴ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

شغلی  د په دغه خیالی ټال کی د پښتو شعر وادب چی زنګیدلی پورته ستورو ته ختلی، غنی په رنګین خیال کی اود
په لوستو یی .د پتمن ژوند ترانه ده یوه عجیبه ننداره ده، جمال، یو کمال دی د په شان ځلیـږی، یوه رنګینه منظره ده،

د غنی .کینه ډار ور ځنی تښتی او له مینی نه ډکیږی یږی،یاره ګوره ړندې سترګی بینا کیـږی، تور زړونه رڼا ک
 .دا خان دزړونو خان دی دغه ارما دی،

دحسین په . مینی ډک زړه هم فوالد شی شی، دا نازک د خو چی زور چاړی ته الس کړی یو وحشی غوندی جالد
یریږی، نه ماتیږی او نه نه ا.شان یزید ته ټینګ والړ وی په میدان کی، په ښار کی،په بیدیا او په زندان کی

دا زړه د غنی .سړیتوب شی د مینی لیونتوب شی او کمال د مجنون، یوجنون شی د یو سرکښه نارینتوب شی،.ټیټیږی
 دا خان دزړونو خان دی غنی ځکه لوی انسان دی چی د مینی لیونی ته اپال تون الس په سالم دی، خان دی،

 ته بچی یی د انسان، ه په جنجال دی او ورته وایی چی زه ذات یم دزور سر دی د امن طلبګار مینی دا لیوال د د
 ته یی غم ته یی ماتم، ته کینه یی ته فتنه یی، جهنم، نور نلری تک توریی، شیطان، زما وینه پا که مینه، ته یی اور د

اللونو  ته یی وږی دزه په مینه کی سر شار،  ته په ځان باندی مغرور یی، .ستم ته استازی د ته آفت یی ته ذلت یی،
دا می .په بحر او په بر، په سمه او په غر ته او زه به سره جنګیږو، ته نه سره جوړیږو، زه او.خمار زه یم تږی د

 توری پړک لری نه د نه د غنی په دی سنګر کی نه توپ او نه تفنګ لری،.دان دییدا ګز اودا م ایمان دی، عزم دا
جهاد په دی سنګرکی  د.او تری جوړ یی کړ خړ خر په زور شو زورور مینی په لښکر دی د. یرزغرو شرنګ ل

 !دخپل پالر په الرروان دی او سوری وهی چی غنی خان یو قهرمان دی،
 

 ارهـو غبــله د پښـله ایـم ستا ایـوین  وهم منډی تا پسی خو ته هم لری
 نوم دپاره خپل قوم د د او فقط ستا  مـش ړـپروا نشته که منډو منډو م

 

 .افغان دی او غنی دزړونو خان دی بابا فخر د غنی دغه پیغام دی، بابه ته د
په وینو  ریا عبادتونه، د اوږدی بمبلی ږیری، بل خوا ته چی ګوری دا له مینی خالی زړونه، دا بی زړونو جسدونه،

 خو د رور په یتیمانود فساد قهر مانان، زو دا بی پته مار شاالن، پخی غلی کندوان، سره ال سونه اوشلمی خیټی د
  د خاوری دالالن او دا بی رحمه لوټماران دا زور دی غالمان،

 بس دیته یی تلوسه ده چرته چی پیسه ده، هغه د ده کعبه ده، د چی نه یی دین شته نه ایمان او نه بل کوم یو ارمان او
 ده ورته سجده ده، دا یی عهد دایی پیمان دی، دا مغـل دی که افغان دی

  ر سره وران دی، ځکه غـني د زړونو خـان دیغـنی و
******************************** 

 د ازادۍ او غـالمۍ معـنی د الفت په شعـرونو کې
 رڼا ګل اریـوب زی،

 

ازادۍ او غالمۍ مانا فکرکی خیال په خیال کی فکر نیول معنی ته رنګ رنګ ته  دګل پا چا الفت په شعرونو کی د
  معنی ورکول دي

 

 معنی ته رنګ رنګ ته معنی ورکول  رکی خیال په خیال کی فکر نیولفک
 وب په ویښه لیدلـو خـه سترګـدزړه پ  ری وګــڼــهــدی شـاع ارـر کـشاع د

 

