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په غني د کرګر نوې زیاتونه

غني خان د بیل سبک څښتن شاعر ،لیکوال ،مفکر او مبتکر وه .دی خپله
خبره کوي ،د خپل زړه خبره په خپل انداز کې کوي .د بل چا په څېرنه
غږېږي او نور هم د ده په څېر نه شي غږېداى.
په غني خان ډيرکار شوی دی خو لکه څنګه چې د ده په شان شاعري کول
او فکر کول اسان کار نه دی نو دغه شان په ده باندې علمي کار کول هم د
اوبو په ګرداب کې ځان اچول دي.
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په عام ډول په ټولو ژبو او په خاص ډول په پښتو ژبه کې په غني خان د
محمد اکبرکرګر صاحب(غني خان د شګو په محل کې او ماته يو درياب د
نور را) آثر ډېرې نوې خبرې لري .په دې آثر کې په غني د نوو خبرو داليل
د کرګرصاحب فلسفي زده کړې او هر اړخیزه فلسفي مطالعه ،سیاسي
مطالعه او موقف ،د غني له شعر او شاعرۍ سره مینه ،په غني خان د نورو
ژبولیکل شوي اثارو مطالعه او داسې نور الملونه کېدای شي .انقالبي شاعر
اجمل خټک(غني خان د شګو په محل کې) په  ۱۳۶۵کال کې د کرګر
صاحب کار ستايلی دی او دا يې يو لوی کار ګڼلی دی.
غني خان شاعر دى ،د خپل زړه خبرې په بې باکانه ډول کوي ،که چېرې د
ده د شعرونو په جولیز(شکلي)جوړښت باندې نظر وکړو ،د ده شاعري د
بحر ،ردم ،تشبیه ،استعارې ،قافیه ،رديف (لفظي او معنوي) صنايعو نه ډېره
استفاده کړې نه ده ،د ده شعرونه بايد د يادو توکو په تله ونه تلل شي ،هغه د
فکرشاعر دى ،د هغه په شاعرۍ کې د وزن او بحرنه پرېوتې مسرې هم
شته او داسې مسرې يې په شعرونوکې شته ،چې قافیې او رديف په کې نه
دي مراعات شوي خو ده خپل فکر او نظر په بهتره ډول ټولنې ته وړاندې
کړی دی او لیکوال او محقیق بايد د ده شعر له معنايیزې زاويي وګوري نه
د فزيکي جوړښت له مخې.
د غني خان ټوله شاعري په دوديز ډول د ختیزې شاعرۍ په کالبونوکې نه
ده کړې ،بلکې دغه قیدونه يې مات کړي دي ،دى د فکر ،فلسفففې او مقص فد
شاعردى .پښتو ادبیاتوکې يې نوې الره د خپلې وينا لپاره انتخاب کړې ده.
غني خان خپل لومړنى شففففعر د  ۱٩٢٩میالدي کال د جوالی پر ٢۳مه نېټه
د عمرپه څوارلسفففففم کال ويلى دى ،د ده لومړنى شفففففعر هم د وزن ،قافیې،
رديف او داسې نورو توکو نه خالي دي او ازاد شعر ورته ويالى شو ،لکه:
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دتففهففمفففت نفففه پفففه جففهفففان کففې څففو خففالص نفففه شفففففففي
چـففـففـففـففـففې اسمـففـففـففـففـففـففان وي کـففـففـففـففله کـففـففـففـففـففله وي وريـف ې
چې کم اصل وي په هیـففه هـففـففـففـففـففم نـففـففـففـففه خپـففـففـففـففـففلیږي
چـــــــا غـــړلی دی د شــــــــنو شـــګو نه مــــــزی
د قــــــــــالیــــن بـــرابــــــري بــــــــه کــــــله وکــــــا
کـففـففـففـففه هـففـففـففزار رنـففګه شي رنـ بـففـففـففو او بـففـففـففـففـففروزی
که د وچـففـففـففو پـففـففه ډېـففـففـففـففـففـففرۍ کې ته يـففـففو لونـففـففـففـففديې
ګم ـ ـ ـ ـ ـان م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ک ـ ـوه چ ـ ـې ته به او ن ـ ـ ـه س ـ ـ ـوځې
د مـفففـفففـفففـفففـفففـفففـفففـفففردانو کار د پلک ځواب د سـفففـفففـفففـفففـفففو دی
هـــــــسې نــه چـــې کـــــړې ژړا لــکــــه د ښــــ ې
چـفففـفففـفففـفففـفففـفففـفففـفففې وخت راشي ښـفففـفففه زړه ت کړه غني خان
څـففـففـففـففـففـففو د قهـففـففـففـففره پـففـففه لـففـففـففـففړمون کې پ پ سوځې
شففففففعر که ازاد وي او که پابند ،جذبه او تخیل ورته ضففففففروري ده ،د ده په
شاعرۍ کې د جذبې او تخیل رښتینوالى او صداقت موجود دى.
ځینې لیکوال او شففاعران د غني د شففاعرۍ دغې خواته د انتقاد ګوته نیس في
خو دى يې په ځواب کې وايي( :په شففففاعرۍ کې ډېرې ت ربې شففففوي دي،
ازاده او نوې شففاعري رواش شففوه ،زه په خپلو شففعرونوکې د تخیل طرفدار
يم)
په شففعر او شففاعرۍ کې د تخلیقګر لپاره د عروش او نزول وخت څرګند نه
وي نو په همدې سفففبب د غني خان شفففعر او شفففاعري درې پړاوونه لري او
په شففففففعرکې يې ژور فلسفففففففي تفکر د درېیمې دورې زيږنده ده .د دې دور
شاعري يې د هستیو د ذاتي پېژندنې په غرض انسان ته ښوونه او د شیانو
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د ح قايقو او د هغو د وجود د علتوڅ خه ب حث کوي او د فکراو هسففففففتیو د
اړيکوڅخه هم غږېږي ،چې د هغو د پېژندنې له اغېزې د انسفففففففان الره د
عالي هدف لپاره څرګندوي.
غني خان بند تیرکړی دی او د شففففففعر لومړنۍ م موعه يې د پن رې چغار
نومیږي خو دغو ويناوو ته حبسففففیاتي شففففاعري ويالی نه شففففو .دلیل يې دا
کېدای شففففي چې د ده د کورنۍ مشففففر ،يعنې پالر يې هم په بندکې وخت تیر
کړی وه او په بند کې د پالر د الس کرل شففففففوي ګالن سففففففره به يې خبرې
اترې کولې او بند ورته د کور په شان ښکاره کېده نوځکه يې د کور ارمان
نه کاوه او همدارنګه دا هم کېدای شففففي چې دی د ازادۍ سففففتر سففففاالر خان
عبدالغفار خان زوی وه او د دې لپاره چې خلکو ته کمزوری ،بې زړه او د
سففختیو په مقابل کې ضففعیف ښففکاره نه شففي نو له همدې امله يې په بند کې
هم داسففففې خبرې کړي دي لکه چې کور کې وي او هیه سففففتونزې پرې نه
وي.
کرګرصففففففاحب د خان د بند د شففففففاعرۍ په هکله د چخوف دا خبره د خپلې
خبرې د تايید لپاره راوړي چې وايي ( :ځینې خلک په بندکې وي ،ته به
فکرکوې چې بندي دی حال دا چې آزاد به وي).
کرګرصفففاحب د پن رې چغار په شفففعرونو باندې هر اړخیزې خبرې کړي
دي او د ده ادبي تحلیل د ستايلو دی.
غني خان په خپل وخت کې د فار سي ژبې نړيوال شاعر عمر خیام مطالعه
درلوده او خپل کلیات کې يې د خیام يادونه کړې ده او د ده د فلسفي شعرونه
تاثیرات يې په تخلیقاتوکې لیدل کېږي.
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کرګر پففه پرتلیزو څېړنېرو مقففالو کې ځففانګړی مقففام لري چې د غني او
ټاګور ،غني او خیام او غني او نیچه د ويناوو تر منځ په پرتلیز شکل علمي
مقففالې يې د دې آثر ښففففففې نمونې دي ،چې د عمر خیففام او د غني ترمنځ
پرتلیزه لیکنه کې يې غني ته په ځینو برخو کې فوقیت ورکړی دی.
غني خان په خپل وخت کې د لوی هندوستان د نابغه عالمه اقبال د شعرونو
مطالعه هم درلوده او د ده د فکرڅرکونه يې هم په شففعرونوکې ښففکاري او
همدارنګه ځینې ويناوې يې ژباړلي هم دي .لنډه دا چې غني د ماضي ،حال
او راتلونکي وخت شفففاعر دی .دی د خپل وخت نه په سفففلګونو کاله مخکې
او وروسفته خبرې کړي دي او د ده په ويناووکې داسفې خبرې هم شفته چې
د راتلوونکي وخت پی بیني يې کړې ده.
ځینې کسان په خراب وخت ،خرابو خلکو او خراب ځای کې پیدا شي ،چې
د داسففففففې خلکو پېژندل د هر چا د وس کار نه وي ،زه نه پوهیږم چې دا د
لیکوال او شاعر بدختي ده او که د هغو خلکو بدبختي ده چې د ده د پیژندلو
توان نه لري .خو دا ناکامي د وروسففففته پاتې او ناپوهو خلکو ده چې فکري
او علمي ذوق يې نه دی پالل شففوی او د غني په شففان خلکو د پیژندلو توان
ورسره نه شته.
د کرګر څېړنېزه ژبه او د ده د خبرو تحلیل او تفسففففففیر ډېر لوړ دی او د ده
فلسفففي فکر ،د عرفان او تصففوف هر اړخیزه مطالعه ،د تصففوفي جريانونو
پیژندنه ،تصفففوف او عرفان په نورو اديانو کې ،د ده په انګريزي ،فارسفففي
او نورو ژبو مطالعه ،د ده سففففففیاسففففففي موقف او بندي کېدل او داسففففففې نور
الملونه دي چې د ده په خبرو هر لوسففتی وګړی نه شففي پوهیدای چې دا هم
د پورته خبرې په تايید د کرګر مالمتیا نه ده بلکې موږ ګرم يو چې د ده د
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سويي مطابق مطالعه نه لرو او د ده په وينا چې زه داسې آثار خاصوکسانو
ته لیکم.
غني خان څو بعدي شففففخصففففیت دی ،شففففاعر ،نرر لیکونکی ،رسففففام،
م سمه جوړونکی او داسې نور او همدارنګه د شرق او غرب د فرهنګونو
تاثیرات يې په شفففعرونو کې تر سفففترګو کېږي .کرګر د ده د فلسففففي افکارو
په هکله وايي:
( د غني خان په افکارو باندې د ټیګور د شفففففانتي نیکتین د ښفففففوون ي
اغیزه شته ،د ښکال پیژندنې او استیتیک په برخه کې خاصه نظريه لري ،د
هند د لرغونې فلسفي افکارو او ښکالپیژندنې اغیزه شته ،د ښکال پیژندنې
له اغیزوڅخه منکريدای نشففو.د مرال په توګه په دې باب هم د خپل شففعر په
باب متفاوت نظريات لري.
د افالطون د فلسففففي ښفففوون ي په باب اظهار کوي ،د اسفففالمي تصفففوف او
پانته ئیرم اغیزې د هغه په افکارو کې لیدلی شففو ،د موس فیقۍ سففره د هغه نا
پايه مینه څرګنده لیدلی شففو ،د منصففور د ان الحق آواز يې ډيرخوښففیږي ،د
افالطون د فلسفیانه افکارو په باب اظهار نظرکوي).
د غني خان په شففففففعرونوکې د خیام سففففففربېره د هیګل ،کانت او هايدګر د
ويناوو فل سفي څرکونه لیدل کېږي نو له همدې امله د غني خان په شعرونو
کې د بېالبېلو لیکوالو او شفففففففاعرانوڅرکونه د دې المل کېږي چې د ده په
شففعرونوکې په جامع او مانع ډول فلسفففې باندې بحث وشففي خو په عام ډول
د سفففیمې په ژبو او په خاص ډول په پښفففتو ژبه کې د غني د فلسففففې ،نظر،
عقیدې ،فکر ،شففففففاعرۍ او د ده په شففففففعر باندې د مختلفو الملونو درلودلو
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ښفففودلو په هکله د کرګرله دې آثره ( غني خان د شفففګو په محل کې او ماته
يو درياب د نور را) نه ما بهرته آثر لیدلی نه دی.
د ښففففکال پېژندنې په هکه غني خان ډېرې نوې خبرې لري .هر انسففففان دوه
جهتونه او يا دوه ډوله ښففکالوې لري ،يو د انسففان داخلي ښففکال ده او بله د
ان سان خارجي ښکال ده ،خارجي ښکال له صورت سره او داخلي ښکال د
سیرت سره اړيکه لري ،د انسان د نوم معنايیز اړيکه هم له داخلي جوړښت
سففففففره رابطه لري يعنې بهترين انسففففففان هماغه دی چې داخلي توکي يې په
الس کې وي او له انسففانه هغه وخت ښففه انسففان جوړيدای شففي چې انسففاني
کرامت ولري ،عاطفه ،احسفففاس ،مینه ،فکر ،انسفففانیت ،شفففرافت ،اخالق او
داسې نور توکي ولري چې دا ټول د انسان په داخلي توکو کې راتالی شي،
که په انسففففان کې داخلي ښففففکالوې نه وي نو د رحمان بابا خبره چې وايي:
(بت که جوړ کړې د سرو زرو انسان نه دی) ،يعنې که د يو انسان خارجي
ښفففکال هرڅومره زياته وي او ښفففکلی وي خوچې داخلي ښفففکال ورسفففره نه
وي نو دا د هغه کالبوت په شان دی چې له سرو زرو به جوړ وي خو روح
به نه لري او چې جسم روح ونه لري دا داسې مرال لري ،لکه بت.
روح دی چې جسففم ته حرکت ورکوي او ښففه روح د ښففه جسففم نماينده ګي
کوالی شفففففي .انسفففففان له بوی ناکې خټې جوړ شفففففوی دی خو روح پا او
سفففپی لی دی ،روح چې پا شفففو نو ټول بدن او اعهفففاوې به سفففم کارونه
کوي او په ټول بدن باندې ښففه مشففري کوالی شففي او چې روح خراب شففو
نو ټول بدن به ګنده بوی کوي.
غني خان د ښففففففکال لپاره دوه خواوو باندې بحث کوي او هغه دوه خواوې
سففر او زړه دی ،د غني په اند (سففر) د عقل سففمبول او نښففه ده او( زړه) د
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صففوفیانو او عارفانو د پوهې مرکز دی او يا د روح او روان نښففه ده .هغه
د ښکال اصلي مرکز روح پورې تړي او روح ته زيات ارزښت ورکوي.
د غني خان په شففعرونو کې اسففتیتیکي نظريات او مفکوره د انسففان له روح
او روان سففره اړيکه لري .يعنې دی ښففکال د انسففان په اندرون کې ويني او
له ظاهره باطن ته زيات ارزښت ورکوي.
د ده په شففعرونوکې د انسففان له سففمبوله زياته اسففتفاده شففوې ده او د ده په
نظر که يو انسففان د (انسففان) نوم معنايیزه خوا په کتو سففره د انسففانیت ټول
کرامت پوره کړي نو دی بیا حقیقي ،پوره او کامل انسفففان دی .همدا انسفففان
دی چې دنیا ورانوي او ابادوي نو شففففففعرد ژوند لپاره مفهوم په دې کې دی
چې شاعري بايد د انسان د ژوند لپاره ګټه ولري نه تاوان.
کرګر د غني او نیچه د فکر د اړيکو په هکله يوه لیکنه کړې ده ،نیچه د
انسفففففان په هکله ځینې خبرې کړي دي او وايي (:کله کله انسفففففان له حیوانه
يوه نیزه را ټی شففففي .حیوانات د لږ وخت له پاره يا په ټاکلي موسففففم کې د
يوځای کیدو(جنسي يووالي) شوق لري خو انسان داسې حیوان دی چې دا
پولفه يې ړنهفه کړې ده .دا ځکفه چې انسفففففففان تفل د خونفد او لفذت پسففففففې
سرگردانه دی).
د غني په تول پوره انسففان چې روان يې سففم وي نو هې کله به ناروا عمل
په تکراري ډول سرته ونه رسوي ،خو د نیچه د وينا په تايید ځینې انسانان
بايدکله کله د بې فکره ،بې عقله او بې تمیزه حیواناتو ،نباتاتو او جماداتو نه
د خدمت کول الهام واخلي او دغه فکرمند انسفففان بايد د بې فکره دغو توکو
نه زده کړه وکړي.
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د يوعالم په وينا کله چې چرګانو ته دانه واچول شففي نو دوی پکې د حرامو
اوحاللو لټول کوي خو ډير انسانان مې ولیدل چې د حرامو اوحاللو تر منځ
توپیرنه کوي ،کله کله چرګې مرداری خوري او هګۍ اچوي او موږ هګۍ
خورو ،مرداری کوو نو له همدې امله انسان بايد خپلو کړو وړو ته متوجې
وي.
محمد اکبرکرګر د ښکال پېژندنې په هکله د غني خان نظر د فلوطین سره
پرتله کوي او وايي :د فلوطین په باور(( ښفففکال دانسفففان له روح سفففره تړاو
لري .بدرنهي او ناوړتیا چې د انسفففففففان په روح کې ورزياتیږي نو روح
ککړوي .ښکال د روح هماغه رښتینی ژوند دی او که انساني روح يا نفس
له ځانه سففففره يوازې پاتې شففففي .له ناوړتیا وو خالصففففون مومي .په همدي
دلیل ټول ف هیلتونه د پاکۍ او سپی لتیا په کلمه کې دي.يا ښکال او نیکي ته
په رسفففیدو او تر السفففه کیدو له پاره بايد مطلقې ښفففکال ته پام وکړو اودخپل
دننه (درون ) سفففففالک شفففففو .په خپلو دروني سفففففترگو سفففففره د نړۍمنظرته
وگورو .که چیرې روح ځان ښکلی نه کړي نو ښکال به ونه ويني).
د غني خان او فلوطین ا ستیتیکي نظريات د قرآن کريم او احاديروپه رڼا کې
دي او اسالم هم زړه د انسان د بدن بادشاه ښیي او د عقیدې اصلي ځای هم
زړه دی.
غني خان د افالطون م طال عه درلوده او ک له ک له يې په وي ناوو کې د ده د
خبروڅرکونه لیدل کېږي او په شففففعرونو کې يې د ښففففکال پېژندنې په هکله
نظريات په ډاګه کوي چې د يونانیانومطالعه يې درلوده.
کرګرصفففاحب د غني د شفففعرونو هر اړخیزه څېړنه په عالي فکر کړې ده
او د ده د شففففففعرونو معنففايیزه او من پففانګېزه خوا يې د مختلفو الملونوپففه
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نظرکې نیولوسفففففره تربحث الندې نیولې ده.لکه د ده سفففففیاسفففففي شفففففعرونه،
هرډول فلسففففي شفففعرونه ،تصفففوفي او عرفاني شفففعرونه ،د منصفففور حالش
يادونه ،د ښکال پېژندنې په هکله نظريات ،ټولنیز نظرونه ،ا ضدادو فل سفه،
عدم تشفففففدد فلسففففففه ،د فکر ازادي ،هېواد پالنه ،هېومانېزم او داسفففففې نورپه
لسهاوو سرلیکونوباندې بحث شته دی او د يادو هر ډول شعرونو په اصلي
الملونو باندې بحث کړی دی.
زه څلور کلن وم چې غني خان د شفففګو په محل کې آثر په  ۱۳۶۵کال کې
چاپ شو او د وخت او زمان په تېرېدلو مې د دې آثر يادونه د ماخذ او منبع
په ډول په ځینو ځايونوکې لیده ،د کرګر صفففففاحب سفففففره مې ملګرتوب پیدا
شو او د دې کتاب د چاپ په هکله مو تصمیم ونیوه ،لومړۍ برخه مې ورته
کمپوزکړه او د همدې کتاب( غني خان د شففګو په محل کې دويم ټو ) چې
د محمد اکبر کرګر د لسففففګونو کلونو څېړنې پايله وه(ما ته يو درياب د نور
را) په نامه چاپ ته تیار کړ او دا برخه يې هم ما ته ولیږله ،دواړه برخې(
غني خان د شففففففګو په محل کې او ما ته يو درياب د نور را) مې ترتیب او
تنظیم کړ او دا دی چاپ ته اماده دی.
پوهنیار سیداصغر هاشمي

ننګرهار ،ښوونې او روزنې پوهن ی
۱٩/۴/۱۳٩۵
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شاعر
وايې چې هر شاعر تر يوه حده فلسفي وي ،خو د غني په اړه دا خبره
بېخي نیمګړې ده ،ځکه زموږ نور نقادان هغه ته فلسفففي شففاعر وايي ،ولې
زه د خپلې مطالعې او د هغه د پېژندګلوۍ په رڼا کې غني ته فلسفي شاعرنه
بلکې(شاعر فلسفي) وايم.
د ده ټول ژوند ،م لس ،خبرې ،فکر او کړه وړه د فلسففففففیانو دي ،تر
دې چې کففه چففا نففه وي لیففدلی او نففه يې پېژنې هم ،چې دی وويني او د ده
خبرې واوري ،نو سمدستي به قهاوت وکړي ،چې غني فلسفي دی.
ولې دا فلسفففففففي د خ پل حک مت اوفکر ،د باريکو ،نزاکتونو ژورت یا،
مسففف لو ،کږلیچونو او الينحل نکتو لپاره چې د شفففاعرۍ ،ادب او هنر خوږه
ژبه ،د غنا نه ډ په سفففر پوره وزن رنګین تخیل ،د معنی نه ډکې اشفففارې
(سففففففمبولونه)نوي ،نوي تشففففففبیهات او اسففففففتعارات او رنګارنـ ترکیبونه
اسففففففتعمالوي ،نوهې و د دې نه انکار نه شففففففي کوالی ،چې يو سففففففتراو
خوندور شاعر پیدا کړي.
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دې د شففففففعر په ژبه اوفن کې دومره اسففففففتاذې او کمال لري ،چې که
دمرغانواوځناوروپه خوله د ژوند باريکې مس لې يادوي ،که د رند اومست
لېوني په څېرکې د خپل فکر د ژورتیا او وسففففعت مسفففف لې پرانېزي او که د
صففوفي او عارف سففره راز ونیاز کوي ،ټولوکې داسففې خوندپیداکړي چې
يو بې علمه بانډچي يې اوري هم ورته مسفففت شفففي ،تر دې چې که څو د
ده د شعر په بار يکۍ او فلسفه پوهېږي او که نه پوهېږي ،که څو ورسره
اتفاق لري او که نه يې لري ،د ده شففعر چې اوري ،په هغې مسففتیږي ،ذهن
يې تازه کېږي او زړه يې خوشحالېږي.
دا شاعر فلسفي يوسیاسي ،مفکر او د مبارزې د میدان پهلوان هم دی،
دا صفتونه يې په شعرکې هم ترهرچا ښه څرګندکړي دي او عمل په مېدان
کې هم.
او دا يواځي زه نه وايم ،ز ما او د ده ټول م عاصففففففر شفففففففاعران او
سیا ستدانان پري قائل دي اوکه چا د ده نوره وينا خو پريږده ،که صرف دا
دوه نظمونه يې لوسففتي ،يا اوريدلي وي ،هغه به زما ددې وينا صففداقت زما
سره متفق وي.
ای زما وطنه د لعلونو خزانې زما
چې خازې شني مې په قبر وي والړې
زه د غني ملګری يم ،هغه صفففففرف پېژنم نه بلکې په هغه پوهېږم هم،
او چې په هغه د څه لیکلو د پاره قلم را واخلم ،نونه قلم سففففتړی کېږي او نه
زه مړېږم ،ولې زه په دې پوهېږم چې زه د غني په شان فلسفي نه يم ،او نه
د هغه د فلسفې د الرې زده کوونکی يم.
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هفغفففه خفیفففال ،ففن او ښفففففففکفال سفففففففره لفوبفیفږي
زه لففففګففففیففففا يففففم لففففوبففففوم دا غففففلففففي زړونففففه
ه غه مسفففففففت شففففففي په م کان کې الم کان شففففففي
زه چې ويښ شففففففم الس وپښففففففې مې پففه زن یر
نوځکه زه نه شفففففم کوالی ،چې قلم راواخلم او د هغه د شفففففخصفففففیت،
فلسففففې اوفن په هکله څه ولیکم ،ولې شفففاباسفففی زما خوږ ورور او ملګري
اکبر(کرګر)تففه چې ده پففه ډېرجوش او ولولففه قلم پورتففه کړی دی ،غني د
شفګو په محل کې کتاب يې لیکلی دی ،د غني د افکارو ،شفاعرانه تصفوير،
عدم تشدد ،د فلسفې سیرتوکي او غني اوخیام په اړخونو يې رڼا اچولې ده،
او دغه شان يې د دې کتاب عامولو ستونکوته د دې شاعرفل سفي ،فل سفه او
شعر په خوږه او اسانه ژبه کې وړاندې کړي دي ،د پښتو ژبه يې په يونوي
اوښففففکلې اثران ورلې ده اولیکوالوته يې د غني د شففففعراوفلسفففففې د محل د
روازې پرانیسففففففتي دي ،اوس چې هريوغواړي په دې ماخذکې خپل علم،
شفففوق او قلم د اسفففتعداد مطابق ،مطابق کارکوالی شفففي ،په دې دروازو ننو
تلی اونوې دروازې مالوموالی شفففففي او چې څومره يې وس وي ،تماشفففففا،
لټون او تحقیق په کې کوالی شففففففي او په نوي ډول خپل د پښففففففتوادب غني
کوالی او د خپل اولس ذهن روښانه کوالی او وينه يې ګرموالی شي.
دلته زه د کرګر صففیب په دې زيار او کوښففښ د ده په ژبه ،د لیکلو په
هنر ،تخقیق او په دې موضفففوعاتوچې دې کتاب کې څیړلی شفففوي دي ،څه
لیکلو ضففففففرورت نه ګڼم ،دا هرڅه لوسففففففتونکو ته پرېږدم چې هغوی ترې
خپله خپل خوند واخلي او عالمانو ،شاعرانو ،محقیقانو ،اديبانو ،فلسفیانو او
نقادانو ته يې پرېږدم ،چې هغوی يې خپله وسفففففن وي ،البته زه دا ضفففففرور
وايم ،چې لکه ما دا کتاب لوسفففتلو ،نو زه يې د غني شفففخصفففیت او اثارو ته
پسففففففخولم او لکه د کرګرصففففففیب يې قلم پورته کولو ته تشففففففويقولم ،دغه

