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  ٢٠١٦/ ٢/ ١٢                                                                                           ډاکتر رحمت ربی ځيرکيار

  ستا تـله قـطره تـلي او دلته دريابونه دي
  د دارا$مان فـيلسوف

 

  ټيټ مې مه بوله غـورځنګ را بانـدې مه کړه

  ی ګـړنـګ يــمزه پــه دې افــتـادګـۍ کـې لـو

خوشحال خان  ،قـ'ي  شاعر سليمانعـدالت خويه ژونديد افغانستان اروا ښاد مشــر پــاچا سيـد شـمـس الـديـن مجــروح 
 خټک په دې شعـر نازولی دی

  يو سي�ب دی چې له لوړو راروان دی

   دی  رمانـ قھېد پښتو او پښتونوال

  ې مه بوله غورځنګ ورباندې مه کړهـټيټ ي

   مرګه ھم د تورې ترجمان دیپس له

دغه دوه لڼـډ خو کوټـلي شعـرونه ھغه کلتوري چاپـيريال انځوروي چې د ټـول افغانستان يو بل  بې پـروا او خپل سری  
  پکې چغـيدلی و )  د داراHمان فيلسوف( بـورا 

  د ټوپونو نه دې ځارشم! لوی شې ګوډاګيه

د ھر . کې صرف يو نسل نه بلکې په حقيقت کې يو ذھني کيفيت دیپښتون په اصل «د دارا'مان فيلسوف وايي چې 
پښتانه په باران شوی يو داسې د غنمو فصل دی چې په يوه ورځ راختلی .... سړي په ځان کې يو پښتون پروت دی

َسمس«کې ورته ) ِاتنالوجي(دا وينا ھغه څه ته ورته ده چې په قوم پوھنه [ » .يعنې ټول پښتانه يو شان دي. دی مکی َ
َايـګاليټـيـريـن کانشسـنيس/مساوات طلـبه شعـور(» شعـور په افغانستان کې د طبقاتي ټکرونو مـريـدان . ويل کـيـږي)ِ

َلـکه چې په سمسمکي شعـور نه پـوھـيـدل   ١٠٠،مخ ٢٠٠۵پوھاند جھانزيب نياز،]. َ

ه د څيـړنې تل ته ورکوز شي او د تاريخـپوه چې ھرڅـومر. نه پخـپله پـښتون ډارن دی، او نه يې تاريخ ډارن دی
 د !خپلواکۍ کړيکه او جرګهد : َګوربت په شان سترګې کره کړي، د پښتون له تاريخ نه به خوند او پـند واخلي

ميـړنيان خپل خـړ څادر او خپل خاورين ټاټوبی د بل چا په . خپلواکانو او ميـړنيانو تاريخ په چل ول نه چلـيـږي
ّله ارواښاد خادم محمد اکبر نه واورئ چې د باچا خان. اڼيو نه مارچه کويرٻښمينو جامو او دنګو م عبدالغفارخان فخـر (ّ

  کلک ملګـری و) افغان

  ما غـريب لـره دا خپل غولی ډيلی دی.... باچاھان به د ډيلي په تخت نازيـږي

  ما غـريب لـره د خاورو کڼډولی دی.... باچـاھان به اوبه څښي په جام د زرو 

  ّګومان سره ھمدغه خادم محمد اکبر خان د ځنکدن شيبې د غ^مۍ او بل واکۍ په کالونو نه مارچه کويپه غټ 

  نه ساعت د ازادۍ که ځـنکـدن وي.... نه کالونه د غ^م په غ^مۍ کې 

ست رټي، مړينې ته ښه راغ^) ابن الوقتي(اوس به را وګرځم د دارا'مان فيلسوف ته چې د لوړ سړي په څيـر کربوړتيا
  :وايي، او له ھغه جنت نه ستـنـيـږي چې پښتو پکې نه ويل کيـږي

  که کنځل پکې وانه ورم د پښتـون.... زما خدايه له جنت نه به شم ستون 

  :ته د ګوډاګي په سترګه کسي» بني ادم«د دارا'مان فيلسوف 

  دې ځـارشـمای لـه ګـنده ډکه د ګلـونـو نـه ....د ټوپونو نه دې ځار شم! لوی شې ګوډاګيه

  ځار دې د قـلمه د حرفـونو نه دې ځار شم....جوړ کړې د چا ګوتو، شولې جوړ د څه لپاره
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  دخوبونو نه دې ځارشم!ای د سھارخوبه....يو پـوکی د باد يې څه د رنګ او جنګ خبرې کړې

  ځار دې دمستۍ نه د سازونو نه دې ځارشم.......ُحسن دې ايجاد کړمشغو' دې ځانله جوړه کړه

  دومره غټو غټو کتابونو نه دې ځار شم...لم دې د خيال دی خيال دې خوب او خوب دې خيال دیع