سر په ستر ګو فکرته الر  او د کی مینی ته کور جوړول، زړه دهلیز د زړه په سترګو خوب په ویښه لیدل یا د
 الفت اووتلی علمی او ادبی شخصیت د کر پوهی روزل د ځوانکی ګل پا چا نه دف ماغ کی د ورکول، یا پاس په د

ګل پاچا په وجود کی دالفت  ټولو شعری او نثری لیکنو رنګ او مانا، جمال او کمال د نو ځکه یی د. جوړیدو الر وه
هویت بلکی تر هر  د ظاهری ګل پاچا نه یوازی د«الفت».ژورفکر د یوالی پایله ګڼل کیږی لوړخیال او او علمیت،
 زړه په دهلیزونو کی پاللی، ځکه چی مینه یی د.ده د زړه سوانده او لوړانسانی شخصیت ښکارندوی دی څه دمخه د

کرامت، پت او  هغه حقوق، الفت په مینه کی انسان، د ګل پاچا د. رګ رګ ته ننوتلی ده له وینی سره ګډه شوی او
 دی ټولـو بنسټ جوړويزادي د آعزت تر هر څه او چت ځای لری او 

 خواروحقیـر بیله دې وي ژوند ذلیل،  ویهـزادي بآدانه ـژون پت عزت د
 ه ځنـځیـرـړلی پـر تـچـی دې وي فک  تن او غړو څه په کارده زادي دآ

 ـوندې وزیـرـالم غـغ زاد، نـه دآدی   زاد فکرلري په جیلخانه کیآچی 



  

 

 

 6تر ۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

. ونه لری غالم ګڼل کیـږی آزادۍڅوک چی دفکر او یا د ارادی  الفت دغالمی ټکی په پراخه مانا کاروی یانی هر
دتا ریخ په اوږدو کی ډیر داسی پیښ شوی دی او ال هم پیښیږی چی یو هیواد په بل تیری کوي، هغه نیسي،واک 

ګل پاچا الفت .ترې اخلي او ولس یی له ډیرو بنسټیزو حقوقونه هم بې برخې کوي او یو ډول غال مان تری جوړوي
دتر السه کولواو دهغې د ساتنی لپاره  آزادۍله دی چی د زور،انسان وژنی او جنګ نه سخته کرکه کوي خو د  سره

دالری  په شهیدانو او اتالنو ویاړي او د هغوی  آزادۍدی د. تورې ته الس کول نه یواځې روا بلکی ضرور هم ګڼي
 :یادونه او درنا وی کوي او لیکي چی

 

 ثیـرهی تا  ملی حــمــا سـه نه وه ب
 

 ولـه ورکــارونـی شعـد کـیونـه مـی پـی چـاللـم
 زموږ په سرو وینو رنګین دی آزادۍمضمون د

 ولــه ورکــونـوانـنـه عـــخ تـاریـو تـنـوږ ویـزم
 ړـه ورکـنه په تورو موږ تعلیم نورو ت په تورو،

 ولـه ورکـو ځان په شانې زړونـبې زړونو ته م
 رنګیانوـاستعماردپ ړیـه وخت مات کـغـوږ هـم

 ولـه ورکـــونـرا جـه دوه السـو خــورو پـچی ن
 

حق او قا نون  زادۍ غوښتونکې ارادې او دآ انسان د هغه د زادۍ حق نه لری،آدالفت په نظر توره د خپلواکۍ یا 
ماسی هدف هم غوښتونکی ح آزادۍ د. رسیدلو وسیله ده او حق ته د ګټلو د آزادۍ توره هدف نه دی بلکی د. تابع دی

او انسانی حقوقو ته تاوان رسول هم  آزادۍزور ازمویل یا دمقا بل لوري سر ټیټی نه دی،انسان وژل اویا دبل ولس 
ولسونواو هیوادونو تر منځ حقوقي  تبعیض او توپیر ورکول او د د ظلم او مظلومیت، د هدف خپلواکی ده،.نه دی

 ګل پاچا الفت غو ښتنه داده چی د. برابري ده
 

 نیاکی ه دـه وی پـر هیڅ نـیـپوـژادی تـن
 نه په شرق اونه په غرب او امریکا کی

 لت ویـر مــق د هــی حـلـنــالل مـاستق
 وت ویـی اخـو کـلتونـه مـم پـا یـو قـخ

 