اکبر کرگر  -غني د شګو په محل کې

15

شففان(دغه څېر) د ټولولوسففتونکو ذهن او زړه ورسففره غزونې وکړي او د
کرګر صفففیب دا کوشففف به دپښفففتو ژبې په ادب او هنرکې په دې لورې د
تحقیق ډير نوي او پراخ میدانونه را وړندې کولو سبب شي.
اوس به کرګر صففیب ته په دی تحقیق شففاباش وړاندې کړم ،ځکه چې
ده زموږ د وخت ،تاريخ ،ژبې او ادب يو داسې فلسفي شخصیت ،فلسفې او
شففففففعر ته د اولسففففففونو او لیکوالو توجه راوګرځوله چې هغه د خپل وطن د
مینې په جوش کې سففففرشففففار ،د خپل زړه د وينې په مسففففتۍ کې ډوب او يا
کلونه د ژوندغورزې پرزې وکړې او نن په هډونوسفففتړی سفففتومانه ،خوپه
ذهن افالطون او زړه لیونی په داراالمان(اتمانزوچارسففففففدې مېره کې د ده
کور)کې د خپل باغ د ګلونود سففففففیوري الندې د يارانو د ربابو د ټنـ او
ترنـ په زمزموکې ،د فلسفې او شعر د محبوبولو په ول څڼو په ټالونوکې،
د وطن او قوم په لیونۍ مینه مسففففففت پروت دی او د خپل ماضففففففي د ترخو
يادونو او مسففففففتقبل د خوږو خوبونو سففففففره لوبېږي او يقین مې دی ،چې دا
کتاب ور ور سېږي او هغه يې ولولې ،نو پوه به شي ،چې که افغانستان کې
انقالب نه وی راغلی ،نو داسففې پسففرلی کله راتلی شففو ،چې زموږ د شففعر
او فلسفففففففې باغ باړې دې ګل ګلزار کړي او باور لرم چې دې کتاب ته به
خوشففحال شففي ،په مخصففوص انداز کې به ښففکلې مسففکا راواخلي ،سففربه
ګروي ،او سترګې به پټې کړي او د خولې نه به يې دا ټپه ووځي چې:
څفففانفففګفففه بفففه نفففن صفففففففففبفففا کفففې ګفففل شفففففففففي
مففا يې پففه سففففففر کې سففففففرې غنچې لېففدلې دينففه
اجمل خټک کابل  ۱٩جنوري ۱٩۸۶
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د غنفففففففي د شفففففففکو پفففففففه محفففففففل کفففففففې اثفففففففر دا دی اوس د ګرانفففففففو
لوسفففففتونکیو پفففففه خفففففدمت کفففففې دی ،ګفففففران لوسفففففتونکې پفففففوهېږي چفففففې
د هغففففه چففففا د افکففففارو او ژونففففد پففففه بففففاب چففففې پففففه دې اثففففر کففففې پففففري
لففففه تاسففففو سففففره ګړيففففږو سففففاده کففففار نففففه دی او هغففففه پففففه دي معنففففا نففففه
چفففففې نومفففففوړي شفففففاعر ،هنرمنفففففد او مبفففففارز زمفففففوږ لفففففه زمفففففان څخفففففه
پففففه ډيففففره لېففففره ماضففففي کففففې ژونففففد کففففاوه.بلکې لففففه نیکففففه مرغففففه هغففففه
همفففففففداوس ژونفففففففدې دی او هغفففففففه شفففففففعر هفففففففم د اباسفففففففین پفففففففه څیفففففففر
غورځنفففففففک وهفففففففي ،بلکفففففففې پفففففففه دي معنفففففففا چفففففففې يوخفففففففو د هغفففففففه د
شفففففاعرانه او فلسففففففي تفکفففففر پفففففه بفففففاب ډيفففففر څفففففه لیکفففففل شفففففوي نفففففه دي
او کففففه لیکففففل شففففوي وي هغففففه هففففم يففففا ډيففففر ژور نففففه دي او يففففا د هغففففه
د افکفففففارو بشفففففپړ جففففففارش پکفففففې نفففففه دی لګففففففول شفففففوی ،خففففففو دا د دې
معنانفففففه لفففففري چففففففې دا اثفففففر بشفففففپړ دی ،بلکففففففې زمفففففوږ مطلففففففب دا دی
چففففې دا اثففففر هففففم زمففففوږ د قففففدرمن مبففففارز شففففاعر غنففففي خففففان پففففه بففففاب
د تیروڅیړنففففففو پففففففر تعقیففففففب يففففففوه سففففففاده لیکنففففففه ده ،بايففففففد پففففففه زغففففففرده
و وايفففففففو لکفففففففه څنګفففففففه چفففففففې د غنفففففففي شفففففففاعري بېالبېفففففففل ابعفففففففاد او
اړخونففففففه لففففففري ،دغففففففه راز د هغففففففه پففففففه هنففففففري شففففففعري فعالیففففففت او
خالقیت باندې هم څه لیکل او ويل ساده نه ده.
د غنفففففي شفففففاعري د سفففففمندر آرامفففففۍ تفففففه ورتفففففه ده چفففففې پفففففه دننفففففه
کې له ځانه سره توفان لري او د يوه شاعر په قول چې:
د هغفففه احسفففففففففاس د حسففففففن تفففازه ګفففل دی
او هففغفففه مففیففنفففه ده غففیففرت دی ولففولففې دي
هغه چې مسففت شففي پر مکان کې المکان ش في هغه بحر د هسففتۍ او د
مستۍ دی .او يا د هغه جنون د عقل خزانه ده....
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نو په دې ډول د ه غه چا په باب چې هم هنرم ند وي او هم د هنري
شففففخصففففیت سففففره بېالبېلي خواوې ولري او دغه راز د هغه چا په باب چې
ډير څه نه وي ويل شففففففوي او دغه ډول د هغه چاپه باب چې د خپل ژوندد
زمانې مقطع په ماضففي حال او مسففتقیل کې يوازې په خپله دی نو د هغه په
باب څه ويل ساده کار نه دی.
هیله هم دا ده او غوښففففففتنه هم دا ده چې موجوده لیکنه د نیمګړتیاوو
څخه خالي نه ده ،بلکې نسففبي بشففپړتیا ته ډيرکارغواړي نوکه هرقدرمن ،د
نظرخاوندلوسفففتونکی ،لیکونکی نمیګړتیاوو ته ځیر کړي په واقعیت کې به
د دې کار په بشففپړتیا کې ونډه واخلې او دغه راز که نور تکمیلي نظريات،
معلومات او واقعیتونه راوسففپړي نو دا کار به هم د ايرو په منځ کې د پراته
الل په حلولو کې د برخي اخیستنې معنا ولري.
په پای کې همدومره بايد ووايوچې که په دې لیکنه کې د غني خان د
ژوند ،شعر ،هنر او تفکراتو په باب په ډيره لږ اندازه رڼا اچول شوي وي،
نوڅیړونکې به د خپل عظیم شفففففاعر په وړاندې لږ تر لږه خپله وجیبه پوره
کړي وي او د خپل فرهنګي کار په ترڅ کې به يې له سمندرڅخه يوه نظره
را پورته کړي وي او بس.
م.ا .کرګر ۴-۱-۱۳۶۵
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غني د خپلو افکارو په پلوشو کې

د انسان ماهیت يوه م رده پیښه نه وه
چې د يو خاص انساني فردځانګړنه
وي په واقعیت کې د انسان ماهیت د
ټولو ټولنیزومناسباو م موعه ده.
( کارل مار کس)

ژوند او زده کړه:
پوهېږوچې د غني د افکارو او شففاعرانه خیاالتو په باب څه ويل سففاده
کار نه دی.کله چې د اويا کاله عمر په سبا د غني خان ژوند او د ژوند پیښو
نه سففترګې اړوو ،وينو چې غني کومه باد راوړې هسففتي نه ده ،او د شففعر
او ادب په آسففففمان کې د پسففففرلي د تیريدونکو وري وله شففففاکوم تصففففادفي
سففففتوری نه دی ،بلکې د هغه د حال جاش د ژمي د شففففپو د عمر او سففففخت
کړاومن ژوندانه او د(زول د شففپو)څخه لګولې شففو .د ډيرو تورتمو وري و
څ نه يې لیدلی شففو ،د پښففتو ادب په آسففمان کې د خپل سففبا نه تر اوسففه يو
غني لرو او بس بل تر اوسفففه نه پېژنو او که په راتلونکي کې راشفففي هم نو
هغه به هم يو څو وي ،نه غني.
صادق هدايت زموږ د پیړۍ مشهور لیکوال د خیام په باب لیکې:
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(د بشفففر د ملیونونو نسفففلونو د خپګانو او امیدونو ويرې اضفففطرابونو
دردونو انعکاس د هغه فريادونه دي چې په پرله پسففې توګه يې ورته عذاب
او رنځ ورکړی دی ،خیام ه ه کوي په خپلو ترانوکې په خپل خاص سفبک
او ژبه دا ټول مشففففففکالت ،مع ما ګانې اوم هوالت څرګند او بې پروا حل
کړي ،هغه د عصباني او زهر لرونکو خنداوو الندې وينې او فلسفي مسايل
بیانوي او بیا ورته د حل محسوسه او عقلي الره ګوري))۱(1.
غني خان د لومړۍ نړيوالې جګړې د پېل په کال  ۱٩۱۶عیسفففوي کې
د لرې پښفففففتونخوا د اتمانزو د خوازيخیلو په قبیله کې زيږيدلی دی ،هغه په
داسې کورنۍ کې پیدا شوی چې سرنوشت يې د برتانوي استعمارد ماتې او
د هندد لويي وچې له آزادۍسره شلیدونکی پیوند لري.
د پښتو ادبیاتو يو محقق لیکي:
د غني خان يونی که بهرام خان عبدالغفارخان پالر او بل نی که يې د
مور وپالر يارمحمد خان چې دواړه نیکونه يې دخپل وخت نامتو خانان
وو ،په تیره بیا يار محمد خان د (رزړو) مشفففرخان و او کورنۍ يې په خان
خیلو مشفففهوره وه ،د پالرکورنۍ يې په خوازيخیلو يا (شفففريف خیلو) ياديده
چې اوس د پاچا خان (خان عبدالغفار)په ن سبت د (ا شنغر) اکرر خلک ورته
(پاچا خیل) وايي.
يو بل لیکوال د غني خان د ژوند د حاالتو په باب لیکي :په هغه وخت
کې د تعلیم دا حال و چې مدرسي ته تلل کفر ګڼلی شو ،خلکو به چغي وهلې

 .۱بینوا ،عبدالروف .اوسنې لیکوال دريم ټو

 ۱۳۴۶کال ،کابل ٩۶٩ ،مخ.
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چې (سفففبق د مدرسفففې وايې ،د پاره د پیسفففې وايې ،جنت کې به يې ځای نه
وي ،دوزخ به غوټۍ و).
ولي پاچا خان د دې پروا نه سففاتله او غني خان يې د پیښففور په نیشفنل
های سففففکول کې داخل کړو ،هلته چې يې څه ابتدايي تعلیم حاصففففل کړو نو
پاچاخان په اتمانزو کې يوسففففففکول جوړ کړو ،دغې ته به يې آزاد سففففففکول
ويلو او غني خان ته دا فخر حاصففففففل دی چې هم د دغه آزاد سففففففکول په
ړومبیو طالب العلمانو کې دی .د اتمانزو د آزاد سکول نه يې چې لسم پاس
کړو نو ددهلي جامعه ملیه ته واستولي شو ،چې هغلته کې نور تعلیم وکړى
1
شي ۔

يادونه :د لته ضروری ښکاري يوه يادونه وکړو چې داسمه نه ده چې
غني د پښففففففتو د يوي خانی کورنۍ پوري اړه لري ،خو دا حقیقت ټولی دنیا
ته څرګند دی چې دغه خانی د خلکو ،وطن او خپلواکۍ څخه جار شففففففوي
خانی او يا په بل عبارت پاچا خان د خلکو د خدمت په الره کې خان او د
انګريزي اسففففتعمار په وړاندې د سففففرسففففختانه مبارزي علمبردار خان وه د
هغه يو کوچنۍ لیکنه رانقلوو چې د پاچا خان د انقالبي او هیومانیسففففففتي
خصفففففوصفففففیاتويوه کوچنۍبېلګه يې بللی شفففففو او همدغه انسفففففانې او ضفففففد
استرماری هیومانستي خصوصیات د غني په سر ګذشت او مبارزي کې هم
څرګند دی.

 .۱ 1میاشتنۍ م له -پښتو اعتراف نمبر پښتو اکیډيمي پیښور يو نیورسټي نومبر او د
سمبر  ۵۱ – ۱٩۷۸مخ
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د پاچاخان لیک:
(د ټندل کار له اثر څخه را اخیستل شوي دي)
زه چې د اتو نهو کالو وم او په پیښفففففاور کې مې په مکتب کې سفففففبق
وي ،نو اکرر په مې لوبې د نبګیانو د بچو يا زامنو سففففففره کولې زه به هغی
خپلو ملګرو منع کولم چې دا چوړيان دی ته له دوی سففففففره ولې لوبی کوي
ولي زه ب ه د هغوي په دي خبرو نه منع کېدم او زه نه زما په زړه د دی
څه اثر کیده زما دوسفففتان اکرر لوواران ،جوالګان ،ترکاڼان ،شفففاخیالن وو
حا النکه زه د خان زوی وم.
زه چې هلک وم نو د قیصففو را سففره ډيرشففوق و او دا قیصففي به مي
زياتي او يا په کتابونو کې خوښففففففې وې چې هغی کې به د داسففففففې خلقو
حفاالت وو چې چفا بفه د انسفففففففانیفت او د خفدای د مخلوق پفه الره کې ډير
1
تکلیفونه او مصیبتونه تیر کړي وو ،فقط عبدالغفار.

د (اتمانزو مکتب) د انقالب او خپلواکۍ ګټلو د يوې مدرسففففففې حیریت
الره ،هغه د کوچینوماشومانو مدرسه چې وروسته يې د انګريزي استعمار
پففه انففدامونو زلزلففه راوسففففففتلففه او پففه خولو بففه يې تففل د آزدۍ د پففاره او
استعمارضد ترانې ن یدلې ،سره کالي ياد ازادۍ د قهرمانانوکالي د همدغې
مدرسففففې يو نیفورم و ،همدغه ښففففوون ی وروسففففته د نومیالیوشففففاعرانو او
لیکوالو او نرر لیکونکو د روزنې ښففففففوون ی شففففففو چې د پښففففففتو ادبیاتو په
غناکې يې هم زياته ونډه واخیسته.
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(په کال  ۱٩٢۷د انګريزانو د ظلم او د جبر د السففه د سففرحد پښففتنو د
ه رت فی صله وکړه او چې هرکله غني خان خبر شو نو هغه هم افغانستان
1
ته د ه رت کولو د پاره د ډهلی نه راغی)۱().
د اوسففففففني لیکوال مولف د غني خان د ژوندانه د دې شففففففیبو په باب
لیکي:
(د غني خان د ژوند دغه تريخه دوره هغه وخت لږغوندې په تیريدو
شو چې غني خان د ښوون ي لسم ټولګی په بريالیتوب پای ته ورساوه او د
ډهلی (جامعه ملیه) مدرسففې ته والړ .دا هغه وخت و چې په افغانسففتان کې
د (سففقاو زوی) ياغي شففو او پاچا خان دا محسففوسففه کړه چې د افغانسففتان د
پاچا په لښفففففکرکې د ډاکټرانوکمی دی ،نو يوه فیصفففففله يې وکړه چې د خپل
ورور (ډاکتر خان صاحب) په مشرۍ يوطبي هیات افغانستان ته راولیږي،
پففه لومړۍ ډلففه کې دوه ډاکتران د ټپیففانو د دارو درملو او دوه ديرش تنففه
زلمیان له مورچو نه د ټپیان د راوړلو د پاره وټاکل شففففو چې پاچاخان پن ه
2
زره روپۍ او يو هم (غني خان)هغې ډلي ته وباخښه.
د ښففففففاغلي غني خان ملګری لیکي چې( :په غني خان پسففففففی تلیګرام
والړاوهغه په دويمه ورځ راورسید ،خوچې په مطلب پوه شو نو خپل پالر
پاچا خان ته ورغی او ورته يې وويل :ولې جناب عالي:زه څه ګډوری يم
چې تاسو بي تپوسه د افغانستان لښکر ته وبښلم).

 .۲مياشتنۍ مجله -پښتو اعتراف نمبر پښتو اکيډيمي پيښور يو نيورسټي نومبر او د سمبر ۱۹۷۸
–  ۵۱مخ.
 .1اوسنې لیکوال – درېیم ټو

 ۱۳۴۶کال کابل  ٩۷۰-مخ.
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پاچا خان موسففکی شففو ويي ويل :ښففه ده ،که زړه دې نه وي نومه ځه
کنه؟
په جواب کې غني خان والړ ځان يې د رضفففففففا کارانو خړې جامې
برابرې کړي او د ډاکتر خان صففففففاحب له کمپوډره يې د پټیو تړلو چل زده
کول شروع کړه)۱1(.
ولی بیا چې ه رت کامیاب نه شففففو نو پاتې شففففو په کال  ۱٩٢۸کې د
انډيا افس په وساطت انګلینډ ته الړلو هلته يې ارتشی تربیت وشو.
په هغه وخت کې په لندن کې ( پادري وکم) يو ډيرلوی سففففففړی و ،ده
هغه سففففففره هم د يو پرائیوي طالب العلم په حیث وخت تیر کړو خو دغلته
يې هم زړه ونه لیګدو او په کال  ۱٩۳۱کې د کیمکل ان نیرنـ د تعلیم د
پاره د لندن نه امريکې ته الړلو او د لويز يا نا سفففففټی په يونیورسفففففټي کې
داخل شو ،په کال  ۱٩۳۳کې د امريکې نه دوباره لندن ته الړاو بیا وطن ته
واپس راغی)٢(2.
يو بل پښففففتون لیکوال د غني خان د ژوند په باب لیکي( :ولي کله چې
د انګريزي اسففففففتعمار خالف د آزادۍ د مبارزې په جرم د باچاخان ټول
جايداد ضففففبط کړی شففففو ،نو له دې کبله غني خان ونه شففففوکوالی ،چې په
انګلسففففتان کې خپل تعلیم مکمل کړي او هندوسففففتان ته راسففففتون شففففو او په
کلکته کې يې د هند د اوسفففففنۍ وزير اعظم میرمن اندرا ګاندي سفففففره (البته
مقاله د اندراګاندي د ژوند په وخت لیکل شففففففوې ده) يوځای د رابندرا نات
ټاګور په مشففهور مکتب شففانتي نیکتن کې داخل شففو او دلته يې د ټاګور او
 1همدا اثر دريم ټو  ۶۷۱-۶۷۰مخونه
 2پښتو م له اعتراف نمبر  ۵۱مخ
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نورو سففترو اسففتادانو څخه د موسففیقۍ ،رسففامۍ ،م سففمه جوړولو او نورو
ښففکلوهنرونو درس واخیسففتو .د تحصففیل نه وروسففته غني خان په سففیاسففت
کې برخه واخیسفففففته او د انګريزي اسفففففتعمارخالف د آزادۍ په مبارزه کې
بوخت شو.)۳(1

د شانتي نيکيتن ښوونځی:
د هند په لويه وچه کې د برتانوي اسففففتعمار السففففبری د دې سففففیمې په
خلکو با ندې د ډول ډول مصففففففیبتونو او تراژ يديو جو ګه ده .انګريزانو د
نورو توطیو او دسفففففايسفففففو په خوا کې د اولسفففففونو په منځ کې ملي ،ديني،
مذهبي ارماني او نورو تهادونو ته پکی واهه.
د هند په لويه وچه کې د انګريزي اسففففتعمار د السففففبري دوره د دغو
ترخو واقعیتونو ښه څرګندوی ده .له څېړنو او د شانتي نیکیتن د ښوون ي
لففه هففدفونو جوتیږي چې دا ښففففففوون ی هم پففه کلتوري لحففاظ د انګريزي
استعمار شومو هدفونو سره د مبارزې له پاره جوړ شوی و.
د هند لوی متفکر او سفففتر شفففاعر رابندر نات ټاګور د دغه ښفففوون ي
موسس و .هغه په ۱٩۰۱ع کې د دسمبر په میاشت کې د خپل پالر د رابندر
نات ټاګور په ځمکه کې ،د خپل پالر په خوښففففه يوه ودياشففففاله(ښففففوون ی)
پرانیسفت .د دې ښفوون ي شفاګردان په لومړي سفرکې ډير لږ ان دوه درې
تنو ته رسیدل .د دې ښوون ي ښوونکی خپله ټاګور و .ټاګور عقیده درلوده،
چې د موجوده کلتوري کمزوريو سففففففره د مقفابلې لفه پفاره بفايفد د وخفت د
تعلیمي سففیسففتم سففره مبارزه وشففي .پوهان عبدالشففکور رشففاد د ګیټا ن لۍ د
پښففتو ژباړې په سففريزه کې لیکلي( :ده غوښفتل ن ونو اوهلکانو ته همغسفې
 1جرگه م له ۔ ٢کال ۶گڼه  ۴۶مخ کابل –افغانستان ۔
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تعلیم ورکړی شي ،چې د دغه ملک زوړ برم ور په ياد کړي او د هغه تللی
عظمت د راسفففففتنولو په ه ه کې شفففففي ،روزنه يې بايد داسفففففې وي ،چې د
شاګردانو په زړوکې د انسانانو مینې تخم وکري او د دين ،مذهب ،رنـ او
نسففففل ،وطن او ملک دښففففمني او تعصففففبونه له من ه يوسففففي او د راجه رام
موهن رای ،ارمان پس له مرګه وخیژي ،ځکه نو ټاګور پر دغه آشففففففرم او
ودياله شفففففففا(ښففففففوون ي) باندې د (شفففففففانتي نیکتین) نوم کېښففففففود ،چې د
(داراالمان)معنا لري(.)1
دغه راز په بله برخه کې ددې ښففففففوون ي د تکمیل او پراختیا په باب
لیکي ( :په  ۱٩۱٩ع کال د بدهـففففففف مت ،ويدونو ،سنسکري  ،پالي او نورو
پراکرايټونو او چینايې ژبې تدريس په شففففففانتي نیکتین کې منځ ته راغی او
هغې کوچنی (اشفففرم وپاشفففالي)چې پر درې شفففاګردانو يې بنسففف اېښفففودل
شوی و ،د انساني تمدن د تعلیمي او تطبیقي مرکز حیریت غوره کړ.
( وديا بهون) (تحقیقي مرکز)کال بهون (د لطیفه فنونو مدرسه ) ناري
بهون (د ښفففف وڅانګه) سففففکهشففففابهون (کالي) او سففففري نیکتین (د خلکو د
مخلصففانه خدمت مرکز) يې و درلودل .دغه تربیتي موسففیسففه د ()۱٩٢۱ع
کال د ډسمبر په دوه ويشتمه ورځ ټاګور د (ويشو ابهارتي پوهنتون)په نامه
افتتاح کړه(.)2
غني خان هم يوه موده دغه سترشرقي ښوون ي کې زده کړه کړې ده.
لکه څنګه چې څرګنديږي دشانتي نیکیتن ښوون ی يوازې يوه خالصه
فرهنګي مدرسه نه بلکې د سیاسي هدفونو پر بنا جوړه شوې وه نو له دواړو

 .1د ګی آن لي پښتو ژباړه ،سريزه ،مخ۶۳
 .2د ګی آن لي پښتو ژباړه ،سريزه ،مخ ۶۳
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خواووڅخه د دغه ښوون ې نه حتما ً متاثردی او دغه اغیزه د هغه په ټولو
هنری کارونوکې څرګنديږي.
د يو لیکوال په قول چې لیکي:
د غني خان شففخصففیت ډيرغني او هر اړ خیز دی هغه يو سففاينسففدان،
يومتفکر ،يوپخوانی سیاستمدار ،شاعر ،رسام(پینټر) ،م سمه جوړوونکی
او موسففیقار دی ،هغه د خپلې مورنۍ ژبې يعنې پښففتو نه عالوه په فارسففي،
عربي ،انګلیسففي او اردو ژبوکې پوره وارد دی ،په انګلیسففي ژبه خو ش فعر
هم لیکلی شي (په پښتو شعر کې د هغه لوړ مقام هرچا ته معلوم دی)1().
په همدې مقاله کې د شفففففففانتي نیکیتن په مک تب کې د هغه د ښففففففکلو
هنرونو د زده کړې په باب لولو چې :او د لته يې د ټاګور او نورو سففففففترو
اسفتادانو د موسفیقي ،رسفامي ،م سفمه جوړولو او نورو ښفکلوهنرونو(فاين
آرټس) درس واخیستو(.)2

د پښتو زلمی د انقالبي غورځنګ د مشرپه توګه:
(غني خان د يوې مبارزې او آزدۍ غوښتونکې کورنۍ د يوه شاه ځلمي او
نه يوازې د يوه شفففاعراو هنرمند په توګه پیژنو بلکې هغه يوسفففترسفففیاسفففي
شففخصففیت هم دی او د سففیاسففي مبارزې په جريان کې د (پښففتون زلمي) د
آزادۍ بښوونکي غورځنـ مشرتوب د هغه د را وروسته افکارو په پلوشو
کې د يوه مهم اړخ په توګه ګڼلی شو.

 1جرګی م له دويم کال  ۶ګڼه  ۴۵کخ.
 2پښتو م له (اعتراف نمبر) ۵٢مخ.
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غني خان په  ۱٩۴۴کال کې په عامو انتخاباتوکې د هندوس فتان په مرکزي
اسمبلي کې د (صوبه سرحد) له طرفه ممبرمنتخب کړی شو.د پښتون زلمي
په نوم باندې يو تنظیم يې هم منظم کړو او دا تنظیم په ډيره لږه موده کې
داسفففې منظم کړی شفففو چې خلک ورته اريان دريان پاتې شفففول ،تقريبا ً ۴۵
زره زلمي پښفففففتانه د دې تنظیم غړي وو او دا ټول په وسفففففله بند وو .د کال
 ۱٩۴۷نه ترکال  ۱٩۵۴پورې غني خان په مختلفو جیلیخانو يا په کورکې
نظربند و او هم په دغه وخت کې وو چې د پن ری چغار يې ولیکلوچې نن
د شعر د دنیا شاهکار دی) .
(زلمی پښففففتون )په نوم د وسففففله والوځلمو د تحريک پیل کیدل د غني
خان پر ژوند کې دسفففیاسفففي څرخیدنـ ډيرمهم ټکی دی .د اوسفففني لیکوال
مولف د غني خان د پیژندګلوی په برخه کې لږ په تفصیل سره د دې مطلب
اظهارکوي .لیکي( :په دغو ورځوکې د خدايي خدمتګارانو په مقابل کې د
مسففففففلم لیهیانو ورانی زيات شففففففو نو غني خان د هغوی د مقابلي او د خپلو
کارکنانو او مشفففففرانو د سفففففاتنې د پاره د (زلمي پښفففففتون )په نامه يو قومي
تحريک شففففروع کړچې په دوو دورو کې يې اتیا زره وسففففله وال ځوانان د
دې تحريک دپاره تیارکړل.وايي چې يوه ورځ پاچا خان غني خان ته وويل
چې :په پیښففورکې زموږ کارکنان په تنـ دي څه مظاهره کول په کار دي،
غني خان د هماغي ورځې په سففففففبا اوه لس نیم زره وسففففففله وال زلمیان د
مظاهري دپاره حاضرکړل.
له هغه نه پس چې چېرته به د خطرې جلسفففففففه وه نوغني خان به د
څلورو پن و سوو ځوانانو سره يو اړخ نه والړ و(.)1

 1اوسنې لیکوال – درېیم ټو  ٩۷۵مخ.
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موږ د غني خان شففخصففي ژوند هی کله د هغه دسففیاسففي ژوندله دغه
اړخ څخه چې د زلمي پښ فتون وسففله وال تحريک يې شففروع کړی ،نه شففو
بیلولی.
د زلمي پښفففففتون تحريک د خاصفففففو ،ټولنیزو ،اقتصفففففادي او فرهنګي
شرايطو په چوکاټ کې رامنځ ته شوي دي ،په ټولو پښتنې سیموکې رامنځ
ته شففوي دي .په ټولو پښففتنې سففیموکې د انګريزي اسففتعمار ضففد کرکې او
نفرتونو پټوعصفففففیانونو او سفففففرغړاويو ټول د دغه غورځنـ په وجود کې
منعکس کېدل۔ نژدې يوه پیړۍ څه کم زيات د پښفففتنو محکومیت ،رټنه ،ټیل
وهنه ،سففففففپکاوی ،بې عزتي او د هغوی په هسففففففتۍ او شففففففتو ،ننـ اوپت
بلوسففیدل ،له يوې خوا د خدايي خدمتګارانو او بیا (سففرخپوشففو)او د هند په
لويفففه وچفففه کې د نورو آزدۍ پرسففففففتو غورځنګونو مبفففارزو او د خلکو
راپاڅونکی کار د دې سبب شوی و ،چې نوی نسل د هغه وخت يوه فیصله
له ځانه سره وکړي چې بس بې له تورې خالصی نشته په بل کار.
په دې ډول د پښتون زلمي د تحريک بنديدل د نوي نسل لپاره د هغو د
غوښفففتنو د بیا خپه کېدو سفففبب شفففو .دا واقیعت هغه وخت الپسفففې جدي او
سر سخت شکل غوره کوي ،چې دکانګرس او خدايي خدمتګارانو د اوږدو
مبارزو وروسته پاکستان جوړيږي او پښتانه د دې پر خای چې خپلواکي او
آزدي وګوري او د خپلوا وطن او آزاد نفس ويسففففففتلو په محتوی کې يوه
تابلو وويني نو د خپلې آزداۍ ډيرغلط او مسففففخره کاريکاتور ويني ،چې په
نتی ه کې بیا هم پښفففتون زيارکښ يا پړی په شفففا په بازار کې ګرځي او يا د
بل په کار خانه کې کار کوي او يا خو د جیل د تورو تمبونه دننه د میږيانو
او لړمانو سره مشغولیږي.
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د هندوسففتان تر وي وروسففته د  ۱٩۴۸کال د جوالی په څلورمه نېټه
د شفففپې په يوه ب ه غني خان د پاکسفففتاني حکومت له خوا ګرفتار او د هغې
شفپې په سفهار پیښفور ته بوتلی شفو او هلته د خدايي خدمتګارانود ډيربهادر
او فداکار کارکن مرحوم ماسففففففټر عبدالکريم سففففففره يو ځای چې هغه هم په
همغه شپه نیول شوی جیل ته ولیږل شو(.)1
غني خان د پاکسفففففتان په جیلونو او زندانونوکې هم چوپ او غلی پاتې
نه شففففففوبلکې دا وار يا په دې مقطع کې د هغه افکار او اختیار چیغه پورته
کړه ،او د پاکسففففففتانی اسففففففتعمار او اسففففففتبداد په وړاندې يې خپل فکري
سرغړاوی هم څرګندکړ او دغه فکري بهیر د هغه په زنداني نغمويا(پن رې
چغار)کې په زغرده لیدلی شو.
شفففففوروي محقق ،ګیرس په دې دوره کې دپښفففففتنولیکوالو د فعالیت په
باب لیکي:
هغه قومونه چې دشفففففلمې پیړۍ په دويمې او درېیمې لسفففففیزې کې يې
پښتنو ټولنه په حرکت راوستله او د بیدارۍ عمومي جريان ته يې د اولس د
معنوي ژوند ټول وروسفففففته پاتې قومونه ور داخل کړل ،هغو د سفففففیاسفففففي
بحران په وخت کې خپله پخوانۍ قوه د السه ورکړه(.)2
نوموړی محقق د همدغه دوران د فرهنګی چاپیريال او فعالیت په باب
زياتوي.

 1اوسنې لیکوال ٩۷۵ ،مخ.
 2ګ  ،ف ګیرس د میړنې اولس ادبیات ۱۷۱ ،مخ ،کابل د قومونو او قبايلو وزارت ،د محمد
اکبر معتمد شینواری ژباړه ۱۳۶۴کال.