  ځار دې د خندا نه د ويرونو نه دې ځار شم...پوه په سود اوزيان د سود اوزيان به چيرې ته نشې

  ځاردې دسجدودتکبيرونو نه دې ځار شم.....دوه ګړۍ ژوندون له دې څوقسمه نخرې جوړې کړې

  د رنګـونـو نه دې ځارشم!ای د خـاوروګله........ . او سپـوږمۍ سـره د نـاز اونيـاز خـبرېسـتورو

   ځار دې د ماڼـو،د محـلـونو نـه دې ځـار شـم.........کوم د تيارو کورته مسافـره پټـې سترګې ځې

   دې ځارشمد ټـوپونو نه!لوی شې ګوډاګيه. .........ګـوتې دې اسـمان ته او پاپۍ دې ډوبې خټـو کې

  ١٠، مخ ١٣٧٣لمريز =١٩٩۵سباوون، 

د دارا'مان فيلسوف او باچا خان فخر افغان دواړه  په زړونو کې يوبل ته ګران وو، خو دواړه د يو بل سره جـوړ نه 
باچاخان چې په پيښور . باچاخان ھغه ستر افغان شخصيت و چې په خپل  ژوند او مړينه يې د ټـول افغان پالنه کوله. وو
، د ھغه د سپارښتنې سره سم يې مړی په ج^ل اباد )زييز١٩٨٨دسـمبر =١٣۶۶سلواغه ( له نړۍ سترګې پټې کړې کې

د خښيدلو لپاره يې ټول افغان له اباسين نه ). ١٩٨٨ جنوري ٨= لمريز١٣۶۶ سلواغه ٣(کې خاورو ته وسپارل شو
ويرنه ويلې » يوه لويه«سليمان 'يق يې په قبر . نيولې تر امو پورې، د ننګر ھار و'يت مرکز ج^ل اباد ډک کړی و

  :ّوه چې محمد ولي ځلمي يې څو بيته خوندي کړي دي

  سر راپورته کړه خيبره چې اسمان دې توفاني سـو

  ھر وګړی دې ايمل سو ھـر بچی دې روښاني سو

  د باچا جنازه راغله پرې خورې د رحمت وړانګې

  ي سـوھر يو بوټی فيضاني سو ھـر يـو کاڼی نـوران

  نـنـګــرھـاره تـل بـھـاره زر رحـمته زر عــزتـه

  ستا په ھره لـويشته باندې چې بـابـا دې مکـــاني سـو

  لـر او بر سره ټول سوي معجـزه نه ده نو څه ده

  لــه آمـو تر ابــاسـيـنه وطـن ګــرده افــغــاني ســو

  ٢٧زييز، مخ ١٩٨٩=ھجري لمريز١٣۶٨ّمحمد ولي ځلمی، 

  

ژوند په ژوند . رټي او مړينې ته ښه راغ^ست وايي) ابـن الوقتي('مان فيلسوف، د لوړ انسان په څيـر کربوړتيا د  دارا
. که ژوند نه وای، مړينه به نـشـت وايې او اړتيا به ورته نه وايې. نه مړيـږي، او د مړينې کومی په مړينه نه ډکيـږي
يو له بله . ژوند او مړينه لکه نوک او ورۍ دي.  غبرګه روانه ويتر څو ژوند وي، مړينه به ورسره د سيوري په شان

چليـږي او د » سوله ييزه ھم ژوند تيا«له ھمدغې اړتيا له امله، ژوند او مړينه د يو بل سره  په . نشي خپلواک کيدلې
؟ ھر څومره چې !دغې ھم ژوند تيا ته، غير مړينه ھم ويلی شو او غيرژوند ھم. ته پاټک اچوي) تفوق(يوبل بر'ستيا

شي، او د نورو ) پارو(ګلونه ورژيـږي، خاورې شي، سره. زموږ شمير زياتيـږي، ھغومره زموږ مړينې مستيـږي
) ١٩١٩-١٩٨٢(َد جـرمـن ډرامـه او نـاول ليکـونکي پيـټـر ويس . ګلونو د زرغـونيدلو لپاره روغـه ورشو جـوړه کړي

  ٣، مخ ١٩٩۵ډاکتر ډيويډ ډارلينګ، : د اقتباس لپاره ولولئ. »مړينه يواځې د عمليې برخه ده«: په وينا

کوټلې پو ښتنه داده چې څه د يـو چا . په فلسفوي او ديني بحثونو کې د ژوند او مړينې پـړاوونو ته ګوته نيول شوې ده
په پای په ښايسته خوږه کچه څرګنده ده چې د ژوند . دغې پوښتنې ته ځواب ورکول اسان کار نه دی!  مړينه ټاکي؟