په . کی ويس یو موټی شوی ولس په ال ه توره هم هغه وخت اغیزناکه وي چی دګټلو او ساتلو لپار د ۍخپلواک د
ډاډمنه او  ۍچوکاټ کی سره یو او یو موټی وي په همغه اندازه یی خپلواک هره اندازه چی ولس دیوه جوړجاړی په

هم کمزورې کیـږی او هغه وخت د سخت ګواښ سره مخامخ  یآزادتیا په اندازه ملی یوالی د کمزور د .بسیا وي
 :آزادۍد الفت په نظر . کیـږی چی ملی یوالی ړنګ شی

 

 لیـغه راـلی قدرت الستــه مـپ
 هد کیـتـم درت ــلی قـــم ـه ـپ

 هر څومره چی ملت متحد وی
 وی دهـره قـخپلواکی یی هغوم

 

ټول ولس او دهغه دهر وګړی  د آزادۍزادي نه وي،آازادۍ هدف باید یواځی د څو تنو  یوه هیواد د ګل پا چا الفت وایی چی د
نو ځکه نه  ترالسه کولو په الرکی یوازې څو تنه نه بلکی ولس قربانی ورکوی، رښتیا هم دا ده چی د خپلواکی د. حق دی

یو څو تنو  د. حقوقی برابری حق لري یوبل سره د او د آزادۍولس هرفرد د یوازې څو کسان نه، بلکی ټول ولس او د
 :الفت لیکی.ملی ارادې سره ټکر خوري او هغه کمزری کوی زورواکي او ټولواکي د خپلواکۍ د

 

 یـله ښایـچی وطن او ملک ازاد وی ک
 رـو وی اسیــنـو تـڅ لک دـی خـی یـچ

 زروچی کړي ورکه او زورباداري د 
 رـدیـــقـــت وړ د  يآزاد ه ــدغــمـده ه
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څو تنو زور  نون په ځای زر او زور حکومت کوی ولس یی ازاد نه دی، بلکې دحق او قا په کوم هیواد کی چی د
 ازادۍ او حقوقی برابرۍ سرسخت دښمنان دي، د انسان د ن دزورواکان او د زرو لیواال.اسیر او غالم دی  واکانو

حق نه سره  او ، زوراړی نشي کولی،ځکه زور او انسانیتنسانی کرامت، پت اوعزت سره جوړجا انسانی غرور،
 :ځکه.واکانو په حکومت کی قانون کله چلیـږیجوړیـږی او د زور

 

 حکو مت چی قانونی نه وی خسي وي
 وي  یــی بــب ازاده او دـــآغ ا ـــد آغ
 اـانی کـکی خـانی پـلخـیـورنی او خـک

 قـندیګل شاګل ما ګل پکی خوندي وي
 

د فسادونو پریمانی  ،ما ګل خوندي وي، د بډو ازادي وي ، شاګل،ی ګلپه زورواکه او خسي حکومتونو کی خو قند
کی د حق او  قلم او عمل په ډګر ګل پاچا الفت چی ټول ژوند یی د.ولس برخه خواری او پریشانی وی وی، خو د

 :چی په مبارزه کی تیر کړی دی په دی عقیده دی پلی کولو لپاره نون دقا
 

 ون واړه خوندونهژوند هغه ځای وي د
 چی څوک نه وینی څه زجر بی قانونه

 هــویـله بـــر هـکـف روح او ان دـمنـاط
 هـکمونـوی حـوانین کـچی اصول او ق

 

غالمی نور ډولونه هم په  غالمۍ یو شکل دی خو الفت په خپلو لیکنو کی د د زور او زرو غالمی په پراخه مانا د
 :ی د هغی تاریخی لړی داسی بیان کړی دهګوته کړی دی او په یوه شعرکی ی

 

 په جهان کی چی مر دوده باداري شوه
 روحانی رنګ یی راووت پیــري شوه
 د پیرۍ او مریدۍ بازار چی زوړ شو