اکبر کرگر  -غني د شګو په محل کې

31

د څلويښففففتوکلونو په پښففففتو ادب کې د پخوا غوندې د وطن دوسففففتۍ د
مفکورو مهم مبلغ او د وتلو لیکوالو ،ادبیاتو او شففففففاعرانو د آثارو وړاندې
کوونکی او ترويي کوونکی (پښففففففتون)م لففه وه ،پففه دغففه وخففت کې نور
مطبوعات هم منځ ته راغلي ....البته په دې لړکې زيات شاعران او لیکوال
راڅرګند شفول خو غني خان پکې د علمبردار حیریت درلود .او هغه دا چې
د هغه د (وصیت) په نوم شعرد همدې م لې د تندي ځلیدونکی ټیک وو.
په دې ډول غني خان د سفففیاسفففي فعالیتونو او آزادۍ بښفففونکو مبارزو
کې د ګډون او مشففرتابه سففربیره د سففتر پښففتو شففاعر او هنرمند په توګه هم
پیژندل شفففوی ،تر دې حده چې په اوسفففنۍ زماني مقطع کې د هغه دشفففهرت
او څرګندتیا مهم فکتور د هغه شففففففاعري او هنرمندي ده ،موږ تر اوسففففففه د
غني خان دغه آثار پیژنو:
پلوشففففففي ،د پن ري چغار ،پانوس( ،ګډې وډي نرر ،نظم )پټهان(،په
انګلیسففففي ژبه منرور اثر دی)،د پانوس د اثر په نويوشففففعرونوکې هم د هغه
ژور افکار پاخه بريښففففففي ،د هغه انتقاد د عکس العمل او اظهارنظرپه هر
اړخیزه توګه د غور او تأمل وړ دی.
پرځففای ده چې د هغففه د پیژنففدګلوی پففه برخففه کې د ګیرس دا خبره
رانقل کړو چې لیکی ( :د ادبي نړۍ ستر هنرمند ،د ځالنده سبک څښتن او
د نوو بلیغو تصفففويري وسفففايلو اسفففتاد غني خان وروسفففته بیا د ريالسفففتیکو
پرنسففیپونود اقتباس پلوی شففو ،يو افغانی لیکوال چې د غني خان د اشففعارو
په م موعه کې (پلوشفففې)باندې يې تقريظ لیکلی دی ،داسفففې عقیده ښفففکاره
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کوي :د غني خان رومانتیزم موثر ،فعال ،جدي او مترقي دی او په يو قسففم
د اقسامو دريالیزم سره ټینـ ارتباط لري )(.)1

1ګ  .ف .ګیرس د میړنې اولس ادبیاتو ۱۸۵ ،مخ ،کابل د قومونو او قبايلو وزارت ،معتمد
ژباړه.
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د غني خان شعرد وختونو په پوړیو کې
که د غني خان شعرونو په تحلیل او راسپړنه کې د عمومیاتو اوکلیاتو
څخه ډډه وکړ او وغواړو چې په مشففخډ ډول ځینو ټکو ته ورسففېږو ،نو
اړه ده چې د زمانې او وخت په لحاظ د غني خان شفففعرونه وګورو ،ځکه د
غني خان د شففففففعر ويلو و خت د دوه فکتورونو په اثر ځانګړی او خاص
وخت دی۔ له يوې خوا د هغه د ځاني شفففخصفففیت جوړښفففت او په دي پديده
کې د هغه له ډول ،ډول پیښففففففو ډ ژوند او له بلې خوا د هند لويې وچې
سففففترې ټولنیزې او سففففیاسففففي پیښففففې او د برتاتوي اسففففتعمار موجوديت او
السبری د استعمار په وړاندې د هند د لويې وچې او د پښتنو د
آزادۍ بخښففونکي غورځنـ مبارزه ،د نوي اسففتعماري اقتصففادي مناسففباتو
وده اوتکامل ،د هند آزادي ،د سففتر هند ت زيه او نور ټول داسففې عوامل او
واقعیتونه وو چې د هغو له څېړنو پرته به د غني خان د شفففعرونو تحلیل او
راسپړنه م رده او بې بنیاده وي.
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د غني خان شففففعر او شففففاعري د پښففففتو د لرغونو ادبیاتو د جريان په
داسفففې زمانې مقطع کې پېلېږي ،چې هغه ته نوي توکونه او عناصفففر ور د
اخلیدل ،د برتانوي اسففففتعماري نظام د السففففبري سففففره جوخت د انګلیسففففي
ادبیاتوخپريدل د ورځ پانو مطبوعاتو او د چاپي آثارو رامنځ ته کېدل او هم
د خلکو روان ته او هم د خلکو د فرهنګي ژوند سطحې ته الره پیدا کړه ،د
يوه مترقي لیکوال په قول.
د خپلواکۍد الرې وفففادار او بې تزلزلففه مبففارزان لومړی د يو ډول
حیرانۍ سففره مخامخ شففول ،نه پوهېدل چې څه وکړي او وروسففته ورته يو
تريخ او ان ډير له نا امیدۍ ډ احساس ورته پیدا شو ،په زياترو هېوادونو
کې د دغه روحې بحران فها د دې سبب شوه چې داسې ادبیات رامنځ ته
شي چې د مدرنیزم د ښکال پیژندنې په اصولو والړ وي.
اګزسففتانسففیالتي لید توګی په نړۍ کې وده وکړه ،ويره ،بې وسففي او د
نابودۍ احسففاس دا ټول د (قهرمانۍ ضففد) اصففلي تیپونه او نښ فې نښففانې وې
چې په دغه ادبیاتو کې راڅرګندې شففوې() 1نه شففو ويالی چې د پښففتونخوا
په ادبیاتوکې په خاص ډول د غني خان په هنري کار باندې ياد شففففوی حکم
صففففدق کوي خوبیا هم په عامه سففففطحه کې د يادو شففففويو شففففرايطو د ادبي
قانونمندۍ په توګه تري سترګې نه شو پټولی.
د غني خففان د ادبي فعففالیتونو د ظهور شففففففرايط پففه خففاص ډول ديوه
څیړونکي له نظره په دې ډول وينو :چې کوم وخت زموږ په دې خاوره د
فیرنګي ظالم او د پښففففففتون مظلوم قام په منځ کې د آزادۍ جنـ و ،يو خوا
توپونه ،ټیڼکونه،مشففففینونونه او رسففففالې وې او بله خوا زموږ د بې الس او

 1در باره هنر او ادبیات.ترجمه (مريم جوودان) ۵۷مخ ،کابل مطبعه حزبې.
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پښففو قام سففره بغیر ....د پښففتنو د ډال نه بل څه نه و ،د کچه ايمان خلکو به
ويل چې دا لیونی دی ،د هاتي سففففففره ډغرې وهي ،خپل سففففففرونه به مات
کړي ،نور په څه ونه کړي خو د قام د همت ناکوځوانانو حوصفففففلې ،سفففففره
اوچتې وې چې د وسففلوخاوندان ورته حیران والړ وو او هغوچې د پښففتون
دتباهي د پاره يې هره ضفففربه اسفففتعمال کړې وه ،نن د پښفففتون د میړانې د
اوصافو په صفت نه مړيږي.
په دغه وخت چې د زورګیر او کمزوري کشففففففمک روان په قصففففففه
خوانۍ ټکر ،هاتي خیلو او اتمانزو کې د وينو ل ښتي وبهیدل ،فیرنګي د ظلم
داسففې يوه حربه نه وه چې اسففتعمال يې نه کړه خو قام يو ځلې راويښ شففو
او غزونې يې وکړې او خپلو لیکوالو او شففففففففاعرانو پکې داسففففففې روح
وراچولی و چې هغوي صرف د آزادۍ دلیال مخ لیده بل څه يې نه لیدل(.)1
سففففففره له دې چې پورتني ياد شففففففوی ټکی د هغه دوران دقیق او ژور
حالت نه را څرګندوي خو په هر صففففففورت واقیعت دا دی چې د انګريزي
اسفففففتعمار سفففففره دپښفففففتنومبارزو د وسفففففله والو مبارزو په خوا کې فکري
سرغړاوی ،کرکه او نفرت هم اي اد کړ.
د پښففففتنو پرګنو ژور قهر ا و غهففففب تر هر څه زيات د هغو په ادبي
جريان کې هم راڅرګند شو په دي ډول چې:
په دغه دور کې د قامي شفففففففاعرانو يوه مهففففففبوطه ډله لګیا وه د قام
حوصففلې يې اوچتولې ،په دغه ډله کې ډيرنومیالي شففاعران شففامل وو لکه،
فهففففل محمود مخفي ،عبدالمالک فدا ،حبیب هللا کاکا ،فهففففل رحیم سففففاقي،
عبداالکبر خان اکبر ،شفففففففاه محمد میږی ،الف جانه خټکه س.ب.ب او په
 1بښتو ،میاشتنۍ م له جون ( ۱٩۷۳غني خان د ترانو خالق) د جهان زيب نیاز لیکنه  ۳٩مخ،

اکبر کرگر  -غني د شګو په محل کې

36

سلګونو نور خو په دغه ډله کې يو داسې شاه زلمی هم شامل و چې د هغه
د شفففاعري يوه ځان له الره وه ،ځان له رنـ او که زه ووايم چې دغه شفففاه
زلمی شففففاعر دغې ډلې سففففرخیل وو نو بې ځايه به نه وي ،لوسففففتونکي به
حیران او تلوسفه به يې وي چې دغه شفاه زلمی څو وو ،نو دا دی نوم يې
اخلم يعنې هغه ځوان چې کله به لیونی فلسفففي شففو ،کله به غني شففو او کله
به غني خان شو(.)1
نوغني خان د غورځنـ شفففاعر دی ،د انګريزي اسفففتعمار پرخالف د
غورځنـ شاعر او تر کومه ځايه پورې چې انګريزي ا ستعمار ال سبري د
يو دوران خبره ده ،او له هغه وروسته د پاکستان د حکومت په شکل کې په
پښففففتنو باندې ملي او طبقاتي سففففتم همدا ډول دوام وموندلو ،د هغه پرضففففد
فکري او رواني سفففرغړا وی په ادبیاتو ،شفففعراوکیسفففه کې هم دوام وموند،
چې غني خان د همدې سففففیاسففففي ادبي جريان د يوه غړي او رهبر په توګه
کار کړی دی ،غني خان د ډير لږعمرڅخه په هنري او ادبي ف عالیت پیل
کړی ،لومړنی شففعر يې د څوارلس کلنۍ په عمر د سفففر په وخت د اوبو په
جهاز کې ويلی دی ،او وروسته يې په مسافرت کې په جال وطنۍ ،په زندان
کې او سفففففیاسفففففي فعالیتونو په جريان کې ويلي او لیکلي دي ،نوځکه د هغه
دشففففففعر بهیر د هغه د ژوند سففففففره موازي پرمخ تللی دی ،د يوه محقق په
نظرچې لیکي:
غني خان د ډيرکم عمرنه شفففففاعري شفففففروع کړي ده ،او دغه وجه ده
چې د ماسففترعبدالکريم د وينا مطابق د هغه شففاعري موږ په دوو برخوکې
تقسفففیموو يوه برخه هغه چې هغه د امريکي ،يورپ په ځمکو د هلکوالي په

 1پښټو ماشتنۍ م له همدغه ګڼه ( )۴۰مخ.
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دوران کې کړې ده او بله هغه چې کوم وخت هغه وطن ته راغلی دی اړې
ګړې يې لیدلي ،د پیرنګي الس د هغه د قام په ګريوان کې پروت و.
د قففام وينې د کلي پففه الرو کوڅو کې بهیففدلې ،جیلونففه وو ،د کورنو
تاالشففۍ وې ،د تور سففرو بي عزتۍ وې ،نو د غني د شففاعرۍ رنـ کې يو
قسم بدلون راغلی دی ،هغه تورو کم و ،سرو شونډو ،نرۍ مال پرځای د
شیرشاه ،خوشحال خان او پاچاخان مړانې ته متوجه شوی دی او قام ته يې
د داسې سبق ورکولو نیت کړی دی چې په دغه میدان کې يې نور شاعران
وروسته پريښودل.)1(....
په دې ډول موږ د غني خان شفففففاعري د زمانې په لحاظ نه يوازي په
دوه برخو ويشفففو بلکې ويالی شفففو چې يوه برخه هغه شفففعرونه چې هغه د
زندان څخه دمخه ويلي او د (پلوشففففي)په اثرکې چاپ شففففوي دي ،دويم هغه
شففففعرونه چې د زندان په موقع ويل شففففوي او ډيره سففففمبولیکه ژبه لري او
درېیم هغه شففففعرونه چې په را وروسففففته وختونوکې يې ويلي او دپانوس په
اثر کې د زړو شعرونو سره يو ځای چاپ شوي دي.

 .۱پلوشې:
د غني خان د فکر پلوشې نومی اثر په  ۱۳۳٩هـفففففف ش کال کابل پښتو
ټولنې له خوا چاپ شففففففوی دی ،په دې اثرکې د لومړي مخ نه تر  ۱٢۳مخ
پورې ټول هغه شفففعرونه راغلي دي چې شفففاعر د زندان څخه ترمخه ويلي
او لیکلي دي .او له  ۱٢۵مخ نه ترپايه هغه شففففففعرونه دي چې شفففففففاعر د
 ۱٩۴٩کال نه تر  ۱٩۵۳کال پورې د پاکسففتان په مختلفو جیلونو کې لیکلي
 1پښتو میاشتنۍ م له جون ( ۱٩۸۳غني خان د ترانو خالق ) د جهان زيب نیاز لیکنه پیښور
( )۴۰مخ.
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دي ،خو دلته د پلوشففې تر سففرخط الندې موږ په هغه شففعرونو خبرې کول
غواړو چې هغه د ياد شوي اثر لومړۍ برخه جوړوي او دشاعر د ژوندانه
د تفکراتو او تصوراتو بېالبېل حالتونه راڅرګندوي.
د غني خان د شفففففعرونو په دې برخه کې چې موږ يې پلوشفففففې نوموو
نژدی  ٢۵۰قطعې لري او کوچني شففعرونه او نظمونه دي چې شففاعر پکې
په ب شپړې زړورتیا سره د چاپیريال د ټولو پديدو او پی ښوپه وړاندې عکس
العمل ښودلی دی.
پفففه دې شففففففعرونوکې د خپلې ځوانۍ او زلمیتوب پفففه بفففاب د خپلو
مسففففففافرتونو په باب ،د خپل وطن او وطنپرسففففففتۍ په باب ،فلسفففففففي افکار،
ملنډې ،ټوکې او د اسففتعمار په وړاندې شففعرونه شففته دي ،په دغو شففعرونو
کې شففاعرانه تخیل هم په بشففپړه اندازه موجود دي او له بلې خوا صففراحت
او ښففففففکاره منطق پکې هم ډيرپیاوړی دی ،په دې ډول موږ د پلوشففففففو د
شعرونو ډيرې عمده ځانګړنې په دې ډول يادوالی شو:

وطن او وطنپرستي:
ډيره بففه مبففالعففه نففه وي کففه ووايو چې وطن پرسففففففتي د غني خففان د
شعرونو مرکزي مساله ده ،او همدا ډول چې وطن ،د وطن سره مینه د هغه
د جسففمي او فکري فعالیت محراق دی نو د اسففتعمار او انګريز سففره ژوره
کرکه او نفرت ښففففودل د دغه شففففعرونو يا د غني د وطنپرسففففتانه هنر عمده
شکل دی ،وطن او وطنپرستي د احساساتو په راپارولو کې د غني شعرونه
کله هم په جنډه بدل شوي او کله هم د آزادۍ غوښتونکو پښتنو په وينو لیکل
شوي او د قهر او عصیان د يوې چیغې په څېر راڅرګندشوي دي.
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غني خان داسففې شفاعر دی د آزادۍ لیوال او د اسففتعمار دښففمن شففاعر
او د هغه حماسفففي شفففعرونه هم د وطنپرسفففتۍ له دغي جذبي څخه سفففرچینه
اخلي.
زموږ د وطن اوسففنی نسففل د غني خان د دې انقالبي ترانې په اوريدو
را لوی شو او که په دقت نظر و شي ،پوهیدای شي چې دغه ترانه د هغه د
نورو انقالبي شففففففعرونو او ترانو په څېر د شفففففففاعر د زړه او ارمان څخه
سرچینه اخیستي ده.
ای زمففففففا وطففففففنففففففه د اللففففففونففففففو خففففففزانففففففې زمففففففا
سففففففففففتففففا هففففره دره کففففې دي د تففففورو نښففففففففففانففففې زمففففا
زه يففم سففففففففتفففا د خفففاورې تفففه زمفففا د مففیففنففي جففوړ يففې
تففففه مففففې د نففففیففففکففففه او د بففففابففففا د ويففففنففففې جففففوړ يففففې
سففففففففتفففا زړه کففې ويفففدې دي ټففولففې تففلففلففې زمفففانففې زمفففا
ای زمففففففا وطففففففنففففففه د اللففففففونففففففو خففففففزانففففففې زمففففففا
سففففففترګې مې لوګي شفففففففففه سففففففتفففا د خفففاورو د کورنو نفففه
عففقفففل مففې ايففرې شفففففففففه سففففففففتفففا دپفففاره د فففکففرونففو نفففه
ځففار شففففففمففه قربففان شففففففم سففففففتففا دغرونو د سففففففینففدونو نففه
سففففففففففتففففا هففففره دره کففففې دي د تففففورو نښففففففففففانففففې زمففففا
ای زمففففففا وطففففففنففففففه د اللففففففونففففففو خففففففزانففففففې زمففففففا
سففففففتففاعزت چې نففه وي زمففا بففه نوم او عزت څففه کړمففه
تفففه چې خوارو زاريې زه بفففه خوب او راحفففت څفففه کړمفففه
سففففتا سففففرچې وي ټی نو زه به شففففان او شففففوکت څه کړمه
مسفففففففتفففه بفففه دې خفففاوره کړم پفففه ويني مسفففففففتفففانې زمفففا
ای ز مففففففا وطففففففنففففففه داللففففففونففففففو خففففففزانففففففې زمففففففا
يففففا خففففوبففففه دې سففففففففففیففففال کففففړمففففه وطففففنففففه د جففففهففففان
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يفففا بفففه سففففففتفففا پفففه پښففففففو کې تورې خفففاورې کړم دا ځفففان
زه بفففففه دړې وړې شففففففففففم خفففففو تفففففا بفففففه کفففففړم ودان
نفففر يفففمفففه پښفففففففففتفففون يفففم تفففاتفففه يفففادې افسفففففففففانفففې زمفففا
ای زمففففففا وطففففففنففففففه د اللففففففونففففففو خففففففزانففففففې زمففففففا
غني خان په خپلوشففففففعرونوکې د وطن مینه او وطنپرسففففففتۍ د شففففففعر
اوريدونکي او لوسففتونکي ته په لمسففی وړ او د عیني احسففاس وړ توګه القا
کوي ،د دې کففار لففه پففاره د خپففل کلي او چم ګففاونففډ د کورونو د خټینو د
يوالونو او ډيرو په څېر له ساده کلماتو څخه کار اخلي لکه په دی شعر کې:
مففففالففففیففففدلففففی تففففاش مففففحففففل غففففوټففففۍ د ګففففلففففو
د ډهففففلففففي ښفففففففففکففففلففففي ښفففففففففارونففففه د مففففغففففلففففو
خففففوچففففې وويففففنففففم زه خففففپففففل د خففففټففففو کففففور
رانفففه هففی فرشففففففففي مففحففلففونفففه ښففففففففیسففففففففتفففه نففور
دا نففففړۍ تففففنففففګففففې کففففوڅففففې زمففففا د کففففلففففي
ورتفففه څفففه دي د دنففیفففا ښفففففففففارونفففه ښففففففففکففلففي
خو غني زموږ د پیړۍ شففاعر دی او زموږ څخه يو نسففل تر مخه دی
په هغه نسففل پورې اړه لري چې اوسففنی نسففل ترې الهام اخیسففتی او دهغو
کارنامې يې په انتقادي توګه څیړلي.
غني خان د ه ند په لو يه و چه کې د بر تانیې د اسففففففتع مار د دوکو او
نیرنګونو له غ یدو سفره سفم رالوی شفوي ،د امپريالیزم له من ه راتلوسفره
سففم يې بدې ورځې لیدلي دي ،بلکې دوسففله والې مبارزې په خوا کې د هند
د لويي وچې د سففترو پرګنو (پ مقاومت) غورځنـ هم وده کړي او پراخ
شوي دي.

اکبر کرگر  -غني د شګو په محل کې

41

د غني خان شفففعرکله هم جنډه شفففوې او د غورځنـ په مخ کې رپیدلی
او کله هم په(شففففعار) بدل شففففوی دی ،لکه (وصففففیت) په نوم شففففعر چې (د
پښتون رسالې )په لومړی مخ به چاپیده:
کفففه خفففازې شفففففففنفې مفې پفففه قففبففر وې والړې
کفففه غالم مړ وم را ځئ تو کړئ پرې الړې
چې قطرې قطرې مې پوځ د انګريز نفففه کفففا
مورې مفففاپسفففففففې پفففه کوم مخ بفففه تفففه ژاړې
کفففه پفففه خفففپفففلفففو ويفففنفففو نفففه وم لفففمفففبفففیفففدلفففی
پففففرمففففامففففه پففففلففففیففففټففففوئ د جففففومففففات غففففاړې
يفففا بفففه دا بفې نففنففګفففه مففلفففک بفففاغ عفففدن کففړم
يفففا بفففه کفففړم د پښفففففففففتفففنفففوکفففوڅفففې ويففف فففاړې
ش

دلته د يوه مبارز انقالبي (حیدر مهرګان) خبره هم صففففدق کوي چې د
يوې سترې حماسې (ارش کمانګیر)په باب يې لیکلې ده ،هغه وايي:
په دې خصلت سره شعر يوازې ساده کیسه ويونکی او الروی نه دی
چې د تاريخ په يوه څنډه کې راڅرګند شففففففوي وي ،معنوي قوت دی چې د
پوهیدلو او جذبیدلو په اندازه په مادی قوت بدلیږي او د تاريخ په بدلونو
کې په کار راځي.هغه هم د تاريخ ډير وفادار حديث کوونکی او هم د خپل
حديث وي اړوونکی دی ،هم د تاريخ په ورانولو کې ګډون کوي او هم د
هغه په بیا ځلي هسففففففتونه کې .هغه د ځمکې پر مخ د انسفففففففان د عادتونو،
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رن ونو نه ورکیدونکی سفففیوری دی او کېدای شفففي چې د هغه د اسفففتحقاق
مال هم وي.)1(...
د غني خان انقالبي حماسففففي شففففعرونه او ترانې هم ،د خپل وخت او
وروسته غورځنـ شعار او جنډه وه او ده ،د وختونو سره به هم دا زمزمې
په نسلونو کې زمزمه شي.
د پښففففففتو ژبې يو بل لیکوال د غني خان د حماسففففففو د راپاڅوونکي،
وي اړونکي او بیا جوړونکي خصوصیت په باب لیکي:
د غني خان شففعر د خپلو ځانګړو هنري خصففوصففیاتو نه عالوه د ملي
آزادۍ د حماسففي په صفففت دپښففتون اولس په بیدارولو کې مهم نق ولوبو
او له يوې خوا د هغه په شعرکې داستعماري نظام د زپلي انسان او روحاني
درد او ابتال اظهار دی نو له بلې خوا د آزادۍ او خالصفففون دپاره د انسفففان
کلکه اراده هم په کې غزونې کوي(.)2
د غني په شففففعر شففففاعرۍ کې په ځانګړي ډول د هغه په حماسففففي ،رزمي،
انقالبي ترانو کې خو؛ البته د نورو شففففففاعرانو په څېر بداعت ،چاپیريال او
شفففففرايط السفففففبري دي خو د هغه د ځلمیتوب او ازادي غوښفففففتنې غرور د
انګريزي استعمار پر ضد عصیان شوی او په دې ډول يې د هغه شاعرۍ
ته نورڅه هم ور زيات کړي دي .د يو څېړونکي په وينا چې لیکي ( ( :خو
هغه د ماسففترکريم خبره ،چې غالب او ټیګور په الره روان وو ،غني مخې
ته ورغی ،دواړو يو بل ته ولیدل.

 1حیدر مهرګان ،ديدار يا ارش بحشی در د يالکتیک ،منظومه ارش کمانګیر ،اثر سیاوش
کسرايې ،تهران (.)۱۳۶۰
 2جرګه م له ،دوهم کال  ۴ګټه ،پ ،ن ۱۳۶۳ ،۱٢ ،کال ۴۱ ،مخ.
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دا داسې وخت و ،چې د غني په شاعرۍ کې د خیام مستي د غالب بې باکي
او د ټیګور رنګیني ورننوتې وه .خو د دې هرڅه سففره غني په سففینه دننه د
درد نه ډ زړه لري ،غني د خپلې خاورې عاشففق و ،غني خپل رنـ خپله
ځواني او په تېره تېره خپله شففففففاعري په دغه رنـ کې رنـ کړه او د قام
1
سره د سیالۍ په ډګر په اوچته غړۍ ودرېده))
نوموړی په بل ځای کې زياتوي ...(( :او دغه دور هغه دی ،چې غني هم
د پښتو ننـ ،غیرت ،پت او میړانې نه ډکې قومي ترانې ولیکلې او پیرنګي
ته يې دا ثابته کړه ،چې پښتون که زده کړه کړې ،که يې نه ده کړې ،هغه د
خپلې خففاورې څخففه سففففففرځففارولو تففه تیففار دی او ځکففه يې پیففل لففه همففدې
2
وکه))..
(( د هلکففانو ترانففې پففه نففوم د غنففي خففان بلففه مشففهوره ترانففه ده ،چففې تففل
د خپففل وخففت د ماشففومانو پففه خولففو خوځېدلفففه ،دغففه ترانففه چففې سففر يفففې
دی:
خففففففففففوږ دی مففففففففففا تففففففففففه ملففففففففففک زمففففففففففا
خففففففففففففففففوږ تففففففففففففففففر کففففففففففففففففل جهففففففففففففففففان
زه بفففففففففه ځفففففففففم پفففففففففه جنفففففففففـ د کفففففففففام زه
زه چفففففففففففففففففففففې شفففففففففففففففففففففمه ځفففففففففففففففففففففوان
يا د همدې ترانې په بل ځای کې وايي:

 .۱پښتو میاشتنۍ م له ۴۰ ...مخ (غني د ترانو خالق د جهان زيب نیاز لیکنه).
 .٢همدا اثر  ۴۱ -۴۰مخونه.
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سففففففر څه د سففففففپي سففففففر وي ،چې فدا نه وي په کام
نر څففه ښفففففف ونی وي ،چې شففففففیففدا نففه وي ،پففه قففام
نوم نفففاموس يې څفففه دی ،چې يې نوم وي د غالم
دا نففوم بفففه بفففدل کففړم يفففا بفففه کففړم بفففدل جففهفففان..
د ختی ې نړۍ ستر پوه د تاريخ د سترو هنرمندانو په اړه لیکي:
(( د تاريخ سترهنرمندان د درې صفتونو په درلودلو سره ډېر پیاوړي وو:
لومړی ريښففتینولي ،هغوی خپل مطالب له هرډول تظاهر او دوه مخۍ پرته
د تصففففففنع پرتففه څرنګففه چې پرې پوهېففدلي وو او پرې بففاور يې درلوده،
بیانول .د هغوی هنري خالقیت ،پیاوړی اړتیا ته ځواب و...
د درواغو ،الپو ،دوه مخي ،سففتايونکي (مداح) د واقعیتونو سففینګاروونکي،
هنر ،هنر نه دی ،بلکې تزوير او ګناه ده .د دغه هنرمندانو دويم صففففففت ،د
خپل انسففاني رسففالت باندې پوه و .هغوی هغه وخت خالقیت ته الس اچاوه،
چې د ويلو خبره په عمل کولو دنده او پراخولو فکر او د ويسففففففتلو کړيکه
درلوده ،په ځانګړي ډول چې کله به پوهېدل چې که دې وخت کې غلي
1
کینې .نو له نعمت به منکر شوی وي)....
په ټوله کې کله چې د غني خان د شفففففعر سفففففمندر ته ورننوځو او په فکري
لحاظ پکې غوپه وهو ،پرته له دې چې سففففا وباسففففو ،د ډېرو مرغلرو سففففره
پکې مخامخېږو .غني د خپل وخت او دوران د غورځنـ شفففففففاعر دی او
څرنګه چې د خپل ژوندي ارمان سفره يې ژوند کړی ،د هغه ژوندي ارمان

 .1احسان طبري – مسايلی از فرهنـ و هنر و زبان  ٢۶-٢۵مخونه.
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چغه هم ژوندۍ ده .هغه د غورځنـ د حرکت او پرمختـ سفففره موازي پر
مختللی دی او شعر او حماسه يې لیکلې ده:
(( غني ځای پر ځای په بېله بېله موقع د موقع اړوند داسففففففې ترانې ويلې
دي ،چې هغه د ستاينې وړ دي .غني په ساده او سوچه پښتوکې د الفاظو په
شکل د پښتنو په غم درد کې ګډ شوی دی خو چې موقع راغلې ده ،نو لکه:
د ابراهیم علیه وسففففففلم يې اور ته هم دانګلي دي .د حیدر اباد او هريپور
جیلخانې (اړتونونه) نن هم د غني د دغو ورځو په ژوندون داللت کوي او
دغ سې غني خان په تن او قلم د خپل قام خدمت ښه په نره کړی دی .د خپل
1
قام د بې وسۍ او د پیرنګي د زور ګیرۍ نه خبر دي)).....
موږ د غني خان د هېواد پالنې او حماسففففففي شففففففعرونو په اړه نور څه ويلی
شففففففو؟ پرته له دې چې ووايو ،هغه يو ژمن شفففففففاعر دی .هغه د انګريزي
اسففتعمار دوښففمن شففاعر دی او هغه د پښففتنو د ازادۍ بښففوونکی غورځنـ
ژباړن شاعر دی.
کله چې د هغه سفففیاسفففي عقیدت او سفففیاسفففي تګالره څرګندوو او د مکان په
دننه کې د ز مان په بوده او تنسففففففته کې ځانته د خبرو اجازه ورکوو .نو
ويالی شففففو ،چې د هغه په ټولو شففففعرونو کې همدغه مرکزي او اسففففاسففففي
مسفففايل يعنې د وطن ازادۍ او د انګرېز سفففره د دوښفففمنۍ مسففف لې شفففته .که
موږ د هغه د مسفففافرت او د زده کړې د دوران شفففعرونه وينو او که د هغه
عاشقانه شعرونه لولو او که د شعر په بڼه کې د هغه ملنډو ته ورته شعرونو
ته پام کوو ،نو په ټولو کې دغه احساس په زغرده ځلېږي.