د ځينو ! ؟.خو ' تر اوسه دې پوښتنې ته ډک ځواب نشو ورکولی چې څه د ژوند پای جوړوي. سره مړينه راځي
دلته دوه فکرونه سيالي . دينونو له نظره که څه ھم د انسان وجود له مينځه ځي، ژوند يې د تل لپاره پای ته نه رسـيـږي

پـړاو دی او ھسک څښتن به موږ بيرته شته کوي، ) موقت(نځمھاله يو مي) سقوط(يو داچې زموږ جسمي نشـتـيدل : کوي
. دوھم فکر دادی چې زموږ ژوند به بې له دمې او وقـفې په چلن کې وي. به راژوندی کوي) روح(يعنې زموږ ساه 
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نه ) سقوط(په څيـر ځانونه له جسمي نشتيدلو ) روح(دغه ډول پرله پسې ژوند په دې باور و'ړ دی چې موږ  د ساه 
کې لګيا يُو ، نو له بلې خوا پو ھيـږو چې ځان د تل لپاره نشو ساتلی ) بقا(موږ که له يوې خوا په ځان ساتنه . ساتلي دي

د دغې ويرې له ک^ نه . په دغه حالت کې موږ ځانونه کمزوري وينو او ويريـږو. او ھرو مرو به مړينې ته تسليمـيـږو
)  سايکواناليـزٻس(د ساه څيـړنې . يا له مرګ نه وروسته ژوند  باور ولروھغه مھال وتلی شو چې موږ په بل ژوند 

د بشر د نوعې خورا لرغـونې، قوي او کلکه « ) َا فتر' تيف( ژبی زيګموند فـروييد وايي چې بل ژوند - پ^ر جرمن 
  ”.oldest, strongest and , most insistent wish of mankind “ده » ھيله

.  ق۴٣تر ١٠۶(څه دپاسه دوه زره کالونه وړاندې ، رومني فيلسوف او واکمن سيسيرو . تاب سريزهولولئ د پورتني ک
د امريکې يو مشھور شاعر او نقاد ايدګار ا'ن پوی » .د پوه سړي ژوند ټول د مړينې تابيا ده«: ويلي وو چې.) م
څوک بايد ووايي ]. َشيډوې انډ وٻـګ[د ژوند او مړينې تر مينځ بـريدونه خړ پـړ دي«ويلي وو چې ) ١٨۴٨تر ١٨٠٩(

  ٣٨پورتنی کتاب، مخ » چيـرې پيل کيـږي؟) مړينه(چې يو کله پای ته رسـيـږي او ھغه بل 

  څه ښه به ژونـد و که ژونـد د خـر و

په پښتنو کې د  دارا'مان فيلسوف او نازک خيال شاعر د ژوند او مړينې په اکله داسې رسا فکري غشي  ويشتلي دي 
پخپله له ده نه واورئ، له ھغه چا نه چې په ژبه، فکر، احساس، او . پله ژوند او مړينه دواړه ورته پسـخـيـږيچې پخ

کې د ساحر په شان په الفاظو لوبې کوي او له » مستانه ليونتوب«افغان نه چې په - خيال غښتلی دی؛ له ھغه پښتون

نازولی » لـيـوني فـلسفي«ل نه چې ارواښاد ګل پاچا الفت په نه مقصدونه الوزوي؛ له ھغه شاعر او ليکوا) ټـوکو(ملنډو 
  :دغه ليونی فلسفي ھسک څښتن ته وايي!  و

  مرګ خو يـوه نيکي ده چې تا وکړه د انسان سره

  مرګ ستا کور له يوړ، کنه و به تل د ځان سـره

  مـرګ پـټـه نـکـاح ده د مـکان د ' مـکـان سـره

د دارا'مان فيلسوف ھغه واقعيت ته چې انسانان . ه نه وای، انسان به تل ځانله وایپه دغه شعـر کې وينو چې که مړين
ورنه له لرغونو زمانو راھيسې  په وٻـره کې دي، د نيکۍ تاج ور په سـر کړی دی، او مړينه يې د ھسک څښتن سره د 

  ليدنې  او رازوناز وسيلې ته جګه کړې ده

َ کلنۍ کې په يوه مرکه کې د مړينې په اړه ٧۴په ) ١٩٣٩تر ١٨۵۶(ييدد ساه څيـړنې پ^ر جرمن ژبی زيګموند فرو
په موږ باندې د ھـسک څښتن مھرباني داده چې ھرڅومره موږ زړيـږو ھغـومره مـو ژونـد بې «: داسې ويلي وو
  ٢٠٠۶دايرة ا'قتباس، » .په پای کې د ھغـو ډيـرو بارونـو په کچه، مـړينه د زغـم وړ ګـرځي. خونـده کـيـږي