 کړ لیــډري شوه سیاسی رنګ یی پیدا
 

بی غالمه  باداری بی غالمی اوبادار. ټکی په خاصه مانا کارول شوی دی چی بل اړخ یی غالمی ده دلته د بادارۍ
با دار . نونی څښتن دیغالم قا بادار مال دی او بادار د بادار او غالم تر منځ په اړیکو کی غالم د د.وجود نه لری

بل چاته یی په کرایه ورکولی شی او هم یی له بل چا په کرایه را  یی وپلوری، یا کولی شی چی غالم وپیری او
څه  اړیکو په هکله د د پیـر او مرید تر منځ د.میراث پاتی کیږی کله چی بادار مړشی غالم یی اوالد ته په.نیولی شی

  :دی لیکی چی. لیکلو اړتیا نه وینم ځکه چی الفت پرې په یو یو بل شعـر کی رڼا اچولې ده
 

 پـیر که خس دی بیا هم خپل مرید ته بس دی
 اکس دیـر نـیـه پـر کسان کـدان دی ډیـریــم
 واړهــه ِغـدای مـخ ی دـده ګـنـده بــریــه مــل
 ه ورته ګران پیر یو په لس دیـایدـه خـه لـک

 

خپلواک فکراو خپلواکه اراده نه  انسان ،ديآزادپیری او لیډری تر منځ شریک ټکی دادی چی یو یی هم  با داری، د
د خپل لیډر مال نه دی، خو  هغه د پـیرو تر منځ په اړیکو کی پیرو یا الرښود او د رهبر او سیاسی لیډر، د.پیژنی

لیدر یا الر ښود په  د پیرو خپل سر، خپلی ارادی او خپلو سترګو ته اړتیا نه وینی، کی په دی اړیکو.ازاد هم نه دی
 خپل سر، سترګی او اراده یی په کار نه لویـږی،.ده یی خوځیـږید هغه په سترګو الر وینی او په ارا سر فکر کوی،

نه هم بی برخی هیلی او هوس  ددۍ ازا تر دی چی نور د شنډ پا تی کیـږی او ورځ په ورځ کمزوری کیـږی،
سیا سی غالمانو په برخه کیـږی او د لیډر نه هم  کیـږی او پایله یی مطلق اطاعت، مطلقه بنده ګی یاغالمی ده چی د

 .یو مطلق فرعـون جوړیـږی
یو څو نورو غالمانو  پسی نه ګرځی او دومره ِغواړی چی د آزادۍ، په سیاسی غالمان په غالمی کی خوښ وی

وتلو او په غالمی کی د ازمو یل شوو  نورو غالمانو څارنه یوازی او یوازی د ا نی ددا دنده ی .څارونکی شی
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څارنی دا مقام داسی یو مقام دی چی پکی یو غالم په یو څو نورو غالمانو یو ډول  د. غالمانو په برخه کیدای شی
ره یو شی یانی دا کی س یوه تن په وجود باداری کوی نو ځکه کیدای شی چی په دی سیسټم کی غالمی او باداری د

ګل پا چا الفت دې ځای ته درسیدو الر . یو چا غالم وی او په یو څو نورو با دار وی چی دا تن په یوه وخت کی د
  :داسی بیان کړې ده

 

 وېـاداري کـورو بـځان چرته غالم کړه که په ن
 وېـاری کـول زده کړه که کارونه سرکـیټـسر ټ

 هه اوسـمه ګونډه، الس په ناـه پـته زورور تـلـه
 دلته که فرعون غوندې پر موږ کالنکاري کوې

 

غالمی او باداری په دی سیسټم کی د هیرم څوکه یانی د زور او زرو وروستی سر چینه کورنئ  کیدای شی چی د
چا الفت ټینګار کوی چی د ګل پا.ریخ کی د دواړو بیلګی شته دید ټولنو په تا  . ټولواک او یا کوم بهرنی ځواک وي

دا سیسټم په . انسانی غرور او سرلوړي نه پیژنی قی برابري،سیسټم خپلواکي، سیالي، حقوزرو او زورواکۍ 
که چیری په دی هنر کی د مهارت لوړو . دلته به همیشه الس په نام او په ګونډه اوسې سرټیټۍ او غالمۍ والړ دی،