 .1پښتو میاشتنۍ م له هماغه مقاله ـ ( )۴مخ.
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د هغه په شفففففعرکې به د شفففففانتي نکتین د ښفففففوون ي ،د ټاګور د شفففففاعرانه
رنګینۍ او د غالب د بې باکۍ اغېزې وې .خو له دې ټولو زيات پکې هغه
څه زيات دي ،چې د ده خاني يې په ملنګۍ بدله کړې ده او دی يې داسففففففې
منقلب کړی ،چې د ژوند هیه شفففیبه يې هسفففې نه خوښفففېږي خو د نمرود په
اور يې د ابراهیم د پښو د ايښودو ساعت ،د منصور د دار ته د پورته کېدو
شیبه او د پاچا خان ملنګي او سر شاره غرور خوښېږي او وايي:
زور د دوښفففففففففففففمفففففففن نفففففففه ګفففففففوري
روان
داسففففففففففففففففې لففففففففففېففففففففففونففففففففففی
دار ورسففففففففففففففففن نففففففففففه ويففففففففففنففففففففففي
دا د مسفففففففففففففففففتفففففففففففانفففففففففففو خفففففففففففان
دا د پښففففففففففففففتفففففففففنفففففففففو مفففففففففلفففففففففنفففففففففـ
څفففففففه بفففففففادشفففففففففففففاهفففففففي زنفففففففـ لفففففففري
جففففففنففففففـ لففففففه دې مففففففنصففففففففففففور روان
تفففففففوپ او نفففففففه تفففففففففففففففنفففففففـ لفففففففري
کله چې په غور ګورو او په ځیر سفففره د غني خان د شفففعرونو پاڼې اړوو،
نېع ور سفففففره زموږ د نسفففففل ذهن ته د بابړی عام وژل او د کیسفففففه خوانۍ
خونړۍ پېښفففففه او په سفففففلګونو نور ناتار ونه را ژوندي کېږي او بیا د دغه
پې ښو سره په موازاتوکې ځانته دا حق ورکوالی شو ،دا ووايو ،چې غني د
غورځنـ علمبردار خپله جنډه تر پايه نېغه وړې او د هغه دريدنـ نشته.
د غني خان د دې شففعر په اړه ويلی شففو چې :د ازادي غوښففتونکي مبارزې
په خونړيو پېښففففففوکې د هغه شففففففعر په ژوند او جګړه بدلېږي او د تاريخ په
اوسففففففني وخت کې ژوند د مرـ په اوږو پښفففففففه ږدي او مرـ د ژوند په
سلولونوکې غوړېږي ،بری په ماتې تکیه کوي او ماته پرې محاصره کوي.
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افسفففففانه په حقیقت تعبیرېږي او حقیقت د افسفففففانې تر ناپايه پولې پورې وده
کوي.
او په دې ډول د قهرمانۍ روح خپل مادي ت سم پیدا کوي او ولسونه په يوه
شفففته بدلېږي او د پوالدين دېوال په توګه د شفففعر عیني ت سفففم ګرځي او په
دې ډول د حماسو د هستېدو اتموسفیر د مکان په وزرو السبری کېږي.......
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غني خان او په (پنجره)کې د آزادۍ او اختيار (چغار)
په دې برخه کې موږ د غني خان په هغو شعرونو څو خبرې لرو چې
هغه د  ۱٩۴٩نه تر  ۱٩۵۴پورې د نوي پاکستان (د اقايانو میلمه)وو .يعنې
سففیاسففي بندي ،غني خان د خپل ژوند په دغه زمانې مقطع کې د نويو پیښففو
سفففره مخامخ کېږي ،په دي معنا چې د هغه اوږدې او سفففرسفففختې مبارزې
نتې ه چې د ټول هند د زيارکښففففففانو او د هغو په خوا کې د پښففففففتنو آزادۍ
پرسففتان د (خداي خدمتګارو)او پښففتون زلمي ،په سففیاسففي غورځنګونوکې
شامل او د برتانوي استعمار پرضد مبارزه کې يې پښتنو ته نه يوازي خپل
حق ور نه کړبلکې هغوی يې زندانونو ته ټیل وهل او په ډله يیزه توګه يې
بنديان او زوالنه کړل او د غونډو ،جلسفففو او جلوسفففونو په وخت کې يې په
ډله يیزه توګه ووژل.
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د پن رې چغار شففعرونه د غني خان د همدې زمان شففعرونه دي او په
خاص ډول د غني خان د زندان د شففففففرايطو شففففففعرونه دي ،د غني خان د
پن رې چغار په باب د پښففففتو مبتکر او مشففففهور لیکوال ماسففففټرعبدالکريم
لیکي:
(وچ په وچه دا اوس هسففففې يوه الره غوندې جوړه شففففوې ده چې هر
کتاب له به خامخا يوه پیژندګلو لیکلی شي)
ګنې زه پوهیږم چې ولې دی څو عبدالقادر را پاڅي او د چا اقبال
پیژندګلو دی ،د خلکو سره وکړي ځکه چې (مشک آن ست که خود ببويد نه
که )....منم چې د نابیناوو په بازار کې الل مدام د کوتې الل په بیعه خرڅ
شفففففوي او بیا شفففففاعر هم چې دغني خان د جوګې شفففففاعر وي نو که څو
سترګې په بډه وهي نو د غني خان شعرونه خو په جار نعرې وهي چې (به
آب و تاب و خال وخط چه حا جت روی زي با را) ب یا هم که څه لږه ډيره
پیژندګلو پکار ده نو هغه هم (پښتون)اخبار پخوا کړې ده(.)1
ماسففټر عبدالکريم د غني خان هم دورانه او د هغه ډير نژدې سففیاسففي
ملګری دی ،کوم قهففاوت چې د غني خان په شففاعرۍ او ش فعرونو باندې د
هغه نژدې ملګری کولی شففففي ،نو وروسففففته کسففففان يې لږحق لري ،په دې
ډول په همدې ياده شوې سريزه کې ماسټر صیب لیکي:
زما په فکرنن په پښففتونخوا کې غني خان شففاعر دی چې لوړ تخیل او
ځان ته مسففففففلک لري ،په حیریت د شففففففاعر د غني لوی والی هم دا دی چې
خپل اوري او د بل نه مني ،د دغه مسفففففففت زړه واګۍ مدام هم دده په خپلو
السفففوکې دي ،خو سفففره له دې غني نه چاپسفففې تللی شفففي او نه به الړ شفففي
 1د پن ري چغار ،عبدالغني خان ،پوهنتون يک اي نسي پشاور  ۱٩۵۶کال الف مخ.
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ځکه چې غني خان شاعر دی او تقلید د شاعر مرـ او بغاوت د هغه ژوند
دی.
د غني خان د شففففففاعرۍ درې دوره دي او هر دوريې د بل نه جدا او
زيات خوند نا دی ،اولنی دور يې دهلکوالې شفففاعري ده ،کوم کې چې ال
د هغه د تخیل پراخوالی نه و راغلی ،دې دور کې غني لکه د يو شفففنه زور
آس په مخه زغلي ،نه کنده وينې ،نه کپری نه فکر ،يوه مسففففففتي ده چې نه
کون لري او نه مکان يوه نشفففه ده چې نه آن لري او نه شفففاه ،ولې چې دغه
غني خلقو ولیدو نو ګونګوسې شوې چې:
څفففانفففګفففه بفففه نفففن سفففففففففبفففا کفففې ګفففل شفففففففففي
مففا يې پففه سففففففرکې سففففففرې غوټۍ لیففدلي دينففه
دويم دور د غني د شفففاعرۍ هغه وخت ګڼلی شفففی ،څه وخت چې غني خان
له يورپ او امريکي ،طواف پوهه زياته کړې وه ،او د ژوند تلخو ت ربو
ور له سففففففینه سففففففوزولې وه ،دې دور کې د غني په تخیل کې پراخوالی
موندالی ش فۍ ،دلته هم غني د خیال په نیلی سففور دی ،خو واګې يې په خپل
قابوکې دی ،يو آواز دی چې سوز او ساز لري ،يوسرور دی چې د مړاوي
سترګو خمار لري ،دې دورکې غني ځان ته خپل مسلک هم لري)1( ....
په دقت سفففره د غني خان د شفففعرونو هر لوسفففتونکی تقريبا ً دغه ډول
جاش اخیستلی شي ،کوم چې د پښتو مشهور لیکوال او د پښتو د معاصر نرر
استاد ماسترکريم لیکلي دي:

 1همدغه اثر ۵۰ .مخ.
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د پن ري چغار شعرونه د عصیان او سرغړاوۍ شعرونه دي ،د دقت
او تامل نه پکې کار اخیستل شوی دی ،نو ځکه د شاعر د شعري تکوين او
بشپړتیا د دوران شعرونه هم ورته ويلي شو.
د پن ري چغار ټول شففعرونه د شففاعر د زندان د دوران شففعرونه دي،
په سرسري نظر سره په دغه اثرکې موږ دوه ډوله شعرونه وينو.
لومړی:
هغه شففففففعرونه چې په څرګنده او ښففففففکاره ژبه باندې د خپل چاپیريال
ناخوالو ،د اسفففففتعمار او د هغه د میراث خواره نظام پاکسفففففتان نادودو خپل
شففخصففي تخیالت او تصففورات د خپلو شففهیدو ملګرو يا د زندانې ملګرو په
باب شعرونه دي.
دوهم:
هغه شففعرونه دي چې شففاعر په سففمبولیکه ژبه ويلي دي دا شففعرونه د
کارغانو مارغانو او نورو حشففففراتو د خصففففوصففففیاتو په باب دي که مبالغه
مونه وي کړي نوو به وايو چې شاعر په زندن کې د ټولنې ډير بد او ناوړه
او ځینې و خت ډيرښفففففففه او غوره کرکترونه د کار غه ،میږي ،کوترې او
نورو په تصويرکې تشريح کړي دي.

د پنجري چغار لومړۍ برخه شعرونه:
لکه څنګه چې دمخه مو ورته اشاره وکړه ،هغه شعرونه دي ،د نورو
(کارغانو او مارغانو) ته د شعرونو په نسبت لږڅه څرګنده افاده لري.
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خو دا هی کله په دې معنا نه ده چې ګوندې خ پل شفففففففاعرا نه خوند او
کیفیت نه لري ....بلکې باالعکس دا کټګورۍ شعرونه د ډير اوچت او عالي
تخیل او ايماژ او تصويرجوګه دي.
د خپل خانۍ خوب له دغه جملې يو شففففعر دی چې د شففففاعر د آزادانه
خیال او فکر څرګندوی دی ،د دې شعر په يوه برخه کې وايې:
خوب وينم چې پورتفففه لکفففه چغفففه د منصففففففور شففففففومفففه
يفففا يو مو ټی خفففاوره وم يفففا لوی دريفففاب د نور شفففففففومفففه
خو :بانـ د سفففففحر وشفففففو زه را ويښ شفففففوم کروکور شفففففوم
خففففوب يففففووړه خففففوبففففونففففه را ژونففففدۍ شففففففففففوه زمففففانففففه
وي پفففر يفففوځفففه لفففیفففونفففیفففه ،تفففیفففروه دې جفففیفففلفففخفففانفففه ()1
(حیدر اباد جیل ۱٩۴۸ع)
يا د خاوري په نوم شعر:
چفففې يفففوه غفففوتفففۍ شفففففففففي خفففاورې تفففخفففم وکفففري روغ ګفففلفففزار لفففه
د خففپفففل رنفففـ او بففوی پففنفففډونفففه شففففففففکففرانفففه يففوسففففففففي بففهفففار لفففه
دا جهففان د نور او سففففففوز ولې ور شففففففي چې سففففففففاز چ فپ شففففففي
چې جفففانفففان پفففه مسففففففف تو سففففففف تر ګو ګو تې ور وړ لی سفففففففتفففار لفففه
پفففه قففبففرونففو کففې پففرتففې دي الس او پښففففففففې شففففففففونفففډې او ګففوت فې
څو شففففففي قبر جوړولی د د ې سففففففرو سففففففترګو خمفففار لفففه)2(..

 1د پلوشو  ۱٢۶مخ.
 2د پلوشو  ۱٢۸مخ.
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يا د سففففود اګر په نوم شففففعر چې په هغه کې يې د اسففففتعمار منحوسففففه او
ياکرغیړنه څیره او دپاکسففتان د چنګیزي په اصففالح مسففلمان نظام په ډير
هنرمندانه او د لمس وړ توګه ترسیم کړې وايې:
عفففففففف ففففففففبففففففففه داسففففففففففففففواد ګففففففففر دی
پففففففه الس تففففففیففففففغ پففففففه سففففففففففففر قففففففرآن
په دې اوږده شفففعر کې د آزادۍ غوښفففتونکو د تطمیع کولو د هغوی د
غرور او آزادۍ پر ستۍ د جذبې د وژلو چالونه او نیرنګونه افشا شوي دي
او يا د غم لورپه شعرکې چې وايې:
لفففففنفففففګفففففه تفففففیفففففاره شفففففففففففوه رڼفففففا يفففففې راوړه
آدم چففففففې مسففففففففففففت شففففففففففففو(حففففففوايففففففې)راوړه
مففففرـ چففففې د خففففپففففل ژونففففد تففففاالش کففففې ووت
ژونففففففدون يففففففې راوړ او سففففففففففففايففففففې راوړه
تففففففورې چففففففې چففففففغففففففه د کفففففففففففففر وکففففففړه
ډال يفففففففې پفففففففیفففففففدا کفففففففړ قفففففففاليفففففففې راوړه
چې اوښفففففکې سفففففرې شفففففوې شفففففراب ترې جوړشفففففو
چففففې غففففم بففففابففففا شففففففففففو خففففنففففدا يففففې راوړه) 1(...
او يا د بت په نوم شعر کې:
دا د عفففففففیسفففففففففففففی د الس پفففففففه شفففففففففففففان
ژونفففففففد او امفففففففیفففففففل او خفففففففنفففففففدا خفففففففوروي
(بفففففففففت)ورتفففففففففه څفففففففففنفففففففففګفففففففففه ووايفففففففففمفففففففففه

 1د پلوشو  ۱۴٩مخ.
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مففففا تففففه چففففې نففففور او رڼففففا خففففور وي) 1( .....
د غه راز د غني خان د پن رې چ غار په دې کټګورۍ شففففففعرونوکې ق ید،
خاورې ،ای باد سففبا ،ژوند ،ګوګل ،جناب شففیخ ،سففاز ،اور ،ګواه ،څومره،
بففل څففه ،ت جففام ،آدم ،غم ،هوش ،حسففففففن ،نففه کېږي ،پففه عقففل ،اورکې،
حسفففففاب ،غزل ،لوږه ،قمسفففففت ،ټوقه ،ډنډکی ،دوزخ ،جنت ،زه ،پسفففففرلی،
ژوندون او نورو شعرونو کې بېالبېل مطالب وينو او لولو.
په دې شففعرونوکې هم د يوې خوا د چخوف خبره( :چې په انسففان کې
د ښفففکال حس هیه پوله او سفففرحد نه پېژني) صفففدق کوي ،او له بلي خوا دا
خبره هم صففففففدق کوي ،چې (نه فکر کوي چې بندی يې حال دا چې آزاديې
او ته فکرکوي چې په خپل سففففففره يې خو حال دا چې د نورو پورې اړه
لرې)....
د غني خان په دي شعرونوکې هم که له يوې خوا د استعمار د میراث
خورو پر ضد پکې قهر او عصیان او سرغړاوی لیدلی شو ،نو د زندان په
کوني کې د هغه تصففوير نه را پیدا شففوی او د هغه عیني ت سففم دی ،د يوه
لیکوال خبره چې لیکي:
هنر نړۍ د ځینو ارمانونو په رڼا کې منعکسففففففوي ،هر سففففففتر هنرمند
نوی او يواځینی دی ،هغففه د ژونففد نوې پففديففده يعنې هنر هسففففففتوي .چې
(هرتزن) ورته د ښفففففکال پیژندنې واقیعت او (بلینسفففففکی) ورته هنري نړۍ
وايې ،او اوس زياتر د هنري نمونو په توګه ورته ګوته نیول کېږي ،هنر

 1د پلوشي  ۱۵٢مخ.
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خپل قوت د واقیعت سره د ټینګو اړيکو څخه اخلي ،داسې واقیعت چې هنر
ته د ډيرو ژورو انتظامونو د منعکس کولو وس ورکوي.)1(....
په دې ډول د غني خان دغه شعرونه هم سره له دې چې د زندانونو په
کون ونوکې ويل شفففوي ،خو له بیروني واقیعتونو سفففره ډير نژدي پیوندونه
لري.
په همدې برخه کې يو لړ نور شفففففعرونه هم شفففففته چې د هغه د ملګرو
سففره د زندان د حاالتو او د هغه د مسففتانه او آزادانه خیاالنو او بي پروايیو
څرګندوی دی لکه د شففپږ زمري د شففعر په سففرکې د يوې توضففیح په ترڅ
کې لیکي:
په کال  ۱٩۴٩کې زه په درېیم ځل د هرې پور جیل ته را ورسیدم ،دا
زما د بنديدو دويم کال و ،په دې دوران کې ما پیښور او د حیدر آباد سند په
جیلونوکې ډېرې بدې ورځې تېرې کړې وې ،موږ ټول ياران دوسففتان خپل
خپلوان د پاکستان په ټولو صوبو کې خواره بند وو خو د هرې پور جیل ما
ته د کور په شففففان ښففففکارېده ،ځکه چې دې کې زما بابا ډيرکلونه تېر کړي
وو ،د هغه د الس ډيرې ونې دلته شففففففنې والړې وې ،زه د حیدرآباد د جیل
نه دلته په کال پس راغلم او په ډيره موده پس مې يو وړوکی د زيړو ګلونو
نه ډ بوټی ولید ،هر سحر چې به زه پاڅیدم نو د هغه سالم له به الړم.
زه په انګسففففففتان ،يورپ او امري که کې ډير ګرځیدلی يم او ډيرلوی
باغونه مې لیدلي دي ،ولې دومره ښفففايسفففت او رڼا په يو بوټي کې هم نه وه

 1زيبايې شناسي نوين  ۷۸مخ ( ۱۳۵٢نق
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څومره چې دغې غريب او ارزان ګل ته د خوا اوسففففففپنې تورې پن رې او
چاپیر تور ماحول وړکړې وه ،دې پن ره کې ما سره نور شپږ ملګري وو.
 .۱پیر شففففففاکرهللا د ګوجرو ګړۍ  .٢خان خیل مهردل خان د هوتي د
نواب وراره  .۳جهان زيب خان د رزړو ،زما د ترور زوی .۴فردوس د
مففانیرۍ چې موږ ورتففه د مینې نففه کوکو وايو  .۵زرين خففان د میففاسففففففۍ
دپارلمن ممبر  .۶يوسفففف خان بابه خیل ،يو ماښفففام مې دماغ وتښفففنید دا د
ټوقو شعرمې ولیکه.او د ډوډۍ نه پس مي واوراوه (.)1
دلففففتففففه کففففې پففففنفففف ففففره ده پففففکففففې شففففففففففپففففږ دي زمففففري
څو غ ف دي څو اوږده دي څو څففاربففه دي څو نري
وروره پففففاکسففففففففففتففففان عفففف ففففب جففففوړ کففففړی چففففړيففففاګففففړدی
بفففففنفففففد پفففففکفففففې ديفففففوان ،پفففففیفففففريفففففان ،زوز ،ښففففففففففاپفففففیفففففري
غني خان د پورتني شعر له پای وروسته لیکي:
چې دا شففعرمې وا وراوه نو ټول ملګري مې چپ شففول ،يوسففف خان
خو را سفففره خبرې بندې کړې ،زرين کاکا مهردل خان ته خپل زړه سفففپک
کړ ،مهردل خان هم خفه شففففففو ډير بد رد يې راته وويل ،زه ډير خپه خپلې
چوکۍ تفه روان شففففففوم ،نفاګهفانفه مې هغفه وړوکی د زيړو ګلو بوټی ولیفد
ورسففره خواکې کښففیناسففتم ،هغه وی ولې خان خو ډير خفه يې؟ ما وی ټول
دوسففففتان مې خفه کړي دي ،ځکه خفه يم ،ما خو ټوقه کوله خو هغوی ترې
بوقه جوړه کړه ،وی خانه؟ دا خپله خوله دې هم قال ده هم بال.
په دغه ماښففام ما د خپل ژوند اوله قصففیده ولیکله او د ت ربې په طور
مې خپلو ملګرو ته واوروله ،او هو ،هغه ماښا م زه په ټوله دنیا ښه دوست
 1غني خان پلوشي  ۱۸۶مخ.
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او لوی شفففاعر شفففوم او کوم شفففعر چې زما دا ټول مرور دوسفففتان زما مینه
نا ياران کړل هغه لیکم.)1(....
د دې شعر سر داسې دی:
يففففففففووړه غففففففففونففففففففدې پففففففففنفففففففف ففففففففره کففففففففې
پفففففففه يفففففففو ګفففففففوټ کفففففففې د دې جفففففففیفففففففل
دا وو ګفففففففففففلفففففففففففو جفففففففففففوړ کفففففففففففړی
2
)
آزادۍ لففففففففففه چففففففففففا امففففففففففیففففففففففل( .....
د پورتنیو دوه شفففعرونو يادونه مو په دې خاطر وکړه چې لوسفففتونکي
لږ تر لږه د شاعر د زندان ،شپې او ورځې او د هغه د ملګرو حالت تداعي
کولی شي.

د کارغانو او مرغانو په نوم سمبوليک شعرونه:
د غني خان د شعرونو يا د پن رې چغار په شعرونو کې د شاعرۍ بل
اړخ هغه سفففففمبولیک شفففففعرونه دي چې هغه د يوازيتوب په حالت کې د چا
خبره ژوند او مرـ ته او حیواناتو يعنې کارغانو ته ويلي دي ،شفففففففاعر د
دغه ډول شففففففعرونو تر مخه د مرـ او ژوند په باب په يوه کوچنۍ يادونه
کې لیکي:

 1پلوشي  ۱۸۸مخ.
 2پلوشي همدا مخ.
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(د انسففان سففره د هرسففوال ځواب شففته ،ولې د مرـ ځواب نه لري ،د
جهان اکرره فلسففففففي او ټول مذهبونه د عزرائیل د شفففففاهنشفففففاهیت برخالف
بغاوت دی ټول دغې تورې کندې نه تښتي)1()......
د مرګي په نوم شففففففعر کې غني خان د خیام په څیر د ژوند د ډيرو
ارزښففتناکو شففیبو شففمار کوي او د هر درنـ په هیريدو هغه افسففوس کوي،
خوخپله دی زړه ټینګوي او د مرـ پرضففد بغاوت کوي ،هغه نه مني او په
اوچت آواز د نیستۍ په باب وايي:

مففففففففففرګففففففففففی دې راشففففففففففففففففي
شفففففففففففففففففراب کفففففففففففمفففففففففففیفففففففففففږي
پسفففففففففففرلففففففی خففففففال صفففففففففففیففففففږي
کففففففففففففمففففففففففففیففففففففففففږي
ګففففففففففففالب
رڼففففففففا د شففففففففففففففمففففففففع کففففففففې
د سفففففففففففففحفففففففر نفففففففور راغفففففففی
کفففففففور د بفففففففلفففففففبفففففففلفففففففو تفففففففه
نففففففففوم د بففففففففاتففففففففور راغففففففففی
سففففففففففتففففار کففففې شففففففففففرنففففـ هففففغففففه
د مفففففففاښففففففففففففام نشففففففففففففتفففففففه دی
سففففففففففرور پففففه سففففففففففتففففرګففففو کففففې
د خفففففیفففففام نشفففففففففففتفففففه دی) 2( ....
ش

 .1پلوشي  ۱۶۴مخ.
 .2پلوشي  ۱۶۴مخ.
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د ژوند د هرې شیبې څخه خوند اخیستل او د هرې بې خوندې شیبې د
السه ورکول د شاعر د فلسفي طرز فکر او د زمانې بې پايه او بې پوښتنې
تیښته دوه متناقض واقیعیتونه وو.
د ترخو واقیعتونو لففه دغففه ګرداو څخففه تیښففففففتففه او فرار او يو ډول
شففففاعرانه پرديوالي ته پناه وړل چې بیا هم واقیعتونه پکې وينې د شففففاعر د
ژوند په دې پړاوکې انعکاس کوي.
لکه چې په خپله هم د دغه سمبولیکوشعرونو په باب لیکي:
خو د ژوند ښايست دا وي چې ټول عمر انسان سره د ده د خال صیدو
فکر نه وي ،کله کله يې دا ټولې غټې غټې خبرې هېرې شففففففي او په خپل
ماحول کې د وړو وړو څیزونو په تماشفففففه شفففففي او د وړو وړو شفففففمعو په
تاالش کې ځان د هغې لويې تاريکۍ نه وتښتوي.
د حیدر آباد سففففند په جیل کې زما د ټوټې ټوټې مسففففتقبل نه عالوه ډير
نور څه هم وو ،د چکۍ د دروازې په خوا کې د میږو جالې وې،کله ناکله
به زموږ د احاطې په کې کوترې کښفففیناسفففتې ،کله به نیمه شفففپه کې د تارو
چړ چق واوريد ،کله به نور کارغه لکه د يو جمهوري وزير اعظم د شفففور
او چل نه ډ په ديوال کښفففففیناسفففففت ،د بمبې خوا ته په ماښفففففام کې چینډخه
راغله ،ديوال د پاسففففففه به د او بړبړ راغی ،او په دغو ورځو کې زه ډير
وږی تږی او يوازې وم نوما به دې ټولوسره خبرې کولې....
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دا روان شففعرونه ما د هغوی په م لس کې لیکلي دي ،که زه د هغوی
په طبیعت نه يم پوه شفففوی ،نو معافي غواړم ،زه د انسفففان هډوکی لرم او د
چینډخ په څرمن کې نه شم ننوني(.)1
په دې شفففعرونو کې د او  ،کوتره ،چینډخ ،میږي ،ماشفففي ،آس بدو،
کفففارغفففه ،مږه ،بفففازيګرکوتر ،کوچی ،مالچرګفففک ،چرـ ،بودا  ،تفففارو،
کورکوړه او مچ شعرونه يادولی شو.
کله چې موږ د آزادۍ ،خپلواکۍ ،ننـ او غیرت سففففره د شففففاعر زياته
مینه او عشففق د هغه په نورو شففعرونو کې وينو ،او له بلي خوا د اسففتعمار
انګريز او د پاکستان د انګريزي استعمار د میراث خورو واکمنانو او نظام
سره د شاعر او سیا سي انقالبي شخ صیت نه پخال کیدونکې کرکه وينو او
له بلي خوا د شفففففففاعر شفففففففاعرانه او خالق ذهن ته پام کوو نو د دې ټولو
واقیعتونو د تحلیل په نتی ه کې ويلی شففففففو چې د شفففففففاعر دغه کټګوري
شعرونه ساده شعرونه نه دي ،بلکې د شعرونو د ساده والي او د شاعرانه
مشغوال سره سره د استبداد ،استعمار او پاکستان په وړاندې د شاعر د قهر
او عصففیان شففاعرانه سففرغړاوی هم پکې شففته چې د څو مرالونو يادونه يې
کوو.
د او

په شعر کې:

پففه خیټففه دې ځففان ورکړځکففه ډوب سففففففپففک او دووس شففففففوې
مففیففن پفففه پففیففکففوړې شفففففففوې ځففکفففه پفففاتففې د جففلففوس شفففففففوې
جففففنففففون خففففنففففدا دې ورکففففړه د ځففففوځففففانففففو پففففه بففففدل کففففې
د حسففففففن بادشفففففففاهې کې د ژوندون ويرې جاسففففففوس شففففففوې
 .1پلوشي ۱۶۶ ،مخ.
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تفففا ښفففففففففايسفففففففففت د آرمفففان ورکړ بفففد رنګي کې د ژونفففدون
تففففا ورکففففړه پففففه ټففففیففففپففففرو فففففلسفففففففففففففففه د افففففالطففففون....
او کوتره چې هر وخت د سولي ،ښکال او مینې سمبول دی وايي:
د جففففففففففنففففففففففت مففففففففففرغففففففففففۍ کففففففففففوتففففففففففره
د غففففففففففم در ده بففففففففففې خففففففففففبففففففففففرې
کفففففففففه پسففففففففففففففرلفففففففففی دی کفففففففففه خفففففففففزان
سففففففففففففففتففففففففاوي مسففففففففففففففتففففففففې بففففففففازيففففففففګففففففففرې
بل مرال دچرـ په نوم شعرکې:
کفففففففوي د سففففففففففففپفففففففي
خفففففففورا
اومسفففففففففففف فففففففلفففففففي د مفففففففاليفففففففانفففففففو
بففففففففففانففففففففففګففففففففففونففففففففففه د بففففففففففالل
او لففففنففففګففففوټففففی د چففففنففففګففففړيففففانففففو
پفففففرتفففففوګففففف دی يفففففاره نشفففففففففففتفففففه
او شفففففففففففمفففففلفففففه نفففففیفففففغفففففه د خفففففان
شففففففففففل ښفففففففففف ففففې دې سففففففففففاتففففلففففي
خفففففففو سفففففففففففففحفففففففر وايفففففففي اذان
پفففففففه جفففففففنفففففففک کفففففففې بفففففففهفففففففادر
او مسففففففففففتففففانففففه لففففکففففه چففففنففففګففففیففففز
پففففه مففففیففففنففففه کففففې يففففې شففففففففففرمففففه
بففففففي پففففففراو لففففففکففففففه انففففففګففففففريففففففز
اور بفففففوز دې د قفففففاضفففففففففففي دی
طففففففبففففففیففففففعففففففت دې د هففففففټففففففلففففففر
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آواز دې پففففففففففخففففففففففڼففففففففففی دی
او انففففففففداز د مففففففففنسففففففففففففففټففففففففر
دی
انففففففففففففففففف فففففففففففففففففام.............
ای مففففففف فففففففنفففففففونفففففففه د ډيفففففففران
يو ورځ پففه وروسففففففتی بففانففـ وکړي
ډوډۍ بفففففه وکفففففړي خفففففان) 1( ......
دا و د غني خان د پن ري چغار په باب يو نیمګړی تصويرکیدای شي
په دي باب زيات کار وشفففففي او دشفففففاعر د شفففففخصفففففي ژوند د نا معلومو،
پیښفففوسفففره په اړه کې د هغه د فکرونو ،تامالتواو انديښفففنو پ څرکونه هم
راڅرګند شي.
خو له بده مرغه اوس په دې شففففففیبوکې موږ زيات مواد نه لرو ،غني
خان د خپلو شففففففعرونو د دې برخې په پای کې د جیل په دننه کې لیکي :د
هري پورجیل  ٢۰جوالی  ۱٩۴٩عیسوي.
کتاب خالص شففوخو شففعرونه ډير پاتې شففو ،خیر بیا به چېرته څه غم
وکړو ژوند هم ع ب ش فی دی ،دې کتاب کې اول شففعر د اوبو په جهاز کې
په بحرهندکې لیکلی شفففففوی و او آخرنی د هري پور جیل د کوارنټن په يوه
چکۍ کې په دې منځ کې چې څه مستۍ ،خوشالي ،ارمان ،امید ،ويره ،خندا
او ژړا په ما راغلي دي نو دې پاڼوکې موجود دي ،ولې افسففففففوس دی چې
ژبه مې د زړه څومره طاقت نه لري ،بیان د احسفففففففان نه کمزوی دی خو

.1پلوشي  ۱۸۰مخ.
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نه دی کړی بلکې د ښکاره کولو

او هم د دي يادونې په پای کې لیکي:
که په دې خیاالتو کې دومره حسففففففن وي چې له ما نه پس هم ژوندي
پاتې شففففففي نو زه به وايم چې واقعیي ما د ادب چینه وموندله اوس ،دوی ما
ژوندي کړي دي بیا به دوی ما ژوندی کوي( .غني)()2
ګورو چې په وروسففففففتیو ټکوکې غني خان ښففففففه اټکل کړی دی ،بايد
يادونه وکړو چې هر هنرمند او هر اديب او شاعر د خپل تاريخ او چاپیريال
هنرمند دی او اړ دی چې په دې چوکاټ کې ځان وساتي او سره له دې چې
کله هم ډير چټک خو (هی کله ورو او کرار نه)د خپلي ټولني سففففففره ګام
اخلي.
او غني خان دا کار ښففففه په زغرده او ښففففه په زړورتیا کړی دی او دا
واقیعت اوس هرڅو مني چې هغه به تل له خپلو شففففعرونو سففففره ژوندی
وي.