. د دارا'مان فيلسوف مړينه او ژوند د يوبل سره دومره تړلي ګڼي چې په يـوبل پسې د شپې او ورځې په شان راځي
ھغه د مړينې او ژوند يارانه د دومره ګ^ليو ټکو په ډولۍ کې کښـينولې ده چې ژونديان يې راتـللو ته په تلوار وي او 

  له ھغه نه واورئ. ليدلو ته يې په تلوسه

  مرګ انجام د ھـستۍ نـه دی.............. ـنـم نـه مـنم يـاره نـه م

  اخــتــتــام د مـســتۍ نـــه دی.... خ^صيـدل شراب په جام کې 

ـا ھــم وي............چې ماښام د کمې شپې وي    نـو د ھغـې سـب

  چې تياره وي رڼـا ھـم وي........ چې رڼـا وي تـيـاره ھــم وي 

  او چې وي نو وي به دواړه...... ه ھم نه وي که يو نه وي بل ب

  لـــرې بــــلـه يـوه غـــاړه........دې درياب له چيـرته شته دی 

ــاره د بـــھـــار دي    يـو مـاښــام کــې د خـزان........  زر سـھ

  يو دانه کــښې د ريــحـان........ شل خومونه  ډک  د عــطـرو 

  تـخـم وکـړي  روغ ګـلــزار. .....چې يوه غـوټـۍ شي خاورې 

  شکـرانه  يوسي بـھـار له...... د خپـل رنګ او بـوی پـڼـډونه 

زه له منلي پوھاند جھانزيب نياز نه ډٻـره مننه کوم چې د دارا'مان د فيلسوف پورتنی شعـر يې له پـيـښور، پښتونخوا  
  پـوھاند نياز د دارا'مان د  . ٢٠٠٧جو'ی ٢٨. رهنه راوړ او د شيکاګو ايالت نه يې د ټلفون له 'رې ماته راوسپا



  
 

 

  ٧تر ٤  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

  فيلسوف تـرورزی دی

  داسې برٻښي چې د ليـونۍ فلسفې بورا ځان د ھسک څښتن جانان ګڼي او له ھغه نه د خپلو کړاونو پوښتنې کوي

  په يو ملک کې  دوه خودسـره پاچاھان............. خدايه عقل چې و زړه دې ولې راکړ 

  د ژونـدون په ھره سـاه کې مرګ پنھان.............. ي دې ولـې يو کـړهباچايي او فـقير

  ولې تريخ دې کړو بيلتون او خوږ وصال...... ولې جوړ دې د يار سترګو کې جنت کړو

  ټال* مې د مـستۍ پـه مھـيـن* چـې زنـګۍ....... خـدايه ولې دې سپـوږمۍ له رڼـا ورکړه 

  .ه، او مھيـن په اشنغـرۍ پښتو کې پاسته او ورٻښميـن ته وايـیدلته زنګۍ د زنګولو په معنی د(*) 

شعر کې يې خوندي ) څه لپاره؟(د دارا'مان د فيلسوف په کوپـړۍ کې ډيرې راپاروونکې پوښتنې ټوپونه وھي چې د 
  کړې دي، او د انسان په پيدايښت، مړينې، ننګ اوشرم، دين او ايمان، او وٻـره را څـرخــي

  څـه لــــــپاره څـه لپاره څـه لــپاره................ ومې موره د کـوم پ^ره شو پيدا له کـ

  ولې واغـوندو د ننګ شرم لباس................ مـوږ بربڼـډ له کومې راشو په تش 'س 

  په تش 'س کوم خواته ځو چې ژوند شي خ^ص...... ولې جوړ کړو دين ايمان وٻـره وسواس

  څه لـــپاره څه لپــاره څه لـــپاره................ ن په کومه 'ره په کوم ملک په کوم وط

  دا چې زه ورته ويم کور دا کور د څه دی........... دا ويرونه دا غـوغا دا شور د څه دی

  ژوند څه دی مرګ څه دی ګور څه دی.......... دا چې سـوځي دا عـالـم دا اور د څه دی 

  څــه لــپاره څــه لــپاره څه لـپاره..................... ـراره چـا پسې، څـه پسې، څـله بـې ق

  ولې ماته چې وي ښه بل ته ښه نه وي............ عزت څه دی طاقت څومره دولت څه وي 

  کوم خوا تښتې مړه رڼا ګلونه سوي.............. َڅه وي څوک چې جھان نه وي عالم نه وي 

  څــه لــپاره څه لــپاره څـه لــپاره................. ه يـو وړوکی سر او دا قـيصې بې شمار

  

او پـوھـې له ) بصارت(د دارا'مان فيلسوف د خپلې ټـولنې په سپـيـره ډاګ کې ځانـله سوځي او د خپلې سـتـرګه ورتـيـا 
  'سه په کړاو اخته دی

   خـپلو وزرومـيـږی بـربـاد کړو.................... پتنګ خـپل نرم زړګی ستـي کـړو 

  څه ښـه به ژونـد و که ژونـد د خـر و.................. غـني پـوھـيـږي ځکـه ژړٻـږي

  