غالمی په الر با داری  د.ړېعون په شان کالنکاری هم وکدرجو ته ورسیـږی نو کیدای شی چی په ځینو باندی د فر
سر سخت  آزادۍانسانیت او  د فرعون په شان کالنکاران وي، په وحشت کی ساری نه لری، ته رسیدلی غالمان د

 :الفت لیکی چی.دښمنان دی
 

 ځکه لـوړ مقـام ته رسی په پستۍ  ی ا ســــا  ســـونـــه  د هســتـــۍ بــد ل  شــو
 د خان خان پرســتی غالمان کوي  شیو تیرشيډیر څه کړي ترالسه چی له ډیرو 

 

هغه څه چی تر السه کوی یی سرکاری مقامونه او منصبونه دی، ډک جیبونه او بانکونه دی، غټی ګردی خیټی 
ده، پت دی او  آزادۍاو هغه څه چی له السه یی ورکوی .اوتور زړونه دی، کلکی سپینی سترګی ټیټ سرونه دی

انسانی ژوند منځپانګه مینه  د ګل پاچا په فکر، د .انسان سره مینه او محبت دی دی او د رایمان او اعتبا عزت دی،
داری دا ټول له منځه پرمختګ اوحرکت دی چی بیالبیل خوندونه اورنګونه لری، خو غالمی او با او محبت دی،

و برابرۍ بنسټ له ورورۍ ا وړي ځکه چی د مینی او محیت ځای کینی او تبعیض ته ورکوی او دانسانانو تر منځ د
 :دی لیکی چی. منځه وړي

 

 ژوند قوت دی حرکت دی مخکی تګ دی محبت دی
  باغ بلبله شپه او ورځ دغه نارې کا ژوندون د د

  ژوند چی هر څرنګ وی ښه دی هرڅوک غواړی چی ژوندی وی
 مګر ژوند دغالمی دی خدای برباد خاوری ایری کا

 که نور هیڅ نشئ کولی وچ او شنډ شئ غالمانو
 غال مان چی پیدا نشی باداران به بیچاری کا

 

اړیکو  غالمی او باداری په ګډه د.با دار ځکه بادار دی چی غالم غالم دی که غالمی نه وی نو باداری به هم نه وی
انسان چی بل انسان ته سر ټیټوی ځان نه پیژنی او په ځان باور .ځان په نه پیژندنه والړ دی یو سسټم جوړوی چی د

د بل جاه او جالل ته سرټیټول او .ته سجده کوی د ایمان په مانا نه پوهیږی بل زور او زرو څوک چی دنه لری او 
 :چا الفت لیکی چیګل پا. نی دهزر پستی بی ایما

 

 وزیـکه د ځان په شان انسان ته دریدلی یی سرک
 خپل ځان سره اشنا شه ځان دی نه دی پیژندلی د

 نسکوریې که د چا جاه وجالل ته په سجده باندی
 هـره اشنا شـمان سـه ایـمانه راته ښکارې لـبی ای

 

په حق تیری او له حقه تیریدل  زور کارول او زور ته سر ټیټول، ظلم زغمل، چا الفت ظلم کول او دکله چی ګل پا
وري بولی نو دا هم نه غواړی چی کمزوری دې زورور او بی ایمانی، زور او زرپرستی او په انسانیت باندی بی با
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انسانانو حقوقی  بری دنابرا بادار دی غالم شی بلکی غواړی چی دا دې کمزوری شي، غالم دی بادار او زورور
 :دی لیکی چی. برابری ته ځای پریـږدي

 

 مجبور جا بر شی جا بر مجبور  که مزدور خان شی او خان مزدور
 نظورـم ږی اصلیـلیــصاـه حـن  یـږـه ور کــیـن وـدلیـږی خـم بـظال

 

زاد آده ځکه چی لوی پروردګار  یآزادعدالتی، ظلم او زور نه دانسان  بی منظور له هر ډول غالمی، اصلی
هغی  له مخی ټاکل کیـږی چی لري او ترالسه کوي یی او د آزادۍهغی  اومختارپیدا کړی دی او ارزښت یی د

یت معراج ته رسیـږی انسان له مخی ټاکل کیږی چی ورکوی او منظوروی یی او دواړه خواوی هغه وخت د آزادۍ
 .چی په برابرحقوقی بنسټ اوږه په اوږه او څنګ ترڅنګ ودریـږی