 .1پلوشي  ٢۳۶۰مخ.
 2همدغه اثر  ٢۶۳مخ.
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په شعر کې د شاعر تصویر
د غني خان په شففففعرونو کې که موږ شففففعريت ،نوی والی او خالقیت
وينو نو تر اوسففه په پښففتوشففعر کې د هغه د شففعر په اندازه پیاوړی او پراخ
تصفففوير چا نه دی ويسفففتلی ،د غني شفففعر د فلسففففې ژورولی په څنـ کې د
اوچت تخیل سره پراخ تصويرونه لري.
د غني خان د شفففاعرانه ښفففکال توصفففیف او تخیل په باب دا نکل ښفففه
صدق کوي چې وايي:
يوکلیوال ښار ته راغی او په ټول ښار کې يې د شاعر ستاينه ،صفت
او نوم واوريده ،ورپسې وګرځیده چې شاعر پیدا کړي ،آخريې شاعرماښام
مهال له ښففاره بهر پیدا کړ ،له هغه نه يې پوښففتنه وکړه( :څه دې کړي دي
چې دومره مشهور شوی يې ،شاعر ورته هالل وښوده او پوښتنه يې وکړه،
هغفه وينې ،کلیوال وويفل :اوس دې سففففففترګې پټې کړه او ووايفه چې ه غه
وينې ،کلیوال وويل( :نه)شففففففاعر وويل :خو زه کله چې سففففففترګې پټې کړم
هالل له خپل رنـ او ښففففففکال نه ډېر ښففففففکلي وينم ،دا يو شففففففاعرانه مرال
دی)(.)1

.1دنیا ،نشريه سیاسي وت وريک  ٩-۱۰ګ ّ  ۱۳۵٩کال حزب تودة ايران.
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د مرال په توګه :د جنت او دنیا په شففففعر کې د خپلو نورو شففففعرونو په
څېر د دې او هماغه دنیا ژور او ښففففکلی تصففففوير باسففففي ،په دې ان ورکې
ښکال او تخیل هم ډير ښه ځای کړی شوی او فلسفي غوښتنې هم.
چفففففففې مسفففففففففففففتفففففففي وي او ځفففففففوانفففففففي وي
جففففففففففففام
جففففففففففففانففففففففففففان وي اوډ
او
ډيففففففففففر ګففففففففففلففففففففففونففففففففففه لففففففففففږ يففففففففففاران
او غفففففففمفففففففګفففففففیفففففففن غفففففففونفففففففدې مفففففففاښفففففففففففففام
شاعر د دې غوښتنه کوي د خپل فلسفي طرز فکر مطابق هغه په خپل
څو سفففاده شفففیانو او لمس وړ عناصفففرو څخه ځانته جنت جوړوي ،او د بل
جنت لپاره د انتظار وس نه لري او د دې يادونه هم کوي چې که دا ټول
ونه شي نويا خو......
ربففه ای جففانففانففه ربففه دغففه يو سففففففوال خو منظور کففه
ګنې الړ غني دې مړ شففففففو ورپسففففففې يې جبۍ کېږي
په دې شفففعر کې د يوه شفففیبه خوند ور ژوندانه ،د ماضفففي او مسفففتقبل
تورې هیوال په منځ کې يوه شفففیبه رڼا ده چې د لمر څر او د سفففپوږمۍ د
هالل په څېر بله کې ځلیږي او د شففاعر غوښففتنه هم دا ده چې همدغه شففیبه
کېدای په ډيره اسانه فارموال په جنت بدله شي.
خیام وايي:
ګفففويفففنفففد کسفففففففففان بفففهشفففففففففت بفففاحفففور خفففوشفففففففففت
مففففن مففففی ګففففويففففم کففففه بففففاغ انففففګففففور خففففوشففففففففففت
ايفففن نفففقفففد بفففګفففیفففرو دسفففففففففت ازان نسفففففففففیفففه بفففدار
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کفففه آواز دهفففل شففففففف نیفففدان از دور خوش اسفففففففففت
نوموړی په همدې ډول د خپل ژوندانه او د خپل عمر د رنـ رنـ
شیبو په يو درنـ تیريدل يوه شیبه تصور ته راوړي او په هغه سوچ کوي
کله چې هغه په دې باب د خپل فکر په سففففففمندرکې الهوکیږي ،نو په ډير
سوز او ګداز سره يو ناڅاپه چیغه کوي او د (لکه واخلي چې ماشوم شعر)
يې د يوي نا اشنا سندرې په څېر له خولې وزي.
نوموړی په دې شففففففعر کې د خپل ژوندانه د رنګینو شففففففیبو ځغاسففففففته
ترسففیموي چې څرنګه په يو درنـ او د سففترګو په رپ کې تیرې شففوي او
چې څو پرې خبريږي نو د ژوندانه د مازيګر زيړی لمر د خپلو وړانګو
تناب له ځان پسي راکاږي:
لکه واخلي چې ماشوم
لففففففففکففففففففه واخففففففففلففففففففي چففففففففې مففففففففاشففففففففففففففوم
شفففففففففففففکفففففففرې د سفففففففففففففرو ګفففففففلفففففففونفففففففو
ډ
خفففففففانفففففففدي چفففففففغفففففففې وې غفففففففورزی يفففففففي
لفففففففففپفففففففففې لفففففففففپفففففففففې پفففففففففه مفففففففففوجفففففففففونفففففففففو
د ى پففففففففه غففففففففاړه ورتففففففففه خففففففففانففففففففدي
خففففففړسففففففففففففیففففففالب يففففففي ګففففففالب يففففففوسففففففففففففي
نفففففففه پفففففففه زور سففففففففففففیفففففففالب پفففففففوهفففففففیفففففففږي
نففففففففففه پففففففففففه قففففففففففدر د ګففففففففففلففففففففففونففففففففففو
داسففففففففففففففې مففففففففا دا خففففففففپففففففففل ژونففففففففدون
د مسفففففففففففتفففففي سفففففففففففیفففففالب کفففففې لفففففهفففففو کفففففه
پفففففففه خفففففففپفففففففل الس مفففففففې ځفففففففان بفففففففنفففففففدي
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د څففففففففففو قسففففففففففففففففمففففففففففه دوزخففففففففففونففففففففففو
لففففففففکففففففففه واخففففففففلففففففففي چففففففففې مففففففففاشففففففففففففففوم
تفففففففالفففففففی دسففففففففففففرو او سففففففففففففپفففففففیفففففففنفففففففو
ډ
پففففففففه خففففففففنففففففففدا خففففففففنففففففففدا يففففففففې نففففففففولففففففففی
پففففففففففه کففففففففففوڅففففففففففو پففففففففففه بففففففففففازارونففففففففففو
غففففففففلففففففففه وايففففففففي واه واه د نففففففففرزويففففففففه
څففففففففه سففففففففففففففخففففففففي ارسففففففففففففففالخففففففففان يففففففففې
دې نفففففففففه زور د دولفففففففففت ويفففففففففنفففففففففي
نففففففففففففه دردونففففففففففففه د غففففففففففففمففففففففففففونففففففففففففو
دا سففففففففففففففې مففففففففا دا خففففففففپففففففففل ژونففففففففدون
کفففففففه خفففففففاورې کفففففففه ايفففففففرې کفففففففه
رو
ځففففففففان مففففففففې وتففففففففړه پففففففففه خففففففففپففففففففلففففففففه
د غهفففففففففففففففب پفففففففففه زنففففففففف فففففففففیفففففففففرونفففففففففو
يففففففا دا ژونففففففد بففففففیففففففلففففففلففففففي جففففففنففففففـ دی
او يفففففففففا زه پفففففففففهفففففففففلفففففففففوان نفففففففففه وم
هففففففم ونففففففه لففففففیففففففد
مففففففا خففففففو هففففففیفففففف ففففففو
چففففففې زوره ور شففففففففففففو پففففففه غففففففمففففففونففففففو
زه ال ويښ نفففففففففه وم د خفففففففففوبفففففففففه
چففففففففې زيففففففففړی مففففففففازيففففففففګففففففففری شففففففففففففففو
چففففففې يففففففې زه پففففففه قففففففدر پففففففوی شففففففففففففوم
و د ګفففففففففلفففففففففونفففففففففو
ګفففففففففلفففففففففزار تففففففففف
اوس نففففه رنففففـ شفففففففففتففففه نففففه مسفففففففففتففففي شفففففففففتففففه
نففففففه سففففففففففففیففففففالب شففففففففففففتففففففه نففففففه ګففففففلففففففونففففففه
د يففففففو خففففففوب لففففففیففففففده ووتففففففیففففففر شففففففففففففو
د ارمففففففففانففففففففونففففففففو
ژونففففففففد شففففففففففففففو ډ
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بففففففففففاغ د ګففففففففففلففففففففففوپففففففففففي تففففففففففاالشفففففففففففففففو
د اللففففففونففففففو شفففففففففففکففففففور مففففففې تفففففف شفففففففففففو
مفففففففففففففففالجفففففففففففففففانفففففففففففففففه
واوره
ال
دا
کففففففې ټففففففنففففففـ ټففففففنففففففـ د حسففففففففففففابففففففونفففففففو
وخفففففففت او ژونفففففففددغفففففففه تفففففففقفففففففريفففففففر دی
د يفففففففو اور يفففففففې بفففففففل لفففففففره بفففففففوتفففففففلفففففففم
دا
د

ژونفففففففففدون و کفففففففففه يفففففففففو دام و؟
غفففففففففففففمفففففففففففففونفففففففففففففو
د
اورونفففففففففففففو
پانوس ۱ ،مخ

که زموږ د زمانې دغه سففتر متفکر او شففاعر د خپل چاپیريال او ټولو
پديدو سففره سففنت ماتونکی چلند کړی ،د هغو بدې خواوې يې غندلي اوښ فې
يې ورته ستايلي او په هرڅه کې يې جمال او ښکال لیدل نو په شعر کې يې
هغه ابتکار او بداعت تر سفره کړی چې د ټولو پښفتو شفاعرانو په شفعر کې
ډير لږ لیدل کېږي.
په زغرده ويلی شفففو چې غني خان سفففره له دې چې کله کله د قالب او
فورم له پلوه د پښففتو د کالسففیک شففعر په څېرشففعر ويلی خو له فکري پلوه
يې بیخي په دې جريان کې بدلون راوسفففتی او د فورم او شفففکل له مخې يې
هم پکې نوی والی راوسففففتی او د هغه په اشففففعارو کې (نوی شففففعر) د نوې
محتوی او مهمون سره هم له بیخي نوی او ډير په زړه پورې دی.
د مرال په ډول د (چین ي ) په نوم شفففعرچې هم نوی شفففکل لري او هم
زوړ ،ډير ژورتیا اوعمق لري ،هغه په دغه شفففففعرکې چې په را وروسفففففته
وختونو کې يې لیکلي او د (غني پلوشففې) او د (پن رې چغار) کې نشففته په
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ژوره او دقیقه توګه په کې خپله ټولنه د يو باغ په څېرترسفففیموي او په هغو
کې د نويو آفاتو او مرضففففففونو تصففففففوير کاږي ،د چین و درمل کوونکی د
وخت د نظام خاص سمبول دی او داسې نور.....
نوموړی شففعر يې د ايوب خان د ماراشففال په وخت کې لیکلي دی ،که
د هغه د شعر نه په سطحي ډول داسې ښکاريږي چې ګوندې هغه د سیاسي
مسايلو سره ځان مخامخ کوي ،نه غواړي نو داسې په زغرده ويلی شوچې
خبره بالعکس ده ،که د هغه په شففففعرکې ظاهرا ً له سففففیاسففففت څخه فرار او
تیښته څرګنديږي نو په عمق کې د هغه د فکر ټوله مس اله په دې کې ده.
دغه راز اوس چې خبره د هغه په (نوي شعر)کې ده ډير ښه مرال يې
د لټون په نوم شفففففعرکې وينو چې د عمر او ژوند سفففففختې شفففففیبې کله هم دا
وړي د اوږدې غرمې او د ژمي د اوږدې او نه خالصفیدونکې شفپې سفره
ورته بولي(وخت خپه نیولی په رکاب سوربولي)او شاعر د خپل ژوندانه په
دغه چپ چوپ عالم کې يوازې د خپل زړګي درزا ته غوږ نیولی ،هغه د
ځان سفففره د خپل زړه سفففره هم م ادله کوي او د هغه له اسفففارت څخه هم
ځان آزادوي او هرڅه کې په شفففففرايطوکې په جام کې او د جمات په تاخ او
هر څه کې يوه ورکه پلټي ،په میحانه کې د افالطون په مرـ کی ژوندون
ګوري خود دې ټولوسره يو اظطراب ويني او ددغه اظطراب څخه د تیښتې
لپاره يوه شففیبه ګوري ،دا تیښففته او فرار د ژوند نفې کول نه بلکې د ژوند د
خوند او رنـ سففففففره افراطي مینه ،هغه دې ته رابولي چې د دې (يو ور
سففففففاعت د لدار کړی ځان) چې بیا يې هم خپل فلسفففففففي طرز فکر پکې په
هنرمندانه توګه ځای کړی دی.
يادونه ( :په دويم ټو
دى ۔)

کې دوجودې فلسفې له لیده دا شعر شنل شوى
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شعر دا دی:

لټون
غرمه د اوړي
لکه شپه د ژمي
يو خاموشي
او قالري خور دی
د کور کوړکو ګوګو
او چپ چاپ عالم هو
وخت ښپه نیولى
په رکاب سور دی
دنیا دې خپل زړګي ته غوږ نیولى
د مرـ او ژوند حساب کتاب اور دی
فها کې ګډ يو مسکیې توب شان دی
لکه په خوب کې څو
او زه يواځې
په خیالونوکې ډوب

رباب اوري
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د خپل ارمان
تالش کې ګرځمه
يو ور
م بوره
مسافريم روان
په مزکه پروت
په اسمان ګرځمه
ما هم دې خپل زړګې ته غوږ نیولی
د ژوند څه وجه څه نسب لټوم
درد له او مرـ له څه سوب ګورم
ابدکې خپل د هوس حباب لټوم
د ولې ،ولې
په درياب کې ور
جام کې شراب
او په شرابو کې
په سور کتاب کې
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د جمات د تاخ
زه مرـ او ژوند
يو تړون ګورم
چپه چپتیا
او خاموشي
کې زه
شرنـ دستار
د تال مهمون ګورم
چاپیره رنـ کې
شنوکمتروکې
ځان له جواب د خپل ژوندون ګورم
زه لیونی يم ،لیوني يم رښتیا
په میخانه کې افالطون ګورم
ځان ته چې سترګې مې راواړ ولي
بس
مرـ
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او نی
ووينمه
زه لیونی يم لیونی يم رښتیا
د مرـ په سترګوکې ژوندون ګورم
غرمه د اوړي
لکه شپه د ژمي
يو خاموشي
يو قالري خور دی
چرته کې
يو ب ری
د نور
ستوري
که لری د صحرا اور دی
ما ته وړوکو
ما ته وړوکو
پلوشو
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کې وايي
که غردی لوی
په سرکې الرخوشته
څه
که ژوندون
يو رو
ساعت
د هوش
يو
ابدي
د ده ،د لدار خوشته
زړګیه ،ځان ټګي که ما ټګي
څنګه ځان خالص د هرجن اله کړی
زړګیه ،ای ټګه زړګیه زما
ځان کې مشغول او ما خوشحاله کړه
خوستا نه منم
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غرقیږمه
سم په رښتیا
لیوني کیږمه
د اضطراب په تور درياب کې زه
اوس سرسري يم بیا ډوبیږمه
په تورو ويرو کې مه کېږمه
دلته په خپل اور کې سوزيږمه
په ژوندون تورې خاورې کېږمه
په خپلو وينوکې ډوبیږمه
غرمه د اوړي
لکه شپه د ژمي
يوخاموشي يو قالري خور دی
غرمه د اوړي
لکه شپه د ژمي
چرته کې لرې
يو ب ری د نور
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ستوری ،که لرې د صحرا اور دی
ما ته وړوکو پلوشوکې وايي
که غر دی لوی په سرکې الره شته
څه که ژوندون يو ور

ساعت دی د هوش

يو ابدي د ده د لدارخوشته
پانوس –  ٢۸مخ
غني خان په ډيرو شفففعرونو کې اوله هغه جملې د (باچا) په نوم شفففعر
کې ظالمانه او اسففففففتعمار ګرانه اقتدار او (قدرت)په ډير ښففففففه او هنرمندانه
توګه مسخره کړی ،په لومړي سرکې يې د باچا په سمبولیک مفهوم سره د
قدرت د ناوړه او استعمارګر قدرت ماهیت او جوهر ښه را سپړلی ،دنیا يې
هم د سففففففپی لکی بللی او په موجوديت کې يې ورته د تورې پیشففففففو خطاب
کړی او له هغو وروسففففففته يې خپل فکر بیان کړی ،هغه ته دا ډيره په زړه
پورې ده چې وايي:
مففففففففا لففففففففه راکففففففففړه څففففففففو ګففففففففلففففففففونففففففففه
يففففففو نففففففیففففففاز بففففففیففففففن شفففففففففففانففففففتففففففې جففففففانففففففان
يفففففففففففو وړوکفففففففففففی غفففففففففففونفففففففففففدې بفففففففففففاغ
او پففففففففه خففففففففوايففففففففې سففففففففففففففیففففففففنففففففففد روان
چففففففې يففففففې زه پففففففه غففففففاړه نففففففاسفففففففففففت يففففففم
پفففففففففه يفففففففففخ سفففففففففففففففوري د خفففففففففرولفففففففففی
پففففففففففه مففففففففففزه مففففففففففزه لففففففففففیففففففففففکففففففففففمففففففففففه
غفففففففففففففزلفففففففففففففې
مفففففففففففففزې
مفففففففففففففزې
د
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او بیا له دې وروسففته سففره د دې اسففتدعا او غوښففتنه کوي چې ګورئ
زه د دې کار نه يم (تاش وړلی هغه سففر شففي ،چې وژل لکه وباکړي)او په
آخر کې خو دې تففه راځي چې خففدای ځففانتففه مخفاطففب کړي او لففه هغففه دا
غوښتنه کوي چې:
چففففففرتففففففه غفففففف خففففففر تففففففه پففففففه شففففففففففففاکففففففې
دا د سفففففففففففففففرو اللففففففففففونففففففففففو کففففففففففتففففففففففه
سفففففففففففففففففففففففففففففارش ورتفففففففففففه دا وکفففففففففففړه
صفففففففففففففففیففففففففففب زمففففففففففوږ د بففففففففففابففففففففففتففففففففففه
وی پففففففففففام کففففففففففوه د دلففففففففففه خففففففففففره
غفففففففففنفففففففففي و نفففففففففه وی پفففففففففه لفففففففففتفففففففففه
دغه ډول مسفففففففايل هم د غني په شففففففعرکې په ډير هنرمندانه ژبه را
تصففففففوير شففففففوی دی او کله چې د غني د شففففففعر عمومي مطالعه کوو نو د
شاعرانه تصوير مساله په کې په دقیق ډول ځان را څرګندوي.
موږ دلته دغني خان ((دشګودمحل))شعر دهغه دشاعرانه تصاويرو د
ډيرو غوره بیلګوپه توګه را لیکو .په دې شففففعر کې د غني د امید څر هم
د هغه د ژوند د امیدونو او څرکونو په نوم راڅرګنديدلی شي او لیدل کیږي
چې غني خان د شګو د يو داسې محل شاعر دی ،د دې شعرنوم دی:
(زما محل)
د سففففففینفففد د سففففففپینو شففففففګو نفففه مې جوړ کړلو محفففل
دې ټففول خففرګففي جففهفففان ورتفففه حففیففران حففیففران کففتفففل
قفففالین مې پفففه کې خور کړو دسفففففففرو پفففاڼو د ګالب
اوچففففت يففففې ديففففوا لففففونففففه د سففففففففففازونففففو د ربففففاب
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بففیفففا رنفففـ م فې ورلفففه ورکففړ د خففوبففونففو د شففففففففبفففاب
هر ګفففل مې ورلفففه راوسفففففففتفففه مفففالیفففار مي کړ بلبفففل
دې ټففول خففرګ في ج فهفففان ورتفففه حففیففران حففیففران کففتفففل
نرګس مې پفففه غیږ راوړ هم میلمفففه مې کړ رامبیفففل
د څففاڅکو د شففففففبنم نففه مې ښففففففیسففففففتففه جوړ کړ امیففل
نسففففففففیفففم پفففه خفففنفففدا راوړل زيفففړګفففلفففولفففه د چفففامفففبفففیفففل
شففففففففراب م فې ورلفففه راوړل بففیفففا دا وښففففففففکففود بففلففبفففل
دې ټففول خففرګ في جففهفففان ورتفففه حففیففران حففیففران کففتفففل
رڼفففا مفې د سفففففففپففوږمففۍ کففړه د زهففرا پسفففففففتفې غففزلفې
خفففنفففدا تفففه د تفففمففف فففرو ښفففففففففکفففلفففی زرکفففی ګفففډيفففډلفففی
د سفففففففتفورو مسفففففففتفې سفففففففتفرګفې غفلفې غفلفې رپفیفففدلفې
رو رو پرې مسفففففففتي راغلفففه خفففدايي اور يې کړبفففل
دې ټففول خففرګ في جففهفففان ورتفففه حففیففران حففیففران کففتفففل
يواځې زه بفففادشفففففففففاه ومفففه پفففه سففففففر مې تفففاش د غم
پفففه خوا کې مې دلبره وه موسفففففففکۍ سفففففففترګې پر نم
پفففه غفففاړه يې امیفففل ښففففففیسففففففتفففه د څفففاڅکو د شففففففبنم
مفففاشففففففففومفففه نفففازنفففیفففنفففه پفففاکفففه ښففففففففکفففلفففې لفففکفففه ګفففل
دې ټففول خففرګ في جففهفففان ورتفففه حففیففران حففیففران کففتفففل
نوځکه د همدې شفففعر د اغیزې له مخې مو غوره وګڼله چې درسفففالې
نوم هم (غني د شګو په محل کې )وي خو غني خان په پښتنو شاعرانو کې
سنت ماتوونکی شاعر هم دی او هغه د شعرونو ځانګړنه ډير عوامل لري
چې په ځینو ځايونو کې تحلیل شوي دي.
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.ف .ګیرس)1(:
شففوروي لیکوال د میړني اولس ادبیات په اثرکې د غني خان په باب:
(غني خان رومانتیک ،ريالست شاعر) تر سرخط الندې لیکي:
خاص ده په پښففتو ادب کې د لومړي ځل لپاره د جنون فلسفففه رواش او
تبلیغ کړې ده ،عینا ً په همدغه يو وخت کې د شففففففعر د عنعنوي قانون او
لفظي اسففففلوب د يو سففففخت مخالف په توګه منځ ته راغی ،د غني خان آثار
پخپل منځ کې يو تربله سره تهاد لري.
خصوصا ً بیا په لومړيو وختونو کې د ده په اشعارو کې کله کله داسې
څپې راپورته کېږي ،چې هغو ټاکلو مسايلو نه م زا دی چې هغو د حصول
له پاره د ده سففففففکه پالر د خپل ژوند زياته برخه وقف کړې ده ،په همدې
ترتیب په هغه شعرکې چې اختالفات نومیږي غني خان داسې وايي:
پففففففففخففففففففپففففففففل وطففففففففن
پففففففففالر مففففففففې ور
زه د خفففففففففپفففففففففل وطفففففففففن نفففففففففه ور
دی تففففففففعففففففففلففففففففیففففففففم
د هففففففففغففففففففه خففففففففو
سفففففففففففففففاـ دپففففففففففالففففففففففک
زمففففففففففا خففففففففففو
دي ځفففففففففوانفففففففففان
د هفففففففففغفففففففففه خفففففففففو
ټفففففففففول د قفففففففففام پفففففففففه جفففففففففنفففففففففـ روان
هفففففففففر ګفففففففففلسفففففففففففففففتفففففففففان
زمفففففففففا خفففففففففو
هفففففففففر چفففففففففمفففففففففن د لفففففففففو لفففففففففو ډ
د هففففففففففففغففففففففففففه وطففففففففففففن جففففففففففففهففففففففففففان
ځففففففففففای بففففففففففې نففففففففففوره بففففففففففیففففففففففابففففففففففان
 .1ـ.ف ګیرس.د میړنې اولس ادبیات (د معتمد ترجمه) ۱۸۱ -۱۸۰مخونه کابل.
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زمفففففففا مفففففففلفففففففک ښففففففففففففکفففففففلفففففففی آسففففففففففففمفففففففان
د ښفففففففففففففیسفففففففففففففتفففففففه سفففففففففففففتفففففففور نفففففففه ډ

عدم تشدد:
د غني په آزادۍ بښفففففونکې مبارزه کې او همدارنګه د هغه په شفففففعرو
شففففففاعرۍ کې يو ډول بشففففففپړه آزادي او (اختیار) موجود دی ،غني د خپل
اولس او خلکو د ټولنیز روان په قانونمندۍ ښففه پوه دی او په همدې سففبب د
هغه په سففیاسففي ژوند کې د (پښففتون زلمي) د غورځنـ او د زرګونو زلمو
وسففففله وال کول د دې خبرې ثبوت دی چې هغه دد ې پلوی دی چې حق په
زور اخیستل کیږي نه په صبر ،هغه پوهیږي چې دښمن دښمن دی.
دي ډول هغه د ژوند په خاصففففو شففففرايطو کې د پښففففتون زلمی وسففففله وال
غورځنـ اي اد کړ ،او د عدم تشففففففدد له تـ الري سففففففره يې انتقادي جلند
وکړ.
په دي برخه کې موږ د هغه په زياتو شففففففعرونو کې د عدم تشففففففدد په
وړاندې عکس العمل وينو په څرګنده توګه د هغه افکار (په جنـ له دی
منصور روان ،نه توپ او نه تفنک لري)په مشهور شعر کې چې د پلوشي
په اثر کې راغلي څرګند شففففوي ،خو په دي بل شففففعر کې هم د هغه بغاوت
ښه جوت دي لکه چې وايې:
د غهففففففففففففب پفففففففه نفففففففیفففففففلفففففففی سففففففففففففورشففففففففففففو
د شففففففففففففیفففففففر شففففففففففففاه لفففففففمسففففففففففففی بفففففففا تفففففففور
سففففففففففتففففرګففففې بففففیففففا د پښففففففففففتففففون سففففففففففري شففففففففففوي
چففففففففې نففففففففیففففففففم اور دی او نففففففففیففففففففم نففففففففور
ځفففففوان کفففففړل شفففففففففففنفففففه بفففففريفففففتفففففونفففففه تفففففاو بفففففیفففففا
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پفففففففه مسفففففففففففففتفففففففي جفففففففنفففففففـ تفففففففه روان دی
د يفففففففار مسففففففففففففتفففففففي سففففففففففففتفففففففرګفففففففې ويفففففففنفففففففی
بفففففففففففي خفففففففففففبفففففففففففره د جفففففففففففهفففففففففففان دی
مففففففور يففففففې ږدي پففففففه سففففففففففففر قففففففرآن بففففففیففففففا
خففففففور يففففففې سففففففففففففتففففففرګففففففې کففففففړلففففففي تففففففوري
د بففففففففابففففففففا پښففففففففففففففتففففففففنففففففففو سففففففففففففففتففففففففرګففففففففو
ورتففففففففففففه وکففففففففففففړي قصفففففففففففففففففی نففففففففففففوری
ای زمففففففففففا د نففففففففففیففففففففففکففففففففففه ځففففففففففويففففففففففه
وروره
ای زمففففففففففففا د مففففففففففففیففففففففففففنففففففففففففي
ای د نفففففففففففر بفففففففففففابفففففففففففا بفففففففففففچفففففففففففیفففففففففففه
ای پفففففففففففیفففففففففففدا لفففففففففففه نفففففففففففرې مفففففففففففوره
سففففففففففففففتففففففففرګففففففففې ډکففففففففې د رڼففففففففا سففففففففففففففتففففففففا
تفففففففففوره دي څفففففففففه ده
الس دی تففففففففف
د غهفففففففففففب پففففففه نففففففیففففففلففففففي سفففففففففففور شفففففففففففوي
ففففففففففوال دي زغفففففففففره دی څفففففففففه شفففففففففففففففوه
وي پففففففففه نففففففففوي مسففففففففففففففتففففففففي مسففففففففففففففتففففففففه
پففففففففاکففففففففه ويففففففففنففففففففه د پښفففففففففففففتففففففففون شفففففففففففففوه
ولففففففففي ګففففففففوره کففففففففه لففففففففیففففففففلففففففففیففففففففی بففففففففیففففففففا
تفففففف پففففففه ويففففففنففففففه د مفففففف ففففففنففففففون شفففففففففففوه () 1