  نوم د پښتون وګټه ناموس د افغان وګټه

په سرليک » غني غني دی« زييز کې يې  د ٢٠٠۵پوھاند جھانزيب نياز چې  د باچا خان د مشرې خور ځوی دی، په 
دلته بي^ بيلو چارپوھانو د ښووانـد عـبدالغـني غـني د ژوند، کړاندو او فکرونو .  و مخونو ګې راويستلی٢٣۴کتاب په 

څيـړلي » فلسفيانه افکار«د بيلګې په ډول، منلي اصف بھاند د غني خان . په اکله ګټورې ويناګانې خوندي کړې دي
په ] غني[د ده . ن کار دیيوه خاصه فلسفه پورې د غني خان تړل ګرا«ھغه دې پايلې ته رسيدلی دی چې په . دي

  . اوس ټول ټال دغه پايله روغه بريښي). ١٣۴مخ (» .تخليقاتو کې بيل بيل فلسفيانه افکار څرګند شوي دي

و دې شي چې . زه به له دغه ګوټ نه د ښوواند غني فکر راوسپـړم. يم) پوليټيکل ساينـټـيسټ(زه ځيرکيار واګپوه 
مجلې په لومړۍ ګڼه کې خپور » پښتون« زييز کې د ١٩٢٨د غني خان لومړی شعـرپه دسمبر . ګډوډي را منځته نکړم

د باچاخان د اص^حاتي پيغام د خپرولو لپاره  کې ١٩٢٨ پورې وچليدله، په ١٩۴١دغه مجله چې د کال . شوی و
باقاعده «ّمنلی محمد اعظم اعظم وايي چې د پښتون مجلې په مخپاڼه باندې به د غني خان 'ندينی شعـر په . راوتلې وه

  :کيده» ګۍ سره چاپ

  مورې ماپسې په کوم مخ به ته ژاړې.......... چې ټوټې ټوټې مې پـوځ د فرنګ نه کړي 

  يا به کـړم د پـښتنــو کوڅې وٻجاړې........... ې ننګـه ملک بـاغ عـدن کـړم يا بـه دا ب
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د «په نوم تنظيم جوړ کړ چې مقصد يې » زلمي پښتون«زييـز په اپريل کې د ١٩۴٧غني خان د ). ٩٧، ۵٩: مخونه(
غني خان د فکر او عمل دلته وينو چې  .  مخ١١٣».شيـر شاه سوري او احمد شاه ابدالي په تګ^ره د عمل تابيا کول وه

غني مست دی؛ په . ورله خوند نه ورکوي» شان و شوکت«وي، خپـل » خــواروزار«د غــني ھيواد چې . خاونــد دی
پاڅون کې مست دی؛ په مينه کې مست دی؛ په فکر کې مست دی؛ په ملنګۍ کې مست دی؛ په ژوند کې مست دی؛ او 

 کې زيـږيدلی و او په ١٩١۴غني په زييز . ې د جانان غيـږې له ورځيمړينې ته ھم مستانه ښه راغ^ست وايي ځکه چ
زه چې کله د شپـږو کالو . زما ماشوم والی ډير زړه چاودی و« : دی وايي. ماشوم والي کې د کړاوونو ميلمه شوی و

و ولي يواځې پاتی موږ زه ا. او ولی خان د څلور کالو وه، نو زما مور د اينفلوئينزا وبا د 'سه په حق ورسيده]  وم[
با با د خپل اولس د حا'تو د بدلولو په اولني کوشش کې په . خپله مينه په اولس کې بـياموندې وه] باچا خان[بابا . شوو
د کـلي «غني خان خپله لومړۍ زده کړه . مخ ١٠٣»  .صوبه کې  ازاد سکولونه پرانيستي وو ] شمال غـربي[ټوله 

  . مخ١٠۴. کالـونه تـيـر کـړي وو) ٩(يني مدرسو کې يې ټول ټال نھه کې پيل کړې وه، او په د» جومات

خپله مينه په «د مور له مړينې نه وروسته، د  تنکي غني  توقع له خپل پ^ر نه  ' پسې زياته شوه، خو د ھغه پ^ر 
دلي وي چې د کيدای شي له دغه واقعيت نه به  په ماشوم غني کې داسې احساسات راټوکي» .اولس کې بياموندې وه

؟ که څه ھم غني د ځان .يعنې وړه برخه يې غني ، او غټه برخه يې ولس ته رسيدلې وه. پ^ر مينه يې ويشل شوې وه
زه خپل خلک تعليم يافته او روشن «: سره د خپل پ^ر د مينې په کمښت شکمن شوی و، وروسته غني ھم ولسي شو