ګل پاچا الفت په نظرغالمی ډیر ډولونه لری چی موږ دلته ټول نه بلکی یو څو هغه ډولونه په  پخوا مو وویل چی د
په دی صورت . لری سیاسی او حقوقی سنبالښت پوری اړه ټولنیز، ټولنی په اقتصادی، ګوته کړل چی ال ملون یی د

خو الفت داسی غالمی هم په ګوته کړی ده چی .فرد له وجوده بهر په ټولنه کی پراته وی کی ِدغالمی الملونه د
 :د بیلګی په توګه لیکې چی.فرد په ذهنی او روانی حالت کی لټول کیږی الملونه یی د

 

 وـتعنا ـبل درسم او رواج اوعن  دی د اوهـا مــو خرا فـا تــو المـیو غ
 مخلوقاتو شهرت غالم بنده د د  المی شتهـپه دنیا کی خو سل رنکه غ

 

 :اوپه بل ځای کی لیکی چی
 

 محدود مه اوسه هر ګوره المکان سره اشناشه ی اسارت دیـه قید کـکان پـان مـمزد 
 غواړی له عرفان سره اشناشه آزادۍکه ذهنی  د بندي فکر خاونده د وهمونو نظربنده

 

او  ګټور بد، عنعنات اوعرفان دا ټول د کلتور برخی دی او ښیی چی هر کلتور ښه او رواج، رسم، خرافات، اوهام،
یا ځنی رواجونه  که اوهام اوخرافات او.بخښونکی او غالموونکی اړخونه لری آزادۍزیان رسوونکی او بالخره 

ا الفت دعقلی پوهی په ازادۍ مخه نیسي نوعرفان چی دلته ګل پاچ اوعنعنات د پرمختک او د انسان د ذهنی ودې او
د کلتور له منځه سر  کلتور سره پریکړه نه کوی، دهغوی مخالف دریځ غوره کوی، خو پوهه د مانا کارولی دی،
انسانی فکرونه او  له اوهامو او خرافاتو یی خالصوی، د هغه د ښننی او چڼـونی ابتکار ترالسه کوی، راپورته کوی،

اوهامو او خرافاتو نه  د.و پر مختګ په الر کی خنډونه له منځه وړیکلتور دودی ا ذهنونه ازادوی او په دی ډول د
زاړه چوکاټ نه ځان ازادوی او د  زمان او مکان د ذهنونه علمی فکرونه او ذهنونه دی چی د زاد شوی فکرونه اوآ

نوی مع انسانی ژوند د زادوی یانی دآپوهه نه یوازی فکرونه او ذهنونه .ښونه کویټولنیز کلتور الر ودی په لور د
الفت وږی او .ټولنیز ژوند د مادی کلتور په وده اوشتمنی کی هم ټاکونکی رول لوبوی کلتور شتمنی ډیروی بلکی د

زاد هیواد نه بولی او داچی پوهه نن سبا د مادی شتمنی د آزاد انسان اوآوږی او بل ته اړ هیواد  بل ته اړ انسان،
لنډه . کړی زادآاړتیا نه هم  لوږی او بل ته د فرد او ټولنه دتولید تر ټولو مهم عامل ګرځیدلی دی نو کولی شی چی 

د کار ځواکونه یی وده کوی او  کچه لوړیږی، انسان او انسانی ټولنی د باور پوهی په برکت په ځان باندی د داچی د
نن سبا خو .وګړی یی د فقر او نورو اړتیاوونه خالصیږی وزګارتیا پر له پسی کمیـږی،ټولنه او اغیزناک کیږی،

د پر مختګ په  ساتی او آزادۍسیاسی، ټولنیزې اواقتصادي غالمۍ ځنځیرونه ماتوی، ،پو هه ده چی د ذهنی همدا
کسبونو  نو ځکه وینو چی په پوهه یانی ډول ډول مسلکونو،.کی هر ډول کلتوری اوطبیعی خنډونه له منځه وړیالر

د  هیڅوک تیری کولی نشی، آزادۍی په د دو .باد ولسونه دیآشتمن او  زاد ولسونه دی،آاوهنرونو سنبال ولسونه 
 .سوکالی او پر مختګ الر یی نیولی نشی

 پای