غني او د ټولنې منفي کرکترونه:
غني خان د خپل دوران شاعر دی او د شاعرۍ په څنـ کې د يوي
سیاسیی عقیدي خاوند هم دی ،په دی ډول د هغه په ټولو شعرونو کې زمان
.1پلوشي ۶۸ -۶۷ ،مخونه.
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او تـ الري اثر غورځولي دی ،د غني په شعرونو کې څومره چې
حماسي او تخیلي رنـ ډير پیاوړي دی ،څومره پکې د خوشحال خټک په
څیر مخامخ او په زړورتوب خبري هم شته.
په پښتو ادبیاتو کې خوشال خټک هم د وخت ظالمانو او مستبدينو
سره مخامخ و ،هغه هم له يوې خوا د خانۍ جرآت او له بلې خوا د هغه د
اولس پت او عزت او آزادي د پايمالونکو پرضد قهر او غصې دې ته
رابللي چې خپل اولس او په خپلوخلکوکې هغه کسانو ته چې د نورو
غالمۍ کوي ،مخ په مخ او څرګندې خبرې وکړې لکه چې وايي:
پښفففففففففتففففانففففه پففففه عففففقففففل پففففوهففففه څففففه نففففاکففففس دی
کففففوټففففه سففففففففففپففففی د قصففففففففففابففففانففففو د جففففوس دی
او د بفففار سفففففففففره يفففې کفففور تفففه دي ورغفففلفففي
پففففه ولفففف ففففه د او د غففففاړی د جففففرس دی
يا دا چې:
چفففففففففې نفففففففففه لفففففففففري نفففففففففنفففففففففګفففففففففونفففففففففه
ويفففففففففې مفففففففففه ويفففففففففنفففففففففي رنفففففففففګفففففففففونفففففففففه
دا د نفففففففففففنفففففففففففـ دپفففففففففففاره ګفففففففففففرزم
پفففففففففه دا هسفففففففففففففففې ګفففففففففړنفففففففففګفففففففففونفففففففففه
صففففففففففففد رحففففففمففففففت رابففففففانففففففدې ښففففففففففففا يففففففې
پففففففففه دا هسففففففففففففففې آهففففففففنففففففففګففففففففونففففففففه () 1
ش

او يا بل ځای خپل قوم ته دا ډول پیغور ورکوي:
 - 1خوشحال خټک څه وايې ،لیکونکی عبدالروف بینوا)۵( ،او ()۸مخونه.
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پفففه دا هسففففففې وخفففت چې وخفففت د نفففام و ننفففـ دی
دا بففففې نففففنففففګففففه پښففففففففففتففففانففففه کففففاڅففففه رفففففتففففار
مففرـ زمفففا پفففه پففوهفففه ښفففففففففه تففر دا ژونفففدون دی
د عففزت سففففففففره چففې نففوي زيسفففففففففت روزګفففار()1
او غني خان هم د هغه ټولو منفي کرکترونو په وړاندې عکس العمل
ښففففیي چې د هغه په ټولنه کې په ځان انۍ بوخت دي او د خلکو دا ذهانو په
تخريبولو بو خت وي ،د خلکو په منځ کې بې ات فاقي اچوي ،د خلکو وينې
ځبیښففففي او په ډيرې پسففففتۍ او رذالت د انګريز او بیا د هغه د پاتې شففففونو
چاپلوسففففففي کوي ،هغو ته سففففففر ټیټوي او له هغوي نه د خپل ورور د وژلو
لپاره کار اخلي ،غني دا ټول کرکټرونه که د (شففففیخ)په څیره کې وي ،که د
خان په څیره کې وي او که د بل ،ټول مسففففففخره کوي او پري ملنډې وهي،
او ډيرسفففففپورې سفففففتغې ورته وايي ،کله چې د غني خان ټول شفففففعرونه په
ژوره ټوګه لولوموږ ته په هره برخه کې نوي نوي شففیان او پیښففې سففترګو
ته راځي.
غني خان د اولس د آزادۍ د ګټلو په شرايطوکې د پېل په غوږکې ويده
له خوبه را پاڅوي او د هغو بې توپیري په جدي توګه غندي ،په دې را نقل
کړو ،البته هغه نمونې چې د خانۍ ،مذهب ،رشففففففوت ،بي اتفاقي اچولو او
دښمن ته د تسلیموولوپه برخه کې ويلي او هم يې ځینې ټولنیزو موسسو ته
ګوته نیولې او يا يې هغه بربنډې کړي دي ،د يوه محقق په قول:
د غني خان انتقاد چې التر اوسففففه د ثبات حالت ته نه دی رسففففیدلی که
څه هم توند دی ،د ماحول او چاپیريال د واقیعت سره د ده عمومي نهیلستي
 - 1خوشحال خټک څه وايې ،لیکونکی عبدالروف بینوا)۵( ،او ()۸مخونه.
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مناسباتوڅرګندوی دی ،دا په حقیقت کې د نوی نسل وضیعت دی چې پخپلو
اساسي پرنسیپونو سره د انتقادي ژوند د ترسیم طرفداری دی(.)1
د مرال په ډول د خانانو په شعر کې:
د خانې منفي کرکتر:
عفففف ففففیففففبففففه ده خففففانففففي ،عفففف ففففیففففبففففه ده ځففففوانففففي
ای پښففففففتونفففه پوه دی نفففه شففففففوم پفففه ورانۍ پفففه ودانۍ
دا دې النوی هنر دی چې خپفففل ور وژنې بې هی فففه
پیرنګي تفففه خو ټینفففـ نفففه يې چې يې کړلې پیزواني
چې پټکی يې پر پري وي پففه ح ره کې يې زمری وي
نففاسففففففففت د مرچو وي پففه څټففه د ځففان نففه ويني ثففاني
وايې :پالر مې بهفففادر و او نیکفففه مې سفففففففکنفففدر و
چې د ځان تپوس ترې وکړې ،پس هین هین اماني
په غريب همسايه نر وي يا په ښ ه زوره ور وي
ش

د ج نـ و خت کې پ کور ناسفففففففت وي خو د ج نـ وي ار ماني
غني نفففه د دوی دوا شفففففففتفففه نفففه طبیفففب ور تفففه ورتلی شفففففففي
د خفففدای قففهففرپففرې لففګففیفففا دی ،چففې زر زر يففې کففړي ففففانففي
دغه ډول په يوه بل شعر کې هم په هغه ټولنیزه موسیسه انتقاد کوي ،چې د
ژوند ،وطن او خپلواکۍ د ورځني اساسي مسائلوڅخه د خلکو پام بلې خوا
 .1ګ .ف ،ګیرس -د میړنې اولس ادبیات  ۱۸۳مخ.
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ته اړوي .دې ځا ی کې خان د الپو شاپو خان نه دی بلکي هغه چې حقیقت
وايې او حقیقت ته نور هم رابولي:
خففففان راخففففیسفففففففففتففففی دی مففففال پسفففففففففې څففففوبففففاړي
خففپفففل کففور سفففففففم کففړه څفففه پففردي غففمففونفففه ژاړي
بفففل تفففه وايفففې د حفففرص وبفففاسفففففففففه غفففاښفففففففففونفففه
او پفففه خفففپفففلفففه سفففففففففوان پفففه الس تفففیفففروې داړې
تفففل وطن پفففه خپلفففه وران کړې بفففل بفففدنفففام کړې
مففففاليففففان دې کففففړل قففففارغففففان خففففوارې خففففراړې
چفففې پفففه خفففپفففلفففه پفففه پفففیسفففففففففه قفففام خفففرڅفففوي تفففه
بففففیففففا پففففه کففففوم مففففخ پففففه مففففال کففففوي پففففیشفففففففففاړې
چې پفففه خپلفففه دې مخ کفففال کې نفففه يې وين لی
بفففففل تفففففه مفففففه وايفففففه زړګفففففیفففففه ،چفففففې پفففففواړې
تففففه اول د صففففففففففاحففففب پففففرېففففږده سففففففففففالمففففونففففه
بففففیففففا پففففه ده سفففففففففرسفففففففففايففففه پففففرېففففږده پففففه والړې
د غففنففي نصففففففففیففحفففت دا وه اوس ځفففان سففففففففم کففړه
خفففولفففې تفففه نفففه راځفففي بفففیفففا بفففیفففا تفففوکفففړې الړې
دغه راز غني خان په خپلو شفففففعرونو کې د خپل سفففففیاسفففففي فعالیت د
دوران عمده مسفففائلو ته ګوته نیسفففي ،په ځانګړي ډول هغو ته چې په پیسفففو
باندې پښفففتو او ايمان خرڅوي ،د ده مطلب هغه کسفففان دي چې د انګريزي
اسففففتعمار او بیا د پاکسففففتاني ارت اع له خوا تطمیع کېږي خو غني ورته په
پوره زړورتیا وايې:
و ټونفففه راغلفففه پیسفففففففففه سففففففیر پښففففففتو ايمفففان خرڅیږي
پففخففوا بفففه جففونففي خففرڅففیفففدلفې اوس ځففوانفففان خففرڅففیففږي
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ژړا بفففه نفففه کفففړم چفففې غفففنفففم جفففوار ازان خفففرڅفففیفففږي
پروسففففففکففال ګوړې خرڅیففدې سففففففږ بیوپففاريففان خرڅیږي
غني خان د دوه عنوانونو الندې يعنې د (پلوشفففففففه) او د ګډې وډې تر
سففرلیک الندې د سففیاسففي پېښففو ډېر عمده او اسففاسففي مطالب په شففعر کې
راوړي ،هغففه کففه د يوې خوا پففه خپلو خلکو او ولس کې هغففه کرکترونفه
غنفففدي چې د بې ننګۍ او بې عزتۍ څپېړې پر مخ اچوي او بې توپیره
کېني ،نو له بلې خوا د هغه په سففففففاده ګۍ او په بې عقلۍ هم خاندي لکه په
دې شعر کې:
چففې بففې نففنففګفففه شففففففففي پښففففففففتففون پفففه سففففففففر يففې دانففګفففه
تفففېښفففففففففتفففه تفففېښفففففففففتفففه د سفففففففففاخفففتفففي مفففال لفففه بفففانفففګفففه
چفففففې پفففففه تفففففمفففففه د دونفففففیفففففا کفففففوي واعفففففظفففففونفففففه
خففففدای دې وچففففې کففففړي د دې خففففبففففیففففث غففففړانففففګففففه
پففففففه وهللا کففففففه د صففففففففففففراط پففففففورې پففففففرېففففففږدي
کففففه وېففففرېففففږي پففففه دې لففففیففففن لففففه پففففېشففففففففففو پففففړانففففګففففه
کففففففلففففففه کففففففلففففففه د غففففففنففففففي هففففففم کففففففیسففففففففففففه واوره
دا هففففففم ده وروره د لففففففويففففففې ونففففففې څففففففانففففففګففففففه
او همدغه راز په بل شففففعر خپل ولس او خپلو خلکو ته چې کلونه کلونه يې
قرباني ورکړي ،زندانونه يې تېر کړل او د دوښففمن ګولیو ته يې خپله سففینه
سففففففپرکړه خو د حق په وخت کې يې داسففففففې دوکه وخوړه چې د خولې او
کولمو سلسلو خبر نشول لکه :په دې شعر کې
پښففففففففففتففففونففففه ټففففګففففیفففف ففففنففففه تففففا مففففال بففففابففففا دوکففففه کففففه
راضفففففففي شفففففففو پفففه پیتي پفففه ګفففل ګلونفففه خبر نشفففففففو
او پیر غريفففب حیران دی کلفففه غفففپ کړي کلفففه کفففاون
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پفففیفففری مفففې الړه الړه دا يفففې تفففلفففو نفففه خفففبفففر نشفففففففففو
مففنففمفففه د جففنفففاح کفففاکفففا چففې پففوخ خفففانفففک تفففه راغففی
د ټففففکففففه د کففففوتففففکففففه د ګففففولففففو نففففه خففففبففففر نشففففففففففو
ګففففوره لففففېففففونففففیففففه پففففه مففففړه خففففېففففټففففه بففففوډا شفففففففففوې
د خففولففې او د کففولففمففو د سففففففففلسففففففففلففو نفففه خففبففر نشففففففففو
غني خفففان پفففه خپلو شففففففعرونو کې او پخپلو فکري څرګنفففدونو کې بفففت
ماتوونکی (بت شکن )دی ،د هغه موخه دا ده ،چې بندونه ونړوي ،زاړه او
رټل شففففففوي جالونه وشففففففلوي او د ريا او تزوير پردې څیرې کړي ،هغه د
خپلې ټولنې عوامل او کرکټرونو په وړاندې راپاڅېږي او په بې باکه ډول
هغه بوتان چې له پېړيو راهېسففففففې يې حکومت کړی او زورګیره قوت د
خپلې موخې لپفففاره ترې کفففار اخیسففففففتی دی ،غني د هغوی پفففه وړانفففدې
راپاڅېږي ،ښه له بدو بېلوي ،حقايق له دروغو بېلوي او بیا خپل ولس ته په
هغه ژبه څه وايي ،چې د هغه ولس پرې پوهېږي ،د ناوړه سففتونزو سففره د
غني مبارزه ژوره او نه پوخالکېدونکې ده.
په دې ډول د غني د شففعرونو مشففخډ تحلیل او راسففپړنه په ژوره توګه د
شفعر د ويلود وخت او د حالت د څرنګوالي غوښفتنه کوي ،سفره له دې چې
دغه زمان زموږ څخه دومره لرې نه دی او نه هم د هغه په اړه مواد او
معلومات لږ دی خو په هر صففففففورت دلته يواځې د نمونې په ډول د ځینو
موسفففففېسفففففاتو په اړه او د هغوی په وړاندې د غني خان د شفففففاعرانه عکس
العمل رالېږدوو.
پرتفففه لفففه دې د شفففعرونو پفففه اړه څفففه تبصفففرې وکفففړو ،کېفففدای شفففي ګفففران
لوسففففتونکي ورتففففه ځیففففر شففففي ،د بېلګففففې پففففه ډول پففففه دې شففففعر کففففې پففففه
زيات ګومان د پاکستان جوړېدو ته اشاره ده:
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پفففففففففېښ پفففففففففه لېفففففففففوني بانفففففففففدې شفففففففففو ،بفففففففففل لېفففففففففونی يفففففففففو
وی وروره پفففففف ه يففففففورپ کففففففې سففففففړی کففففففړي د سففففففړو لفففففففو
بانفففففففـ کفففففففې د سفففففففبا مفففففففې پفففففففرون نفففففففوې ټپفففففففه واورېفففففففده
1
الړ وم خالصففففففففففې راتففففففففففه يففففففففففې وويففففففففففل ټګهففففففففففي نففففففففففاو
پرېفففففففففږده پاچاخانفففففففففه دا د جیفففففففففل کیسفففففففففې دې خوښفففففففففې دي
دال مفففففففففې نفففففففففه ههفففففففففمېږي ،زه عفففففففففادت يفففففففففم د پفففففففففوالو
واوره د يفففففففففففورپ نفففففففففففه د انصفففففففففففاف خفففففففففففوږې خبفففففففففففرې
واو ره مفففففففففږې واوره د پېشفففففففففو بفففففففففي بفففففففففي میفففففففففاو میفففففففففاو
يففففففو نهنففففففـ غفففففف شففففففوی ووکبففففففان يففففففې ډېففففففر خففففففوړلي وو
بففففففل نهنففففففـ پففففففرې راغففففففی اوبففففففه سففففففړې شففففففوې د تففففففاالو
يخففففففففففې د قسففففففففففمت ګففففففففففوتې مړوندکلففففففففففه مففففففففففرۍ نیسففففففففففی
پښفففففففې کففففففف ه ځفففففففان تفففففففه مفففففففاتې ګفففففففوډاګی کفففففففا پفففففففه داو داو
بخففففت بففففې پففففروا يففففار دی ،لففففه يففففوې غېففففږي بففففل تففففه خانففففدي
2
واه پففففففرون غريففففففب سففففففره نففففففن صففففففیب تففففففه شففففففو مففففففیالو
خفففففففدا خبففففففففر بیفففففففا بففففففففه چاتفففففففه خانففففففففدي خنفففففففدوي څففففففففو
او مفففففففففوږ نفففففففففه خفففففففففو خپفففففففففه بوتفففففففففه مفففففففففال علفففففففففي داو داو
دلتففففففه چرګففففففوړې ده کوړکففففففه جنففففففـ يففففففې پففففففه هګیففففففو شففففففو
ورکفففففففففړو د مفففففففففوټر چفففففففففابي تفففففففففه بیفففففففففا پېرنګفففففففففي تفففففففففاو
کفففففور کفففففې د قصفففففاب غوايفففففان پفففففه وچفففففو ټفففففانټو نښفففففتي دي
خفففففففففففففو لنډيفففففففففففففه خوبرګیفففففففففففففه خوچرګیفففففففففففففه هفففففففففففففو
او بل ځای د اسالم څخه د ناوړو سیاسي د ګټې په اړه:

 .۱د هند کیانو ستړي مه شي ده ۶٢۰ .غني پلوشې.
 .2يانې انګرېز ته په الس ورغی .پلوشې ٩۵ ،مخ.
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پففففففه اسففففففففففففالم مففففففېففففففنففففففه
ای
ای سففففففففففففیففففففاسففففففففففففي مففففففومففففففنففففففه
نففففففن چففففففې اسففففففففففففالم سففففففففففففاتففففففې
سفففففففففففتفففففايفففففي دې څفففففو پفففففرون
دا هفففففففغفففففففه مفففففففخ د ټفففففففپفففففففوس
خففففففو نففففففوي شففففففففففففنففففففه پففففففرونففففففه
دا د عففففففففقففففففففاب پففففففففنفففففففف ففففففففې
درونفففففففففه
دا ښفففففففففففففففاپفففففففففېفففففففففر
نفففففففففن د جفففففففففنفففففففففت وعفففففففففدې
پففففففففففففرونففففففففففففي دوزخففففففففففففونففففففففففففه
چففففففففاربففففففففیففففففففتففففففففه هففففففففغففففففففه زړه
خفففففففو نفففففففوي دي سفففففففففففففرونفففففففه
ای پفففففففه اسفففففففففففففالم شفففففففففففففیفففففففدا
ای سفففففففففففیفففففاسفففففففففففي مفففففومفففففنفففففه () 1
نففففن چففففرګفففف د انففففقففففالب وهففففي نففففعففففري قففففو
جفففففففففوړ وخفففففففففت شفففففففففففففففو د سفففففففففففففففبفففففففففا
خفففو نفففه ځفففي د جفففومفففات نفففه انفففګفففازي د هللا هفففو
مفففففففففففففففال
دی
پفففففففففففففففروت
ويفففففففففففففففده
ب یګفففا د ج م عې شفففففففپفففه وه ډ ير تفففا لي را غ لي وو
حففففففففففففففلففففففففففففففوا
پففففففففففففففکففففففففففففففې
خففففففففففففففوږه
خو چې شففففففول طفففالبفففان يې مفففا پرون لیفففدلي وو
مفففففففففففففال
دی
نفففففففففففففه
ويښ
کفففففففففففففه
پفففرون طفففالفففبفففانفففو ډيفففر بفففاد رنفففـ خفففوړلفففي وو
 1پلوشي ۴۸.مخ.
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ټففففففففول نففففففففاسفففففففففففففت دي پففففففففه بففففففففیففففففففديففففففففا
وړوکی چڼی څفففه شففففففو چې هم وربفففه کړي دارو
مفففففففففففففففال
کفففففففففففففففړي
بفففففففففففففففه
راويښ
هفففغفففه بفففیفففګفففا تفففیفففاره کفففې ډيفففر ټفففیفففپفففرخفففوړلفففي وو
د هففففففففففف وکفففففففففففه کفففففففففففې د حفففففففففففلفففففففففففوا
هللا پففه نس يې درد و ټول پففه شففففففپففه يې کړل او او
مصفففففففففففففففففففففال
پفففففففففففففففه
پفففففففففففففففروت
و
اوس څو وکړي جومفففات کې انګفففازي د هللا هو
جفففففففففففهفففففففففففان کفففففففففففې شفففففففففففففففففوه رڼفففففففففففا
لفففنفففډيفففه چفففرګفففه زور کفففړه دا نفففعفففرې د قفففو قفففو
مفففففففففففففففال
شففففففففففففففففففففي
بفففففففففففففففه
راويښ

91

اکبر کرگر  -غني د شګو په محل کې

92

عارفان د سرپه سترګو ګوتې کښیږدي
د خپل زړه په سترګو ګوري تماشا که
(خوشحال خان خټک)