او د انصاف په لـړ . ن په لړ کې د خپل مستـقبل جوړولو قابل وييو داسې قوم چې فطرت سره سمو. خيال ليدل غـواړم
   مخ ١٠١ -».کې يـو کوټلی تصور لري

موږ چې له يورپ نه راغلو نو «: دې ليکي. غني خان خپل جوماتونه ليدلي وو او برتانيا او امريکا يې ھم ليدلې وې
ته 'ړم نو ] په ھند کې د ټګور ھنري مرکز[ زه چې شانتی نيکتن.... عقده کې وو/موږ په ډير سخت د کمښت احساس

ـ » .وښکلو... په اول ځل زما په زړه کې فخر راغی او زما نه يې ھغه ټول مرض .... زما بالکل  سترګې رڼا شوې
زه ځيرکيار چې د ښوواند غني خان له کړاو نه ډک حالت ته کسم، په شلمه پيـړۍ کې د ايران يو نامتو .  مخ١۴٩

َنوموړی به روحا په ايران کې و، خو عـق^ به په يورپ کې .  ايت را په زړه شيليکوال صادق ھد له صادق ھدايت .  َ
داسې برٻښي . دغو کړاوونو ھدايت دٻـته اړ کړ چې ځان ووژنـي. جوړ شوی و) َمارجينـل ميـن(» سرحدي انسان«نه 

غني په لفظي ھنر . ې غټ رول لوبولی ويچې د غني خان د کمښت د احساس په لرې کولو کې به د شانتی نيکتن تجرب
د استاد غني خان په شعري قلمرو کې د . کې خپلواکي وميندله)رسامۍ، او مجسمه سازۍ(او جسمي ھنر ) شعر(

د . دی) امپراتور( غني په خپل قـلمرو کې خپلواک څه چې ټولواک . لويديزې او ختيزې نړۍ فکرونه ميلمه شوي دي

َپښتنو د سمسمکۍ  با چا . او د ھيچا پروا نلري» په خپله کوټه کې ناست دی«ټولنې په وينا غني خان )  طلبهمساوات(َ
ته د خط د ليکلو نه ] غني[زما اراده خو تا«:کې له خپل مشر ځوی غني نه ګيله من دی خان فخر افغان په خپل يو ليک

. يبه خيال او عجيبه اصولو سړی يېبلکې د دې لپاره چې ته د يو عج. وه دا نه چې ګنې زما تاسره محبت نشته دی
خوا که په ھغه ستا نقصان ھم وي د ھيچا د مشورې پابند او محتاج نه . ھميشه ھغه کوې  چې څه ستا زړه غـواړي

   مخ١٣١ - » .په دې وجه تا ته خط ليکل نه ليکل بـرابـر دي[.] يې

  

  که خپلواکتيا او ناڅاپتيا» ګـډې وډې«د غـني خـان 

. ځانګړتياوې ليدل کيـږي) انارکيست* (  ډٻر نري اټکل، په ښوواند غني خان کې د انارشيست زما ځيرکيار په
دی *** »َان«لوموړی ټکی يې . پخپله انارشيزم له دوه ټکو جوړ شوی دی. پلوي ته وايي** انارشيست د انارشيـزم

. په مانا دی) حاکم،فـرمانروا(ندی چې د واکم**** »ارکوس«دوھم ټکی يې . مانا لري» په غـيرله«يا » بې له«چې 
  ، يانې خپل سری يا خپلواکه انسان»بې له واکمن نه«مساوي دی په **** »انارکوس«په دې ډول 

*) anarchist; **) anarchism; ***) an; ****) anarchos: without ruler  

 خبره دغسې ساده نه ده، بلکې خو. انارشيزم ډٻـر ځلې په عادي بحثونو کې په ګډوډۍ او بې نظمۍ ھم تعبير کيـږي
. او ليبراليزم د انارشيزم په ضد دي... ټول مسلط نظامونه لکه لينينيزم، سټالينيزم،ماويـزم، فاشيزم، نازيـزم . پيـچلې ده
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انارشيزم يو ډول ناڅاپي پاڅون دي چې په فارسي کې . انارشيزم د ھر ډول مسلط نظام واکمني نشي زغملی! ولې؟
پکې را ) ناڅاپتيا( » بې نظمي«ټول قدرتونه يا مسلط نظامونه ھڅه کوی چې . ځښت ويلی شوورته خودجوش خو

په مسلط  ) سپـونتينيس مومينټ(يانې په ځان و'ړ پاڅون او په فردي خپلواکۍ غښتلی ناڅاپي خوځښت . و'ړه نشي
دوی ھغه څه کوي . ري وګړي ديخپل س) انارکيستان(په دې ډول ويلی شو چې انارشيستان . نظام پسې راونه پاريـږي
نه مني او د ھيچا امرونو ته سر نه ) بندٻزونه(ھغوی د ھيچا قيودات. ھغـوی خپلواکان دی. چې سم ورته ښکاري

د موضوع د روښانولو لپاره يـو کوټلي او ژوندي چا ته ګوته نيسم چې نن سبا يې د امپراتورې امريکې په سر . ټـيټوي
نوم .  کې زٻـږيـدی دی١٩٧١دی چې په ) تبعه( کلن  اسټراليايي ھـيواد وال ۴۵ا سړی يو د: کې کړس را پيدا کړی دی

/ ويکي څـڅـوبی(» ويکي لـيکس« َيې جولـين اسانج دی، د کمپيـوټـر پروګراموونکی، خپروونکی، ژورناليست او د 
.  کې دپلوماتيکه پنا غوښتلې ده له اګيست راھيسې يې د ايکوادور په سفارت٢٠١٢بريـښناپاڼې موسس دی، او د ) افشا

 ګينټوکې نږدې لس زره څلور ٢۴د اسانج د نيولو لپاره د دغه سفارت په شاوخوا کې د لندن پوليس پيره کوي، او په 
  .پوڼډه لګيدلي وو) ٩٠٠٠٠٠٠( ورځو کې نھه ميليون ٨۶۵، په  په بله وينا . پونډه لګښت لري)١٠۴٠٠(سوه

-١٩٩۶( ښايسته ډٻـر پخوا، اروا ښاد غني خان) ١٩٧٧تر ١٩٠٩(د ګل پاچا الفت شاعر،فيلسوف او ليکوال ارواښا

پخپله غني خان ھم يوځای بل ځای ځانته د ليوني او خپل فکر ته ). ١١۶مخ (نازولی و» ليـوني فلسفي«په ) ١٩١۴
لونه وړاندې د  کا٨٧) ٢٠١۶ فبروري ٨(غني خان خپل 'ندينی شعـر له نن .په څـير کتلي دي» فلسفه د ليونتوب«

  :زييز په جو'ی کې داسې ويلي وو١٩٢٩

  دا آيت خو نه دی خو قـرآن کې ما ويلی دی.......... واوره فلسفه د ليـونتوب د ليوني نه 

 دا آيت خو نه دی، خو قرآن کې ما ويلی دی.........مرګ کې پټ دی راز د مرګ ژوندي پرې نه پوھـيـږي

  ). مخ١٢٩(

  :ل ليونتوب د نورو د ليونتوب سره د پوښتنې $ندې نيولی دی، په دې ډولغني خان يو بل ځای خپ

  يا دوی جوړدی بس يو زه يم ليونی........ يا زه جوړيم دا کل خلک ليـوني دي

ځـکه لـيـونی يم خلکه ځــکه ليونی ..... زړه ھسې بخښمه خو ايمان په ټيـپر نه خرڅوم
  ). ١١٨مخ(

  
  : ليونی دی ، نه فلسفي دیغني خان يو بل ځای وايي چې نه

  يو غريب بچی زه د پښتون د پلرګنې يمه..... نه زه فلسفي يم خلکه، نه زه ليونی يمه 

اوريدلې يا لوستلې، دی » ګـډې وډې«خلکو به چې د غني خان : منلی خالق رشيدي وايي
ه ډٻـر ھغه څه چې د غني په اشعارو کې يې استاد الفت ت. به يې د ليونۍ فلسفې خاوند ګاڼه

الـفـت زياتـوي چې د غـني » .ھـغه د فکر او خـيال ازادي او د تقليد او تلقيناتو څخه سرکشي ده« خوند ورکړی و 
رندانه مقام ته ھـر څوک نه شي رسـيدلی او ھغه څه چې دی يې د خپل ښاغلي  ليونتوب له برکته ويلی شي، د نورو «

  ٧٧، او ٨٣: مخونه» .خولـه پرې سو زي

پرته ده؛ د غني سر د خـيټې د پاسه دی؛ د غني ) تعھد(ه داده چې د غني په شعر کې د خپلواکۍ سره ژمنه اصل خبر
سر چا ته نه ټـيـټيـږي؛ غني د خپلواکانـو  د غورځنګ وتلې څيره ده؛ د غني د شعور په تل کې  د ليونتوب فلسفه د 

ظم نظام يې  د ژور فکر او جګ مفھوم په غـشو د ن(غني په شعر کې پاڅون کړی دی . خپلواکانو کړيکه منعکسوي
. پسې پاڅون کړی دی) رواج(غني خان په تړه . غني خان په فکر کې پاڅون کړی دی). ويشتلی او سوری کړی دی

ّد افغانستان صدر اعظم  سردار محمد داود خان غوښتل چې که غني په ( غني خان په کرسۍ پسې پاڅون کړی دی 
غني په ). ١١٣مخ . خو غني خان په درناوي سره دغه ھيله ونه منله. انستان استازی شيملګرو ملتونو کې د افغ

د ). د غني خان د فکر له مخې، ابـن الوقتۍ ته کربوړتيا ويلی شو(انسان پسې  پاڅون کړی دی  ) ابن الوقت(کربـوړي  
لـڼـډه داچې غني . ي کې و'ړ ديغني خان فکر دومره دروند او لوړ دی چې د پښتونخوا دنګ غرونه ورته په درناو

غني يواځې يو ځای لري  چې د سولې او ارامۍ  ساه پکې وباسي او . دومره غټ دی چې په پښتونخوا کې نه ځايـيـږي
زييز  په شاوخوا ١٩۴۴دغه ځای په مـامـد ناړۍ کې د غني خان  کور دی چې د .  د خپلواکۍ تاج  پکې پخپل سر ږدي



  
 

 

  ٧تر ٧  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

د غني خان له مړينې نه وروسته، د ھغه د درناوي لپاره د اتمانـزو په مـيـره کې . ولی ونوم» دارا'مان«کې  يې 
  د غني خان  له ترورزي پـوھاند  - په ھغه زمکه جوړه شوه چې پخوا پرې د انګرٻزانو بنګله و'ړه وه » غني ډٻـرۍ«

  زييـز ٢٠٠٧ر  اکتوبـ١۴ - جھانـزيب نياز نه مننه کوم چې دا معلومات يې راسره شريک کړل 

د . و) خپلواک، ناڅاپي پاڅون وال(  ښوواند غني خان په دارا'مان کې باچا و او له دارا'مان نه بـھـر انـا رشيـست 
غني ړوند نه دی . ھغه د فکـر غـشي دومره ګړندي او تيـره دي چې د پرون او نـن خلک يې په اسانۍ سره نشي ليـدلی

غني ھـنـر دی . غني د فکر او زړه تـر مينځ  په مينځګړتيا کې لګيادی! ي يا تيارهچې په تصور کې به يې يا رڼا ګرځ
د پوھاند جھانزيب نياز له خولې، د  اقتصاد پوھاند د .  ھـر څومره چې زړيـږي، ھغـومره يې ارزښت جګـيـږي–

اچا خان ځوی دی، په که اوس غني خان د ب«:  ته داسې ويلي وو) نياز(ّصوابۍ منلی صاحبزاده محمد ادريس، ھغه 
 ١٣ د پوھاند جھانـزيب  نياز سره زما  ځيـرکيار ټلفـوني مـرکه  -» .راتلونکی کې به باچا خان د غني خان پ^ر وي

په سرليک » غـني غـني دی«زه له پوھاند نياز نه د زړه له کومۍ مننه کوم ځکه چې ما ته يې د .  زييـز٢٠٠٧اګيست 
استاد غني د  خوشحال خټک بابا  په شان، د ! نه شي؟» غـنـي بابا«ايي چې  غـنـي به څوک به وو. کتاب را ليـږلی و

 :مينې او ھيواد دوستۍ مـيـړنی و

  نـنـګيالی د زمانې خوشحال خـټک يـم........ د افغـان په ننګ مې وتـړله تـوره 

  :  د استاد غني خان په ژبه
   د پښتون وګټه ناموس د افغان وګټـهنوم.......پاڅه ننګيالـيه نن دلبر او جانان وګټه

  :خوشحال خان بابا د مغلي اورنګزيب په اړه وايي! دلته وينو چې پښتون د افغان ناموس دی
  خليفه د زمانې په زړه کافر دی...... اطاعت د اولی ا'مر ځکه نه کړم 

  :غني خان له ُم^ نه پوښتنه کوي چې
  کـړی يـم �زه جـــوړ....... کعبه جوړه ابراھـيم کړه 

  وايــه وايـــه ای ُمــــ^......اوس نو څوک لوی شو او چت شو 
شعر کې اپ^تون ته ھم سپارښتنه کوي چې خپل ډول ډبلۍ دې پورته کړي »بس دی اپ^تـونه«استاد غني خان  په خپل 

  او خپله فلسفه دې اخوا کښـيـږدي
  د ُحسن دی تا مخ د عـقل لور ته کړه*  مندردا........بس کړه اپ^تونه خپله ډول ډبلۍ پورته کړه
 ستا تـله قــطره تلي او دلـته دريابـونه دي................ اې د رڼـا زويه دلته لـړې او خوبونه دی 

 عبادت ځای ته وايي» مـنـدر«(*) 

ې د علم سره په ُم^ شي او بيا د ھغو م^نو په مقابل کې ودريـږي  چ)  غني خان(با چا خان  غوښتل چې ځوی يې 
ُغني خان د اتمانزو په ښوونځي کې  چې باچاخان جوړکړی و، مشکات، بخاري، صرف، نحوه، حديث، . ټکر کې وو

  . ُمسلم  او بلوغ المرام لـو سـتلي وو
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