د غني خان دپلوشو ليد توګې ته لنډه کتنه
د غني خان د فلسفففي لیدتوګي په باب ويل ډير سففاده کار نه دی ،سففره
له دې چې په ټولو لیکنو او څیړنو کې هغه ته د(فلسفففففي)(لیونی فلسفففففي)او
نور اصففطالحات کارول شففوي دي ،خوکله چې د هغه آثارو او شففعرونو ته
مراجعه کوو نو د هغو پربنسففف انطباقي قهفففاوت مشفففکل دی ،ځکه چې د
هغه شفففعرونه په بېالبېلو وختونوکې ويل شفففوي دي ،خو د هغه د افکارو يا
فکري بهیر په تکوين او بشففففففپړتیا کې د خپل وخت ملي آزادي بښففففففونکی
غورځنـ ،کورنی ژوند ،پښتونواله ،د شانتي نیکتین ښوون ی او د پ ښتون
زلمي غورځنـ ډير اغیزمن فکتورونه دي ،د دې عواملو په څ نـ کې د
نوموړي شفففخصفففي ژوند او د هغه د آزادۍ غوښفففتونکو افکارو په وړاندې
اسففففففتعماري موانع او خنډونه او خیامي ډوله افکاروڅه ناڅه د هغه فکري
بهیر ته يو جهت ورکړی دی.
د غني خان (فلسففففففي افکار)يا فکري او (ټولنیز رواني) بهیر په عمده
توګه د پیل ،پوخوالي او بشففپړتیا په دريو مرحلو کې يعنې د پلوشففي د اثرپه
اشعارو ،پن رې چغار او د پانوس په نويو شعرونو کې لیدلی شو.
د غني خان په ټولو شففعرونو کې د هغه ژور او مهم فلسفففي مسففايل نه
دي ځای شففففوي ،بلکې د هغه ژور افکار تر زياته حده (پلوشففففې) او (ګډې
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وډې)تر سر خطوتو الندې شعرونوکې ځای شوي دي ،ځینې نور شعرونه
هم شته چې د خیام په نوم او تر نورو سرخطونو الندې لیکل شوي دي.
پلوشه:
تر دې سففرخط الندې د پلوشففي په اثر کې نژدې  ۴۳ټوټې شففعرونه
دي ،دغه شففففففعرونه يوازې يو بیت او دوه بیته نه دي ،البته زياتره يې دوه
بیته دي ،خوځینې يې اوږده دي يعنې پن و او شپږو بیتونو ته هم رسیږي.
د (پلوشففه) په نوم په شففعرونه کې ځینې مسففتانه افکار هم ځای شففوي
دي لکه:
د مسففففففففت فې جففیففنففۍ خففوی وي چففې بففنففګففړي ډيففر مفففاتففوي
چفففې لفففږه نفففوره مسفففففففففتفففه شفففففففففي نفففو زړونفففه مفففاتفففوي
خو په دغه شففففعرونو کې تر زياته حده د هغه ژور افکار ځای شففففوي
دي ،په دي معنا کوم افکار چې د هغو څرګندول د شففففاعر نظر او عقیده او
د هغو پرځای کول د شاعر ايديال دی.
څو پلوشې د مرال په ډول رانقلوو:
پلوشه:
نفففه پفففه لففیففونففتففوب تففرې فففلسفففففففففففي کففړلفففه څفففه جففوړه
نفففه پفففه ففففلسفففففففففففففه تفففرې څفففه کفففړه جفففوړه لفففیفففونفففي
دا کففففففږه وږه دنففففففیففففففا کففففففږه وږه راونففففففه ده
بففففويففففه دومففففره بففففويففففه ،بففففويففففه د خففففوار غففففنففففي
دا د سففففففتورو شففففففمفففار د وخفففت تلفففل د سفففففففففاز لیفففدل
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پلوشه:
هر ټټو براق دی کفففه وي سفففففففور د محمفففد پفففه شفففففففففان
هفففر څفففپففف ر کفففعفففبفففه ده کفففه اوسفففففففففیفففږي ابفففراهفففیفففم پفففکفففې
هفففره الر مفففکفففې تفففه ځفففي چفففې نفففیفففت دې د مفففکفففې وي
هر قبر ګلشففففففن دی که ورو ورو لګي نسففففففیم پکې  ۷۴مخ
پلوشه:
ګفففففففففتففففار د لففففیففففونففففو کففففې وي ګففففلففففونففففه هففففم مففففاران
قففففطففففار د لففففیففففونففففو کففففې ډيففففر والړ پففففیففففغففففمففففبففففران
پروايي غني نفففه کړي کفففه يې سففففففپفففک تلی کفففه درونفففد
تفففف څفففه بففف ه دا جفففهفففان وي او څفففه تفففول د دې جفففهفففان
پلوشه:
مففففخ يففففې وقففففبففففلففففې تففففه لففففیففففونففففی تففففرې خففففبففففر نففففه و
سفففففففففتففففرګففففې يففففې وې وازې د انسفففففففففان پففففه تففففمففففاشفففففففففا
ع کس د سفففففففپوږ مۍ يې د شفففففففبنم څفففاڅ کې کې ولیفففده
ځففففکففففه پففففه سففففففففف ففففده شفففففففففو د جففففانففففان پففففه تففففمففففاشفففففففففا
نشففففففتفففه دی د ژونفففد د خوب تعیر کتفففاب کې نشففففففتفففه دی
سففففففففتففرګففې دې کففړه پففورتفففه د آسففففففففمفففان پفففه ت فمفففاشفففففففففا
خففدای مکففه کې نشففففففتففه د منصففففففور د خولې مې واوريففده
الړ شفففففففففه لیونیفففه ،شفففففففففه د ځفففان پفففه تمفففاشفففففففففا ( ۶۳مخ)
.٢ګډې وډې:
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د ګډې وډې ترسففرخط الندې د غني خان بل ډول شففعرونه دي چې په
ظاهرکې دا سې بري ښي چې ګوندې بې نظمه او بي وزنه خبرې دي خو په
واقیعت کې د ټولنیز چاپیريال مهمي مسألې او واقیعتونه په کې په ساده ژبه
بیان شفففوي دي ،د پلوشفففي په اثرکې د دې ډول شفففعرونه شفففمیرشفففلوټوټوته
رسفففیږي ،دغه شفففعرونه د پلوشفففه تر سفففرخط الندې شفففعرونو څخه لږ څه
اوږده او مطالب يې هم عینې واقعیتونو ته ډير نژدې دي ،د مرال په ډول
يې څو نمونې رانقلوو:
ګډې وډې:
چففففففې خففففففالصفففففففففففیففففففږي بففففففې وفففففففا عففففففمففففففر زمففففففا
د جففففففهففففففان د ښففففففففففففاخففففففه ځففففففي ثففففففمففففففر زمففففففا
تفففففوده لفففففړه د مفففففرګفففففي چفففففې شفففففففففففي راپفففففورتفففففه
چفففففې پفففففه غفففففیفففففږ د عفففففزرائفففففیفففففل وي سفففففففففففر زمفففففا
زه بفففه شففففففف ین د سفففففففرو شفففففففرا بو جفففام پفففه خولفففه کړم
د جفففففنفففففت بفففففاغفففففچفففففه بفففففه شفففففففففففي بسفففففففففففتفففففر زمفففففا
پففففه ژړا او پففففه سفففففففففف ففففدو چففففې شففففففففففیففففخ ونففففه لففففیففففد
مففففففا پففففففه يففففففو ګففففففوټ ولففففففیففففففد آ دلففففففبففففففر زمففففففا
مففففرـ يففففو خففففوب دی يففففوه نشففففففففففه ده بففففې هففففوشففففففففففي
پفففففففه دې واړو دی بفففففففلفففففففد ځفففففففیفففففففګفففففففر زمفففففففا
تففففففه د روح پففففففه کففففففوتففففففک زړه وژنففففففې زاهففففففده
روح او زړه زمفففففففففا يفففففففففويفففففففففوافسفففففففففففففففرزمفففففففففا
تفففا بفففیفففنفففا عفففقفففل مفففې مسفففففففففت زړګفففي تفففه پفففريښفففففففففود
اوس تفففففیفففففا ره کفففففې د غفففففم شفففففففففففعفففففر رهفففففبفففففر زمفففففا
د غففففففففنففففففففي دې هففففففففمففففففففه الرې ګففففففففډې وډې
ځفففففان سفففففففففففره بفففففې سفففففففففففره لفففففو کفففففاسفففففففففففر زمفففففا
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(۳۸
مخ پلوشي)
ګډې وډې:
مففچ د زمففري سففففففففتففرګففې شففففففففکففوي مفففاشففففففففی د او ويففنفففه
خفففدايفففه ،سفففففففففتفففا دا عففف فففیفففبفففه دنفففیفففا تفففوره کفففه سفففففففففپفففیفففنفففه
مفففړ لسفففففففففوګفففیفففدړو بفففبفففرشفففففففففیفففر پفففه بفففونفففډۍ چفففرګفففه کفففړ
سففففففپور شفففففف غان په پړا نـ دی د غر څه وو ښفففففف کار له ځی نه
پفففريفففوځفففي چفففواړي تفففه ځفففان ګفففاټفففه پفففه رټفففۍ زرو کفففړي
ښفففففففففکففففلففففي سفففففففففتففففا د ګففففوتففففو جففففوړه ځففففوانففففه نففففازنففففیففففنففففه
نفففاسفففففففتفففه ده د ډم د لنفففدن لور پفففه سفففففففرو وريښففففففف مو کې
لور دلوی شفففففففیرشفففففففففاه لور يې پفففه الس دی لو لفففه ځینفففه
مسففففففت مغروره سففففففر د پښففففففتون ټی سففففففترګې يې ښففففففکته دي
شفففففففففرم داسفففففففففې شفففففففففرم چفففې شفففففففففرمفففونفففه شفففففففففرمفففويفففنفففه
ګډې وډې:
راشفففففففففففففففه راشفففففففففففففففه سفففففففففففففففاقففففففففففي راشفففففففففففففففه
درې
مففففففففففففففففففال
لففففففففففففففففففرې
لففففففففففففففففففرې
پففففففففففه مففففففففففا بففففففففففانففففففففففدې بففففففففففدې لففففففففففګففففففففففي
سفففففففففففففففتفففففففففا پفففففففففخفففففففففې پفففففففففخفففففففففې خفففففففففبفففففففففرې
غفففففففففټفففففففففه پفففففففففګفففففففففه دې شفففففففففففففففه خفففففففففاورې
غففففففففففف فففففففففففیفففففففففففبفففففففففففه تفففففففففففه ځفففففففففففنفففففففففففا وړې
تففففففففففه د مففففففففففیففففففففففنففففففففففې بففففففففففې خففففففففففبففففففففففره
ته د حسففن نه منکرې ....الخ – ( )۱٩۶-۱٩۷مخونه پلوشففي.
نور شعرونه:
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د غني خان په نور شفففعرونوکې هم د ژوند او مرـ په باب ،د ښفففه او
بد په باب ،د انسان د سعادت او نیکمرغۍ په باب مسايل مطرح شوي دي،
د مرال په توګه دلته موږ يوازې د هغه د شعرونو او نظمونو نومونه راوړو
چې د(پلوشفففې) په اثرکې چاپ شفففوي او د ژوند عمده مسفففايل يې په کې په
فلسفي ژبه مطرح کړي دي لکه:
(څففه د پففاره  ۱۳مخ)(،پتیره دا دنیففا ۱۴مخ )(،لیونتوب  ٢۴مخ )( ،د
فقیرانو غزل  ۳۵مخ )( ،فلسفففه  ۶۸مخ )( ،حقیقت او م از  ۶٩مخ)( ،چې
د م ستې په ه ستې جوړيږي  ۷۱مخ)( ،من صور  ۷۴مخ) ( ،شان او شرنـ
 ۱۱۸مخ)( ،د مرګی  ۱۶۴مخ)( ،بس دی افالطونه  ٢۰۷مخ) او دغه ډول
ځینې نور شعرونه چې د پانوس په اثرکې راغلي دي.
د مخه موږ د ځینو نمونو او مرالونو يادونه وکړه ،يوازي په دې خاطر
چې غني خان په شففففعرونو کې د هغه د فلسفففففي لید توګي څر ولګوو خو
کله چې ځیرکیږو او د هغه د شعرونو بشپړه مطالعه کوو(چې البته موږ نه
ده کړې)موږ په کې هر څه ل یدلی شففففففو په دې مع نا چې ،د غني خان په
افکارو کې د اسففالمي تهذيب ژور تاثیرات شففته ،سففره له دې چې د مغربي
تهذيب پر ضد بغاوت کوي ،خو د هغه له اغیزو انکار نه شو کوالی.
د غني خان په افکارو باندې د ټیګور د شففففففانتي نیکتین د ښففففففوون ي
اغیزه شته ،د ښکال پیژندنې او استیتیک په برخه کې خاصه نظريه لري ،د
هند د لرغونې فلسفي افکارو او ښکالپیژندنې اغیزه شته ،د ښکال پیژندنې
له اغیزو څخه منکريدای نشو.د مرال په توګه په دې باب هم د خپل شعر په
باب متفاوت نظريات لري.
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د افالطون د فلسففي ښفوون ي په باب اظهار کوي ،د اسفالمي تصفوف
او پانته ئیرم اغیزې د هغه په افکارو کې لیدلی شو ،د موسقیۍ سره د هغه
نا پايه مینه څرګنده لیدلی شو ،د منصور د ان الحق آواز يې ډير خوښیږي،
د افالطون د فلسفففففففیانه افکارو په باب اظهار نظر کوي ،د مرال په ډول د
منصور په نوم شعرکې د منصور سرنوشت په دې ډول ترسیموي :د شعر
ډيره لږه وروستۍ برخه:
د يفففار مففخ يففې چففې ولففیفففد ډېففر پفففه درد او واويففال الړ
بففففادشففففففففففاه د لففففیففففونففففو هففففم لففففه دنففففیففففا نففففه پففففه ژړا الړ
د نور نفففازنین تفففاو شففففففو جفففانفففان د سففففففترګو تور شففففففو
يو لهو د مسففففففتي شففففففو د جفففانفففان د زړه سففففففرور شففففففو
يو سفففففوال و چې يار واوريده يو سفففففوال و چې منظور شفففففو
يو څفففاڅکی د ارمفففان ډوب شفففففففو د مینې سفففففففمنفففدر کې
عشفففففففففاق د نففور بفف ففری د جفففانفففان د زړګففي سففففففففرکففې
او هفففففمفففففدارنفففففګفففففه د اففففففالطفففففون پفففففه بفففففاب وايفففففې:
بفففس دی اففففالطفففونفففه ففففلسفففففففففففففه دي سفففففففففنفففبفففال کفففېفففږده
غففونفففډ دې کففړه دامففونفففه خففپفففل او تفففه دې دجفففال کففېففږده
دلففففتففففه ټففففول تففففلففففلففففي دي سففففففففففتففففا د تففففلففففي نففففه اوچففففت
غفففففرونفففففه دعفففففقفففففاب دې د بفففففلفففففلفففففي نفففففه اوچفففففت
سففففففتا سففففففترګې روښففففففانه دي خو زړه دې دروند او تور دی
تفففا کففره روښفففففففففانفففه سففففففففتففوری نفففه دی الر دی اور دی
سفففففففففل کفففالفففه منطق کې يو سفففففففففاعفففت د وصفففففففففال کېږده
خوی شفففففففففه د منصففففففور پفففه تور ډېران کې هالل کېږده
دغه راز غني خان د ځینو فلسفففففي افکارو د څرګند ترديد او د ځینو د
څرګندې مننې سفربیره نور هغه مسفايل مطرح کړي ،چې د پښفتنې ټولنې د
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عنعنې پورې اړه لري او په فلسفففففففي ډوله افکارو کې خیام ځای پر ځای
يادوي او هم هغه مرال راوړي او هم د هغه د افکارو څر لګوي ،چې په
دې باب به وروسته مفصله پرتلنه وړاندې شي.
سفففففره له دې چې زياتو څیړنو ته اړه ده ،خو لږ تر لږه د غني خان په
شعرونو کې د (نور د فلسفې) څرکونه د هندي لرغونې فلسفي له الرې هم
شته.
په لنډه توګه غني خان د خپل وخت د يوه آزادۍ غوښففففففتونکي مبارز
آزادخیاله شاعر او نازکخیاله شاعر په توګه پیژنو ،د هغه په اثارو کې موږ
دغه يادې شوې اغیزې وينو ،خو تر ټولو يو ټکی ډير په زړه پورې دی او
هغففه دا چې د غني خففان د (ژور افکففارو)محتوی د هالل څر  ،د اور
اورکی ،د رڼا څر  ،د سففتارغم نه نغمه ،د يو داد ګرځیدو او سففتنیدو هغه
شففیبه چې رياضففیت غوره کوي ،په دار باندې د منصففور د ختلو هغه شففیبه
چې د ان الحق په خاطر ځان(ابدي ښفففففکال)سفففففره يو ځای کوي.او د خیام د
عمر يو درنـ چې لږه شففففففیبه په کې روحي آرام مومي پري تاکیدکوي او
غوښتنه يې کوي.
عبدالغني خان په داسففففې حال کې خپل هېواد ته راسففففتون شففففو چې په
شففففففعر ويلويې پیل کړی و ،د هندي اشففففففعارو ډير محبوب اي ادات يې را
واخیستل ،د ده توجه ټاګور او غالب ځان ته جلب کړې ده ،او خصوصا ً بیا
عمرخیام ده ته ډير نژدې دی ،ده د خیام نه رندي ،بزله ګويي عیاشففففففي او
می پرسففتي اقتباس کړې ده ،مګر د غني وظیفه د اسففتادانو په سففاده تقلیدکې
انحصاره نه ده ،دی د يو پاخه اي اد او ابتکار څښتن هم دی)1(.

.1ګ .ف .ګیرس.د میړنې اوس ادبیاتو (د مصتمد ژباړه) ۱۸٢-۱۸۱مخونه.
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خو په لنډه توګه د هغه د لید توګي په باب ويلي شففففو ،چې غني خان د
کوم مشفففخډ فلسففففي او فکري ښفففوون ي ښفففوونکی او يا پیرو نه بلکې که
داسفې ووايو چې هغه د خپل وخت د سفیاسفي پیښفو ،فرهنګې چاپیريال او د
ختیځ او لويديځ د فرهنګې خال نه متاثر شففففففاعر او متفکر دی نو مبالغه به
مو نه وي کړي ،انسان او د هغه اختیار د هغه د فکر مرکزي مساله ده.
د هغه له دې ټولو وصیتونو ،وعظونو او خبرو سره سره مهم ټکي دا
هم دي چې څرنګه خپل ولس ته پیغور ورکړي ،سففففففپورې سففففففتغې ورته
ووايي او د استبداد او ظلم په خالف يې بغاوت ته را وبولي.
نوټ  :دشفففففففاعر دفلسفففففففي نړۍ لید او لید په باب په دويم ټو کې
بېالبېل اړخونه څرگند شففففففوي دي ۔ پورتنې لیکنه له نن نه تقريبا ديرش
کاله دمخه شففففففوې ده چې په هغه مهال دومره زيات مواد اوماخذونه له ما
سفففره نه وو۔ په دويم ټو کې دشفففاعر عرفاني اوتصفففوفي لید اسفففتیتیک او
وجودي اصالت ښه ترا تشريح شوى دى ۔ (کرگر )
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خيام او غني
(خيام په پنځمه هجري پيړۍ کې او غني له موږ سره)
خیام:
خففففیففففامففففه تففففه تفففف غففففم يففففې تشفففففففففه تففففیښفففففففففتففففه تففففل فففففرار
تفففه د جفففام او سفففففففففاقي يفففار يې يو خیشففففففتفففه رنګین انکفففار
عفففف ففففیففففبففففه غففففونففففدې جففففنففففون يففففې نففففا امففففیففففد او بففففي قففففرار
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سففففففتفففا احسفففففففففاس د تن بنفففده دی پفففه يو ښففففففکلي رنځ بیمفففار
تفففففه لفففففمفففففبففففف ه يفففففې د تفففففاالش د لفففففټفففففون او د ارمفففففان
زړه او ففففففکفففففر د خفففففزان ،ښففففففففففکفففففلفففففې ژبفففففه د بفففففهفففففار
سفففففففر د بحر سفففففففرې چپې وې ډوب يې ويخ کې وې قرار
تفففه کشفففففففففتفففۍ د ګفففلفففو ډکفففه سفففففففففرسفففففففففري د کشفففففففففتفففۍ الر
انسففففففففففان پففففالر دی د سففففففففففبففففا هففففم بففففچففففی دی د پففففرون
دا هم جفففام دی هم سفففففففففاقي دی څفففه وصفففففففففال او څفففه بیلتون
دا يوسفففففففففاز دی چې روان دی د آواز د سفففففففرو کمفففال تفففه
يو د رنففـ څففاڅکی چې زغلي ځففان رسففففففئ د بوډۍ ټففال تففه
دا سففففففتفففا غم خوڅفففه غم نفففه دی چې ډوبیږي پفففه يو جفففام کې
د امفففیفففد سفففففففففپفففوږ مفففۍ پفففټفففه تفففورو لفففړو د مفففاښفففففففففام کفففې
په دې مسففففففت ښففففففکلي دماغ دې تور خور شففففففوی د مرـ جال
د سففففففففاقي جمففال پفف کړی ،سففففففتففا د زړه نففه بففل جمففال دی
يفففوه مسفففففففففتفففه ا وشفففففففففیفففريفففنفففه عففف فففیفففبفففه د غفففم نفففغفففمفففه يفففې
د سفففففففففرو زيفففړ و ګفففلفففو ډکفففه يفففو رنفففګفففیفففنفففه مفففقفففبفففره يفففې
د ټولنې روان هم په والړ حالت والړ او ډب دی ،کله هم په خاصففففه زماني
مقطع کې ددغه ډب په وي اړولو د (ديوانو)او (پیريانو) زور هم نه رسفففي
او کله هم دغه ډب دومره پوخ او نه وي اړيدونکی برېښففففففي ،چې د ټولنې
ټوله هستي او نیستي په خپل نس کې خوسا او ورسته کوي.د انساني ټولنې
د خوځنده اف کارو لپاره له همدغه ځايونو چین ی را پورته کېږي او د هغو
په خورا بوختېږي.
خو (زمفان)لفه هرڅفه زيفات پېغفام راوړونکی و ،زمفان تفه يې (زروان)يفا
ناپايه ز مان هم وايه او هغه د خپل چټک خوکله نا محسففففففوس او کله هم
محسففففففوس تللو کې په هرمطلق د نابودۍ ټاپه وهله او ترې تېريده خو د
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ټولنې د وروستۍ او ناروغې ټولنې ډب ته ورته روان ځغاسته کله هم ددې
او هغه متفکر ،پوه ،فیلسوف ،شاعر او هنرمند په افکارو کې لیدلی شو.
موږ په فکري لحاظ داسې سرغړاوی زيات لیدلی شو ،چې د شپې په تورتم
کې د اور اورکۍپه څیر را برېښفففففیدلی دی.کله يې هم له زمان څخه دومره
مخ ته حرکت کړی ،چې پېړۍ وروسته د هغه په حادثه پوه شوی او بیا يې
د وروسففففففتففه وختونو څیړونکي دې تففه رابللي دي ،چې لففه زړو کتففابونو،
ګردونه او خاورې پاکې کړي او د هغو زيړ او سفره مښفتې پاڼې په دقت او
غور واړوي او په کې وګوري چې څه يې ويلي دي نو بیا خوحتما ً دې ته
رسففېږي ،چې د فکر په غورځنـ ((د فلک زور نه رسففي))د طبیعت پراخ
او مسففففت سففففیندونه ځان ته الر پیدا کوي او د بارانونو له شففففیبو او جړيو د
شفففیبو سفففر په سفففمندرونو کې هم غورځنـ وهي او زمان هم خپل آهنـ د
همدې طبیعت څخه اخیسفففففتی دی او ښفففففه په خوند يې اخیسفففففتی دی.ځکه د
طبیعت له اهنـ سره د زمان سندره د انسان د فکر او روان په سمندر کې
ياغي کېږي .د ټولنې والړو بوتانو ته سففففف ده نه کوي.له هغو نه مخ اړوي،
د تېرغم نه کوي ،د راتلونکي په باب تشففففوي له السففففه ورکوي ،ځکه چې
خپل اصلي طبیعت ته ورګرځي او په دې ډول د معمول په ټولو سنتونوپښه
ږدي.
سففففففرغړاوی کوي ،تمرد کوي ،ځان ته چاپېريال جوړوي ،د ورېښففففففمو د
چین ي په څېر په خپله غوزه کې نه پاتې کېږي ،بلکې د شفففففففاهین په څېر
پرواز کوي ،الو زي او د خپل فکر په ناپايه سففففففمندر کې هم دا ډول المبو
وهي.که نورخپل ژوند د ماحول سفففره په سفففازش کې ويني ،که نور معمول
ښففه ګڼي که نور د لوی سففره لوی او د وړوکي سففره وړوکی او له ...سففره
څه دی ،نو دې خو بیا دا ډول مسفففففخره نظم په لغته وهي او نسفففففکوره وي
يې.که په جسففمي او عیني ډول يې نه شففي کوالی ،نو د فکر سففمندر خو يې
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خپففل دی.کففه طوفففان پففه کې وي او کففه ارام ،دی پففه کې خونففد ويني ،چې
څرنګه په کې غوپه شفففي ،مرغلرې ترې راوباسفففي او څرنګه يې د طوفان
له څپو سره خپله سندره غبرګه کړي.
په دې بحث کې موږ ددې قصففد او تکل نه لرو ،چې څو د چا سففره پرتله
کړو او د دې ت کل هم نه لرو ،چې په دې او ه غه فکري طرز با ندې ن قد
وکړو خو دا به ډېره زړه خبره نه وي او نه به هم دمعمولي لیکنو په څیر
(د ښففه کوه بد مه کوه)سففوال رامن ته کړي.بلکې هېله ده يو څه وي ،داسففې
چې که نويوالی ونه لري ،نو ډېر زوړوالی دې هم ونه لري.اصفففففلي خبرې
ته راځو او وايو ،چې په دې ګړېږو ،چې عمرخیام په پین مه ه ري پېړۍ
کې و او غني له موږ سفففره و او دی ،راځئ چې چا موږ ته څه را پرېښفففي
او سبا نسلونو ته څو څه ور پرېږدي.
په دې ډول که موږ د خیام په باب څه لیکل غواړو ،د ډېرو سففففتونزو سففففره
ځان مخامخ بولو .په دې معنا چې (:د فارسففي ژبې نومیالی ژبور او متفکر
په پین مه ه ري پېړۍ کې ژوند کاوه .د خیام شففففففاعر د فکر نیلی د هغه د
زمانې په خاصو دښتو کې ځغاسته کړې او د فکري نړۍ په سمندر کې يې
په زړه پورې اندېښففففففنې او مسفففففف لې طرح کړي او د خپل وخت خاصففففففو
موسففیسففو سففره يې چلند کړی ،اعتراض يې کړی او د خپل په نیلی يې خپله
الره وهلې ،چې د مرـ او خو ند متفکر او د هدونیزم د فلسفففففففي اف کارو
څښتن يې بولي.
خیام په دې باور و ،چې د وخت رسففمي نړۍ لید وجود د اسففرارو له کشففف
څخه ناخبره ده.هرڅو په خپل فکر طرح وړاندې کوي او څو د حقايقو
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جوهر نه شي راسپړالی.هغو چې ځان د علم او پوهې محور بولي ،افسانې
وايې او تحلیل کوي)1(.
له بله پلوه د خیام له شفففخصفففي ژوند څخه زيات او څرګند آثار نه دي
راپاتې ،د هغه فلسفففففففي عقايد په ن وم ،رياضففففففیاتو د هغه په نورو علمي
تحقیقاتوکې انعکاس نه دی کړی ،بلکې يوازي او يوازي په رباعیاتو کې
هغه خپل عقايد په څرګنده او يا نا څرګنده توګه د وخت د سففففففخت مذهبي
سان سور سره څرګندکړي او متعصبوکسانو د هغه په وړاندې عکس العمل
هم ښودلی دی.
خو موږ دلته د هغه د ژوندانه په ټولنیز اقتصففففادي چاپیريال څه زيات
ويل نه غواړو بلکې يوازي د هغه په فکري طرز څه ناڅه ويل غواړو.دکتر
جواد حديدی شاعران ايراني درنمايشنامه های فرانسوي.
تر سرخط الندې مقاله کې د خیام په باب لیکي:
د خیام فلسفه په خاص ډول ،د نن ورځې د اريايانو د فکري تـ الرې
سره سرخوري ،له دې امله هم په دې وروستیو سلوکالوکې يې په اروپاکې
زيات شففففففهرت وګاټه ،لکه چې په اروپاکې د هغه شففففففهرت عامل د هغه د
رباعیاتو ژباړې نه شففففففوګڼلی ،البته په دې برخه کې ،د هغه د رباعیاتو د
لومړي ژباړونکي ونډه(د فتیزجرالد)اروپايانو ته د هغه پیژندنه کې ډيره
پیاوړې وه خو دومره ښفففففه ژباړه نه وه ،چې خیام يې دومره مشفففففهور کړ،
بلکې د هغه د رباعیاتود شهرت ډير مشهور راز ،چې د يوه ژباړن په قول

 .1ژوندون م له ،ارکان نشراتي اتحاديه نويسینده ګان ش.د.الف.شماره ،۴کال اول ،میزان او
عقرب ،۳۳ ،مخ ،غني خان د خپلو افکارو په پلوشو کې
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د تورات او ان یل څخه هم زيات دی ،د هغه په ژوره او اصففیله فلسفففه کې
ده)1(.....
نوموړی محقیق چې اصففففففالً د خیام افکارو ته د يوي نمايشففففففنامې له
زاويې ګوري دومره په غور څېړنه نه کوي ،خو د ځینو فاکتونو او حقايقو
را وړاندې کول او په تاريخي لحاظ له هغه څخه د ارو پايانو برداشفففففففت
راڅرګندوي.
نوموړی د همدې مقالي په يوه بله برخه کې زياتوي او لږ تر لږه د
خیام په باب د اروپايي محققینوڅېړنو ته ګوته نیسي.
هغه خیام چې فرانسففففففويانو په هغه وخت کې پیژانده د نیکال د ژباړې
له مخې (يعنې په فرانسففوي د خیام د آثارو د لومړي ژباړن له مخې)عارف
شففاعر و ،چې د می خوارو او اته ايس فتو په ژبه يې سففتر فلسفففي او عرفاني
افکار بیان کړي دي ،دا واقعیت دی چې دا دواړه سفففره سفففازش نه لري ،له
دي امله د عر فان د مراحلو د تشففففففريح په ترڅ کې او د خ یام د اف کارو د
توجیه په برخه کې او په خاص ډول هغه څه چې نوموړی د تصففففففوف په
بففاب پوهیففده نیکال ه ففه کړې خو لږپوه شففففففوی او څففه نتی ې تففه نففه دی
رسففففېدلی ،د نولسففففمې پیړۍ د وروسففففتیو شففففپو خیام نه زياتو کسففففانو دغه
تفسففیرونه ناسففم بلل ،د رباعیاتوڅرګندونې پرته له دې چې په هغو کې تغیر
راشففي ،قبلولی يې ،له هغې ډلې څخه يوه پوه چې (موريس بوشففور) نومیده
عقیده څرگندوي چې خیام د وحدت وجود پلوی دی ،ښايې دا نظر د خیام په
باب صدق ونه کړي(.)2

.1برخو ردانديشه ها داکتر جواد حديدي (شاعران ايران رنماشینامه های فرانسوی)  ۱۵۷مخ.
.2همدغه اثر ۱۵٩ .مخ.
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بو شور د خپلې نماي شنامې په سرکې چې هغه يې خپل کار ته وه اوه
د خپل فکر يووالی له خیام سره دا ډول څرګندوي:
(زه د خیام د مکتب يو پیرو يم د شفففرابو خم ،د شفففرابو جام او ښفففکلی
شاهد دا دی .زما په نظر ټول ژوند ،عقل او حکمت )(.)1
د نوموړي محقیق په نظربوشففففور په اسففففالمي تیولوجي سففففخته عقیده
لري او په دې برخه کې د زيات افراط څخه کار اخلي.
له ډيره وخته راهیسففففي سففففپوږمۍ ځلیږي ،ډيره پسففففته وږمه چلیږي،
شففففوګیرکوونکې خو سففففاتي ،يوه ډله د سففففپوږمۍ رڼا ته ناسففففت دي او د
عشففق په شففرابو مسففت خبرې اترې کوي ،په يوې خوا کې کوډله ده چې په
ګلونوکې ډوبففه ده ،ډير ښففففففکلی بففاغ او ځالنففده چینففه ده ،چې دونو النففدې
جريان لري ،همدې جونګړې په خوا کې میخانه ده ،د چینې له آواز نه پرته
او د عاشقانو له آوازه پرته بل څه غږ غوږته نه را رسي.
خو ناڅاپه د شفففپې سفففکوت ماتیږي ،د میخانې دروازه ماتیږي او خیام
په قهر او غهفففففب تري رابهر کېږي ،د می پلوونکوسفففففره يې اختالف پیدا
شوی دی:
د يوجام شرابو له پاره مې
خپل دفتر او پټکی وپلوره
بیا هم بس نه ده

 .1برخو ر د انديشه ها ،دوکتور جواد حديدي(شاعران ايرانې در نمايشنامه های فرانسوی)۱۵۷
مخ.
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کاشکې چې کوالی مې شوای
ستوري ،لمر ا وسپوږمۍ ګروه کړم.
افسوس چې جیب مې خالي دی.
او بیا د مستۍ په حالت ځانته داسې تسکین ورکوي:
ډيرښه راشئ چې فلسفه باقې وکوخود څه په باب ،دشرابو په باب(.)1
ګرانو دوسففتانو ،ځینو شففراب پر ما حرام کړي ،ډيره ښففه...خو امکان
لري چې غوښتنه زما زړه کې او ګناه زما په خوا کې ځای کړي.
دا په دي مع نا ده چې خداې وايې :خیامه ،زما بنده ،دا جام واخله او
هغه نسکور کړه.
خو افسوس پرتا که يو څاڅکې يې پرځمکه توی کړې .او بیا:
له ازله پوهیدم چې زه به شرابخور شم.
که نن د شراب خورۍ نه الس واخلم.
نو.)2(.......
خو د داکتر جواد حديدی څېړنه ډيره لنډه ده ،د خیام د ژوند په ټولو
خواوو رڼا نه اچوي ،يوازې د يو بهرني اروپايي هنرمند د نمايشففففففنامې له
نندارې ورته ګوري او په هغه بسففنه کوي خو د فارس في ژبې سففتر معاصففر
 .1همدغه اثر۱۶۰ ،او  ۱۶۱م.م.
.2همدغه اثر ۱۶٢.م.
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کیسفففففففه لیکونکې او محقق صفففففففادق هدايت چې جواد حديدي هم د هغه له
اثرڅخه فیض موندلی په خپل مشفففففهور اثر (ترانه های خیام) کې څه نا څه
بشفففپړه څېړنه کوي ،د خیام د شفففخصفففیت علمي ،فلسففففي ،هنري او رواني
ابعاد څېړي او له دې دا هم جوتېږي چې نوموړی د خاصففففففې عالقه مندۍ
له مخې دا کارکوي ،نوموړی هم د فتیز جرالد د فرانسففففففوی ژباړي په باب
وايي:
فتیز جرالد نه يوازې د خیام د رباعیاتو ژباړن بلکې د هغه له فلسففففي
افکففارو هم متففاثر ...هغففه د خپففل ذوق او در لففه مخې د خیففام اصففففففلي
رباعیات پیژندلي دي ،نیکال فرانسوي ژباړه خیام يو صوفي شاعر بولي او
عقیده لري چې خیام عشففففففق او الوهیت د شففففففرابو او سفففففففاقي په جام کې
څرګندوي(.)1
(مرصادالعباد)د ن م الدين رازي له خوا په  ۶٢۰کال کې تالیف شوی
دی ،د د غه اثرلیکونکی متعصففففففبه صففففففوفي و او د خیام عق یدت ردوي،
نوموړی وايي.
د نظر ثمره ايمان دی او د قدم ثمره عرفان ،فلسفه د هرې او طبايعي
دوه مقامونو محروم دی اللهانده او سر ګردانه ده.
يوه فاضففل چې د ړندو په نزد په فهففل او حکمت او پوهه معروف او
مشهور دی هغه عمرخیام دی او هغه له ډيره تع به دا بیت وايي.)2(:
رباعي:

.1ترانه های خیام ،صادق هدايت ،امیر کبیر ۱۱مخ () ۱۳۴٢کال تهران.
.2همدغه اثر ۱۳.مخ.
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در دايفففففره ای کفففففامفففففدن و رففففففتفففففن مفففففاسفففففففففففت
آن رانفففففه بفففففدايفففففت نفففففه نفففففهفففففايفففففت پفففففیفففففداسفففففففففففت
کففففس مففففی نففففزنففففد د مففففی دريففففن عففففالففففم راسففففففففففت
کففففايففففن آمففففدن از کفففف ففففا و رفففففتففففن بففففکفففف ففففاسففففففففففت
رباعي:
دارنفففففده چفففففې تفففففرکفففففیفففففب طفففففبفففففايفففففع ار اسفففففففففففت
بفففاز از چفففه سففففففبفففب نکنفففدش انفففدر کم و کفففاسفففففففففت
ګففرزشفففففففففت آمفففد ايففن صففففففففور عففیفففب کفففه راسفففففففففت
ورنففففیففففک اور خففففرابففففی از بففففهففففر چففففه خففففواسفففففففففت
صففففادق هدايت د ن م الدين رازي له تعصففففبه ډ
نتی ه اخلي او لیکي:

چلند څخه بالعکس

دغه مشففففخډ قهففففاوت دخیام د فلسفففففې او فکر دپیژندلوپه برخه کې
خاص ارزښفففففت لري ،صفففففوفي مشفففففربه مولف د ژبې له نی اوخیام ته له
کن لو ډډه نه ده کړې خو د زمان د نژدې والي او هغه سففففففره د يو و خت
والي له امله چې دخیام په باب عقیده څرګندوي ،ايا په خپله ددې دلیل نه
دی چې خیام نه يوازې صوفي نه و بلکې د دغه فرقې سخت دښمن هم .کله
چې د خیام د افکارو په باب څه ويل غواړو په هماغه اندازه چې د هغه
دعصرصوفي نه و ،بلکې د دغه فرقې سخت دښمن هم و(.)1
کله چې د خیام د افکارو په باب څه ويل غواړو په هماغه اندازه چې
د هغه د عصففرصففوفي ته د هغه په باب د بدو رد ويل آسففان کار و ،موږ د
.1ترانه های خیام ،صادق هدايت  ۱۸مخ.
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همدغه ډول ټولنیزو او رواني ستونزو او اتموسفیر له مخې د هغه د عقايدو
تائید په باب سفتونزې لرو ،هی کله په څرګند ډول اظهار نظر نه شفوکولی.
خو د دې جرآت به وکړو چې د خیام متسي او بدمستي په فلسفي لحاظ ډيره
د سففتاينې وړ ده ،هغه ډير جبون ،بې زړه او نامرده کسففان محکومول ،هغه
د خپلې ټولنې د منفي کرکترونو څخففه کرکففه کولففه ،د مقففام غوښففففففتوونکو
چاپلوسو او ډارنو کسانو غندنه يې کوله ،خو هغه که د جسمي او عیني سر
غړاوي وس نففه لري ،نو غلی هم نففه کیني ،بلکې لففه خپلو ربففاعیففاتو توره
جوړ وي او د وخت په حاکمه او م ستبده مو س سه فکري يرغل کوي او کله
هم دې ته اړ کېږي چې د ټولو ناخوالو زغم له السففففه ورکوي او له هغو په
فکري توګه فرار او تیښته کوي.
د صادق هدايت په قول نوموړی:
له پېل څخه ژوند تريخ او بې خونده باله او د خپلو دردونو د ارويي په
شرابوکې پلټل..........
امفففففروز کفففففه نفففففوبفففففت جفففففوانفففففی مفففففن اسفففففففففففت
مففففی نففففوشففففففففففم ازآن کففففه کففففامففففرانففففی مففففن اسففففففففففت
عففیففبففم مففکففنففیفففد کفففه چفففه تففلففخ اسفففففففففت خففوش اسفففففففففت
تففففلففففخ اسففففففففففت چففففراکففففه زنففففدګففففانففففی مففففن اسففففففففففت
او د ځوانۍ او ځلمیتوب د تلو په باب هم افسوس کوي:
افسفففففففففففوس کفففففه نفففففامفففففه جفففففوانفففففی طفففففی شفففففففففففد
وان تففففففازه بففففففهففففففار زنففففففدګففففففانففففففی طففففففی شفففففففففففد
خفففففالفففففی کفففففه او را نفففففام جفففففوانفففففی ګفففففففففففتفففففنفففففد
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مففففعففففلففففوم نشففففففففففد او کففففه کففففی آمففففد کففففی شففففففففففد() 1
نوموړی محقق يعنې د (ترانففه هففای خیففام) د اثر څېړونکی د خیففام
افکار د وخت په ټولنه کې داوږدو مودو د فکري او رواني رنځ څخه انسان
د ژغورلو او له هغه څخه د تیښتې د چارې په توګه تعبیروي او لیکي:
د بشففففففر د میلونونو نسففففففلونو ،خپګانونو ،امیدونو ،ويرې ،اضففففففطرابونو،
دردونو انعکاس د هغه فريادونه دي چې پرله پسففې توګه يې ورته عذاب او
رنځ ورکړی دی ،خیام ه ه کوي په خپلو ترانوکې په خپل خاص سففففففبک
او ژبه دا ټول مشففففففکالت مع نا ګانې او م هوالت څرګند او بې پروا حل
کړي ،هغه د عصففففففباني او زهر لرونکو خنداوو الندې د مینې او فلسفففففففي
مسايل بیانوي او بیا ورته د حل محسوسه او عقلي الره ګوري(.)2
د خیام شففففففخصففففففیت لکه څنګه چې ترمخه مو وويل په خپل وخت کې څو
ابعاده لري.رياضفففي پوه دی ،ن وم پوه دی او له نورو متداوله علومو سفففره
هم سراو کار لري.
خو په فلسففففي لحاظ د هغه د افکارو څرکونه په نورو فکري جرياناتو
کې هم لېدلی شو ،په دي معنا چې (ورته عوامل ،ورته ق هاياوې رامنځ ته
کوي).
د خیام افکار په ځانګړي توګه د ټولو لويو فالسفففه وو او شففاعرانو په
افکارو کې پیدا کېږي ،خو په هر حال له هغو هر يو هم د خیام له هغو ټولو
څخه ترمخه دی ،د خیام سفففپینه څېره له هرڅه زيات هغه د يو فیلسفففوف او

.1همدغه اثر  ٢۵مخ.
.2همدغه اثر ٢۶ ،مخ.
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لوی شفففاعر د لوکرسفففیوس اپیکور ،ګوته ،شفففکپیر او شفففوپن هاور په څېر
پېژني(.)1
(په ډيره زړوتیا او بې باکۍ او بې رحمه منطق سفففففره د خپل عصفففففر
ټولې فکري بد مرغۍ او دستوري فلسفې غندي.)....
خیام په خپلو رباعیاتوکې (د خپلو نورو آثارو په پرتله) ټولې پټونې
بل خوا پريږدي ،ځکه په دې ترانوکې چې د هغه روحي ټپونه وو هی کله
د خپل چاپیريال د قوانینو او چن ي خوړلو احسففاسففونو د بار الندې نه ځي،
لکه برعکس د منطق له مخي په هغو ټولو افکارو ملنډې وهي ،د چاپیريال
د موهوماتو او خرافاتو سففففففره د خیام جنـ د هغه په ټولو ترانو کې څرګند
دي او د هغه ټولې ملنډې او د زهر ډکې خنداوې د وخت فقهیانو او زاهدانو
ته متوجه دي او په دومره زبردسففففتۍ د هغو دماغ مسففففموموي چې مرال نه
لري ،خیام په هغه دنیا کې په ټولو مسفففففايلو باندې ملنډې وهي او په شفففففک
ورته ګوري او دغه ډول مسايل د(ګويند)په کلمه پېل کوي وايي:
ګويند بهشت وحور عین خواهد بود
ګويند مرا بهشت باخورخوش است
ګويند مراکه د وزخی باشد مست()2
خیام په دې عقیده دی چې انسففففان په دې نړۍ کې د خپل سففففرنوشففففت
بندي دی ،خیام انسان د طبیعت په وړاندې بې وسه بولي او د هغه اراده هم
بې وسففففففه ،نوموړی يوه اوچت قدرت ته قايل دی او داسففففففې فکرکوي چې
.1ترانه های خیام ،صادق هدايت  ٢۷مخ.
.2همدغه اثر (٢٩او ) ۳۰مخونه.
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نېکي او بدي ،غم او ښففففادي د تقديرکار نه دی ،انسففففان په دې چاپیريال کې
میلمه دی او د ده عمر د باد او اوبو په څېر په تـ کې دی يو پوه لیکي:
د انسان هستي هغه جام ته ورته ده چې عقل ورته آفرين وايي خو د د
هر کوزه ګر د هغه لطیف جام په ډير قهر سففففففره په ځمکه غورځوي ،په
زړه پورې ده چې ان انسفففان نه راضفففي کېږي ،چې دهغې پیالې ټوټې چې
سففففره تړلې دي  ،بیلې شففففي خو دغه ټولې نازنینې څېرې د مرـ د قهرجن
قوت له خوا له من ه ځي.
د انسان د هستۍ ذات په ټول چاپیريال کې تیت دی ،هغه بنف شه چې د
ويالې په غاړه را ټوکېدلی او د کوزې د غاړې يا السففففففتې ،د فرښففففففتو خالد
معشوقو په غاړه د عاشقانو الس دی.
د خیام په عقیده د کاي ناتو او دونیا معما په هیه ډول حقیقت ته نه يو
رسفففففېدلی ،د دې ځمکې اخوا ته چې موږ يې پر مخ ژوند کوو نه سفففففعادت
شففته او نه عقوبت ،تیر او راتلونکی دوه نیسففتۍ دي او موږ د دوه نیسففتیوتر
منځ چې د دوه دنیاوو پوله ده ژوندی يو انسان بايد څه وکړي؟يوه الره لري
او هغه دا چې د هرې شفففیبې نه خوند واخلي او د ګټې په اخیسفففتلوکې تلوار
وکړي ،خیام په نظر د شنو او تازه کروندو په څنـ کې د سپوږمۍ په رڼا
کې چې د ارغواني شففففرابو په جام کې زرګونه سففففیوري منعکس کېږي ،د
جنـ زړه وړونکی آهنـ ښکلي ساقیان او نوي غوړيدلي ګلونه ،د ژوندانه
حقیقت دی ،چې د يوه ډاروونکي خوب په څېر د انسان له ذهنه تیريږي.
د هدايت په قول:
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د خیام د فکريوه ځانګړنه دا ده چې هر وخت د غم ،مصففیبت ،نیسففتۍ
او مرـ سره مخامخ دی او په همدغه حال کې چې خوښي او خوشحالۍ ته
رابلنه کوي نو د خوښۍ کلمه يې په ستونې کې بنديږي(.)1
نوموړی وايي:
دوزخ شففففففففففففوری زرنففففففي بففففففیففففففهففففففوده مففففففاسففففففففففففت
فففففردوس دمففففی زوقففففت اسففففففففففوده ى مففففاسففففففففففت () 2
خیام د ښفففففکال جمال او ښفففففايسفففففت لیوال دی ،په هرڅه کې ښفففففکال او
ښففايسففت ،مسففتې او شففراب آهنـ او منظره غوره بولي ،بدي او خوښففي د
خپل بې ځايه رنځ او يوه شففیبه ښففه او خوشففحال حالت مظاهربولي خو کله
چې د همدغه افکارو لړۍ د غني خان سففففففمندر ته ورته سففففففیندکې او د
کهکشفففففان په څېر پراخه فکري دنیا کې ګورو هلته يې هم په بل ډول لېدلی
شو ،د غني خان په اشعارو کې ځای په ځای د خیام يادونه شوې ده او ځای
په ځای په کې د معمول نظم پرخالف سففففففرغړاوی لیدلی شففففففو خو د زمان
عنصر په کې ډير پیاوړی او څرګند دی.

غني خان له موږ سره:
موږ ترمخه د عمر خیام د ژوند او افکارو په باب څه نا څه وويل او
په دې پوه شففو چې خیام د پن مې ه ري پیړۍ د مناسففباتو په شففته والي کې
منځ ته راغلی ،د هغه وخت د موسسو سره مخامخ شوی ،عکس العمل يې

.1ترانه های خیام هدايت صادق  ۳۴مخ.
 .2همدغه اثر ۱۵مخ.
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ښففففودلی دی او د خپل خاص فکري طرز پلوشففففې يې په خپلو رباعیاتو کې
ځلولي دي ،خو غني له موږ سره دی.
غني زموږ د دوران او ملي آزادۍ بښففونکو مبارزو او غورځنګونو د
دوران د يوې خاصې زمانې مقطع محصول دی ،د هغه د افکارو اتموسفیر
د همدغه زمان او د هغه له چاپیريال څخه جوړ شففففوی او د ده په شففففعر او
شاعري کې اثر ښندلی دی.
غني خان د هند په لويه وچه باندې د انګريزۍ اسففتعمار د السففبرۍ په
شففرايطوکې راپورته شففوی ،هغه په خپل حسففاس ذهن د انګريزي اسففتعمار
له خوا د خپل ولس ،خلکو ،تحقیر ،سففففففپکاوی ،رټنه او ټیل وهنه لېدلې چې
يې سم له ځانه سره دغې خاورې ته راوړې وه.
او له هرڅه ترمخه انګريزي اسفففتعمار له خوا سفففپکاوی ،ټیل وهنه او
زندان تیرونه يې د خپلې مبارزې کورنۍ په تیره د خپل مبارز پالر او پر
ځان احساس کړی دی او بیا يې د يوه باغروره انسان په څېر پ او څرګند
عکس العمل ښودلی دی ،په دې ډول ده چې ويلي شو:
غني خان سره له دې چې زموږ د زمانې او زموږ د پیړۍ ډير اوچت
او بې مراله شفاعر دی خو د دې يادونه هم ضفرور ده چې د هغه شفخصفیت
هم څوبعدونه او خواوې لري ،هغه د خپل وخت سفففففیاسفففففت پوه دی ،د خپل
وخت سرلښکر دی ،د خپل دوران او زموږ د دوران متفکر او فلسفي دی.
شاعر او هنرمند دی او په شعر او هنر کې د اوچت او ډير اعلی تخیل
څښفففتن دی ،د هغه شفففعر واقعا ً او په رښفففتنې معنا شفففعر دی ،چې دې برخه
کې به وروسته نورې خبرې هم وکړو.
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ترکومه ځايه پورې چې د غني خان شفففففعر او هنر ښفففففکلی او رنګین
دی ،د هغه شففخصففي ژوند او مشففخډ کړه وړه همداسففې رنګین او د خوند
له شففیبو ډ دي ،هغه يو شففاعردی ،خو داسففې شففاعر نه دی چې په ژورو
الفاظو ګړيږي او پرې شعر وايي.
د معمول چاپیريال د مسخره نظم او د بې خونده روزګار او د (خرګي
جهان)د ټولنې پر خالف د هغه تمرد او سرغړاوی د هغه شعرته زيات څه
ورکړي دي.
دلته سره له دې چې د هغه په شخصي ژوندانه باندې زياتوڅه ويلو ته
اړه نه شففته خو د جناب پاچاخان د څو لیکونو د څو کرښففونه د هغه آزاد او
سرشاره او مست طبیعت اندازه لګولی شو چې لیکي:
سامبرتې سنټرل جیل احمد آباد
٢۴ر۵ر۱٩۳۵
(غني جانه د هر چا ښفه والی او بدوالی د ځان دپاره دی ،که چېرې يو
سففففړی ښففففه شففففي نو هغه ته به فايده وي او که چېري بد شففففي نو هغه به په
تکلیف کې وي)(.)1
غني جان دا خو ډيره د خوشفففالۍ خبره ده چې د ګاندهي جی په صفففالح
او مشورې سره ته بنګال ته روان يې ،زه له تا نه ډيرخوشاله يم که چېرې
ته د ګاندهي جي په سال سره کار کوي ،د هغه هم تا سره ډيره مینه ده ،کله

. 1د خان عبدالغفار خان لیکونه ،لومړۍ برخه( ،عبدهللا خدمتګار مقدمه او تعلیفات) ٢۷مخ.
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نا کله هغه ما ته په خپلو خطونو کې لیکي ،ما ته د بنګال نه ضففففففرور په
دويمه هفته يوخط لیکه.
دغه راز په بل لیک کې لیکي:
زما اراده خو تاته د خط لیکلونه وه ،دا نه چې ګنې زما تاسففففففره محبت
نشته دی ،بلکې د دې دپاره چې ته د يو ع یبه خیال او ع یبه اصول سړی
يې ،همیشففففه هغه کوې چې څه سففففتا زړه يې غواړي خواه که په هغه سففففتا
نقصففففان هم وي ،د هیچا د مشففففورې پابند او محتاش نه يې په دې وجه تا ته
لیکل نه لیکل برابر دي ،لیکن د هغه پدري محبت نه م بور شففففففوی تاته دا
خط لیکم.)1(.
خوږه غني جانه چې يو يو سففففففړی يو طرف ته خو غلطي کوي او بل
طرف ته هغه غلطي ته غلطي نه وايي ،نو د هغه اصالح مشکله ده(.)2
د دې يادښتونو څخه زموږ مطلب يوازې دا دي چې غني د ډير سرشاره
او مسففففففت طبیعت خاوند و ،هغه د خپل چاپیريال د ټولو ناخوالو پر ضففففففد
سرغړاوی کړی دی ،که د ښه او بد په باب ډيرن صیحتونه اوريدلي هم دي
نو د هغه مس فت او سففرشففاره طبیعت هغه ته د فايدې اوچتولو څه انګیزه نه
وه ورکړې.
له بله پلوه بنګال ته د ګاندهي جي په مشفففوره سففففر او کار کول د هغه د
سیاسي ژوندانه د يوې ډيرې مهمې او حساسي شیبي څرکونه را کوي چې
نورې پلټنې او څېړنې ته اړه لري ،دا چې لولو( :يو سففړی يو طرف ته خو
غلطي کوي او بل طرف ته هغه غلطي ته غلطي نه وايي)۳( )...داسفففمه ده
.1همدغه اثر ٢۸.مخ.
 .2همدغه اثر ۷۸ .مخ.
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په عادي او معمول ژوندکې بايد ورته دقت او غور وشي ،خو کله چې آزاد
خیال او آزادي پرسففته انسففان په زندان ته ورته ماحول کې ځان له هر ډول
او هاموڅخه وژغوري ،نو بیا خو طبعا ً هغه ته د معاش نورمونه ،سفففففنتونه
او د مسخره نظم اجزاوې بريښي نه بل څه اوکېدای شي د رواني او فلسفي
څېړنو په ترڅ کې دې نتی ې ته ډيرپاخه ورسېږو.
يو لیکوال د خیام په باب لیکي:
که خیام هغه څه چې په شعر کې يې ويلې دي په نرر کې يې هم ووايي،
يوه شیبه ورو سته به د هغه ج سد د نی شاپور په دروازه کې ځوړند وای :نو
ضرور او حتمي څه لیکي او د ګالیله په څېر په زړه کې خپله عقیده ساتي،
خو مسففففت زړه يې آرام نه کوي او د دغو شففففخړو نتی ه د هغه له رباعیاتو
څخه عبارت ده چې اوس زموږ په وړاندې دي(.)1
خو غنې خان دوران بېل دوران دی ،دی هم په هماغه موسففففسففففو ملنډې
وهي هغه مسفففخره کوي او د هغو بې ماهیتي خلکو ته په ډاګه کوي له يوې
خوا نوموړی مخ د استعمار او د هغه د تحفظ الندې موس ساتو سره مخامخ
دی او له بلې خوا يې خپل افکار په اوچته شعري ژبه څرګندکړي دي.
غني خان په اشففعاروکې شففعرځای پرځای کله هم د ځان پرځای د خیام
يادونه شففوې ده ،لکه هغه چې :موږ د دې خبرو په پېل کې د نمونې له پاره
راوړو.
او په نورو برخو کې هم د خیام زياتې يادونې راغلې دي ،لکه د ماښفففام
په نوم د شعر په يوه برخه کې:
.1نګاه.مصطفي رحیمي  ۳٢مخ د مقالو م موعه ( ۱۳۵۰کال زمان ).
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مففففا خففففو يففففو څففففاڅففففکففففی خففففمففففار کففففې ډوب کففففه
جفففففففا نفففففففه جفففففففانفففففففان اوچفففففففت کفففففففړه جفففففففام
خففففففففو ده بففففففففې خففففففففوده هففففففففغففففففففه سففففففففففففففروره
چففففې سففففففففففتففففا عففففالش دی نشففففففففففه پففففه جففففام کففففې
نفففففا پففففف یفففففمفففففانفففففه کفففففې د سفففففففففففاقفففففي شفففففففففففتفففففه دی
نففففففففففه پففففففففففه خففففففففففنففففففففففدا کففففففففففې د دالرام
خففففو راغففففلففففه وريفففف ففففه او سففففففففففاز مففففهففففیففففن شففففففففففو
او پفففه روښفففففففففان روښفففففففففان پفففه تور مفففاښفففففففففام شففففففو
راکففففففه چففففففې وڅففففففکففففففم او لففففففیففففففونففففففی شففففففففففففم
د نففففففن ثففففففواب يففففففې ټففففففول د خففففففیففففففام شففففففففففففو
دغه راز په دي شعر کې هم وينو:
چې مستې نه هستې جوړيږي
پففففففوره سففففففففففففپففففففوږمففففففۍ چففففففې دورو کففففففېففففففږي
ژونفففففديفففففې پفففففخفففففیفففففږي غفففففم يفففففې زيفففففاتفففففیفففففږي
ډيفففففر ارمفففففانفففففونفففففه پفففففوره او لفففففږ نفففففیفففففم کفففففړي
چفففففرتفففففه مفففففحفففففل يفففففو نفففففیفففففم ډيفففففري جفففففونفففففګفففففړي
سففففففففففتففففار کففففې شففففففففففرنففففـ هففففغففففه د مففففاښففففففففففام دی
سفففففففففرود پفففه سفففففففففتفففرګفففو کفففې د خفففیفففام نشفففففففففتفففه دی
د نفففففور شففففففففففغفففففلفففففو کفففففې شففففففففففففففففق غفففففرقفففففیفففففږي
چفففففې د مسفففففففففففتفففففې نفففففه هسفففففففففففتفففففې جفففففوړيفففففږي
د دي يادونه ضفففرور ده چې ووايو البته په دي شفففعرونو کې يوازې د
خیام يادونه او د خیام د نامه يادول مهم نه دي بلکې د تصففففففوير له مخي هم
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اهمیت لري او خاص فلسفففففففي اظهار نظر دی او هغه په همدې فلسفففففففي
څرګندونوکې که له يوې خوا ډيروڅرګندو مرالونو ته اشاره کوي او هغه په
ګوته کوي نو له بلې خوا د ژوند معما يوه انساني تیروتنه بولي.
لکه چې وايې:
سففففففففففففقففففففراط دغففففففه ځففففففای کففففففې تففففففیففففففروتففففففلففففففی
ايفففففففمفففففففان د وخفففففففت ففففففففلسففففففففففففففففففففولفففففففه يفففففففو وړه
دغففففففلففففففتففففففه شففففففففففففوی غففففففنففففففي
دغففففففلففففففتففففففه ور
زړګفففففی د خفففففپفففففل پفففففردو سفففففففففففیفففففنفففففو لفففففه يفففففووړه
خفففففیفففففامفففففه دغفففففه سفففففففففففتفففففا د مفففففرـ وسفففففففففففاعفففففت
چففففې خففففپففففل سففففففففففرور دی صففففففففففراحففففو لففففه يففففووړه
مفففففففنصففففففففففففوره ځفففففففکفففففففه خفففففففو پفففففففردار وخفففففففتفففففففې
چفففففې د اشفففففففففففنفففففا راز دې حففففف فففففرو لفففففه يفففففووړه
دا ظففففففففلففففففففم ظففففففففلففففففففم دی زمففففففففا جففففففففانففففففففانففففففففه
چففففې دې هففففر ګففففل خففففاورې کففففیففففدو لففففه يففففووړه () 1
غني خان هم د خیام په څېر د دنیا د روزګار شففففیبې په(دم غنیمت)کې
ويني او حتی په ډيره اصففففففطالحي معنا ورته (پتیره دنیا)وايي ،د پتیروالی
مفهوم په پښفففففتنۍ عامیانه فرهنـ کې ډير دلمس وړ دی شفففففعر په دي ډول
دی.
خففففففانففففففده نففففففن مففففففه کففففففوه غففففففمففففففونففففففه د سفففففففففففبففففففا
ښففففففففففففه پفففففففوهفففففففېفففففففږې ده پفففففففتفففففففیفففففففره دا دنفففففففیفففففففا
.1پانوس ،د غني خان د شعرونو م موعه د پیښور چاپ  ٢۱۷مخ.
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د کففففر وخففففت کففففې د غففففوبففففل فففففکففففرونففففه مففففه کففففړه
خففففوره او څښففففففففففه حسففففففففففاب کففففتففففاب يففففې مففففه مففففنففففا
د تفففففففنفففففففدې لففففففف یفففففففکفففففففې نشفففففففففففففې ګفففففففرځفففففففولفففففففی
پفففففففففه ويفففففففففرونفففففففففو پفففففففففه ژړا پفففففففففه واويفففففففففال
دا ځفففففوانفففففې بفففففه هفففففمفففففیشففففففففففه نفففففه وي تفففففا سففففففففففره
څففففففففه را کففففففففړه د يففففففففارانففففففففو پففففففففه رضفففففففففففففا
سففففففففففبففففا بففففیففففا خففففدای د چففففرسففففففففففیففففانففففو مسففففففففففالففففه ده
تففففففففريففففففففنفففففففف ه نشففففففففففففففتففففففففه زوره وره مسففففففففففففففال
نففففن دې زړه لففففه ټففففول اخففففتففففیففففار د بففففادشففففففففففا ورکففففړه
سففففففففففبففففا خففففدای خففففبففففر چففففې څففففه بففففه وي سففففففففففبففففا
راځففففففه وخففففففانففففففده چففففففې وخففففففانففففففدې غففففففنففففففي هففففففم
ورلفففففه نفففففه ورکفففففوي خفففففونفففففد ځفففففانفففففلفففففه خفففففنفففففدا () 1
غني خان هم په خپل يو شففففففعر او يا څوشففففففعرونو کې د فرانسففففففوي
نمايشنامه لیکوونکي دغه تصويرپه بل ډول ترسیموي چې خیام( :د يو جام
شرابو له پاره خپل دفتر او پتکی وپلوره)....
جفففام مي مفففات شففففففومیخفففانفففه کې لیونی ترې غلی پفففاڅیفففد
زړه مې ډ د ر نګفففه يوړه دی روان کوڅو د يفففار لفففه
غني خان د يو لوړ او او چت هنرم ند په تو ګه ځان ته بی له دن یاجوړه
کړې ده او دی په همدغه دنیا کې ژوندکوي ،د همدغه محل څخه د روانې
معاشرې وروسته کاروان ګوري او د هغه شاعرانه جاش لګوي ،غني خان
هم ځای پرځای په خپلو شففعرونو کې د انسففان د ماضففي او مسففتقبل په باب
.1همدغه اثر ٢٢۶ .مخ.
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خپل نظرڅرګندکړی دی ،هغه نه په ماضففففففي کې خوند وينې او نه هم په
مستقبل کې بلکې د دغه دواړو سمندرونو تر منځ يو شیبه د خوند او رنـ
شیبه ژوند بولي ،هغه په همدغه فکري جريان کې او له همدې زاويې څخه
په شفففففیخ او مال ملنډې وهي ،هغه مسفففففخره کوي او ځان د شفففففاه توت هغه
څانګه بولي چې له هغې سفففففتار جوړ شفففففي او هغه د ژوندانه ابدي سفففففندره
وايي ،او ځان د دې عیني دنیا څخه ژغوري ،تیښفففته کوي او د يوې شفففیبې
کرار په لټه کې کېږي.
د مرال په ډول د تلي مرـ په نوم لولو:
تلی مرـ
پففففففففه لففففففففکففففففففهففففففففا کففففففففالففففففففه اوده وي
يفففففو سفففففففففففاعفففففت لفففففه رابفففففیفففففدار شفففففففففففي
څففففففو لففففففکففففففهففففففا بففففففه نففففففور اوده وي
چفففففې روان د مفففففرـ پفففففه الر شفففففففففففي
شفففففففففففاتفففففه تفففففور يفففففو سفففففففففففمفففففنفففففدر دی
مفففففففففخفففففففففکښفففففففففففففففې النفففففففففوره بفففففففففالده
مففففیففففنففففځ کففففې يففففو دشففففففففففبففففنففففم څففففاڅففففکففففی
پففففه غففففورزنففففـ لففففکففففه ابشففففففففففار شففففففففففي
د آدم زړه د کفففففففففففتفففففففففففو دی
داسفففففففففففې تفففففلفففففو داسفففففففففففې راتفففففلفففففو کفففففې
دی بفففففې خفففففوده شففففففففففي خفففففمفففففار شففففففففففي
وو پفففففکفففففار چفففففې سفففففففففففاعفففففت ژونفففففدی
ژړا تفففففففففففیفففففففففففروي
پفففففففففففه ژړا
کففففه دې ډيففففر پففففه لففففیففففلففففی مسفففففففففت شفففففففففي
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خفففففو آخفففففر بفففففه د مفففففرـ يفففففار شفففففففففففي
نففففه پففففه تففففلففففی مففففرـ سففففففففففتففففومففففان يففففم
نفففففففه راتفففففففلفففففففونفففففففکفففففففی نفففففففه يفففففففريفففففففږم
زه بففففففه تففففففل دغففففففې تففففففه خففففففانففففففدم
کففففه پففففه اور شففففففففففي کففففه پففففه دار شففففففففففي
پفففففاتفففففې پفففففاتفففففې دي قفففففیصففففففففففې شففففففففففوې
د دوزخ د حسففففففففففففففففففابففففففففففففونففففففففففففو
دغفففففففه شفففففففففففففی د مفففففففال جفففففففان دی
زه خففففففو سففففففففففففتففففففا د مففففففیففففففنففففففې يففففففار
او کففففففه وي چففففففې سفففففففففففوزه سفففففففففففوزم
عشفففففففففففق کفففففې نشفففففففففففتفففففه اففففففکفففففارونفففففه
زه څفففففه شفففففففففففیفففففخ مفففففال خفففففو نفففففه يفففففم
چففففففې نففففففه کففففففار کففففففوم نففففففه انففففففکففففففار
څفففففففه د سفففففففففففففوو ګفففففففودړه نفففففففه يفففففففم
سففففففففففاهففففو څففففانففففګففففه دشففففففففففاه تففففوت يفففففم
رانففففففه جففففففوړ کففففففه يففففففو رنففففففګففففففیففففففن
او لفففففونفففففګفففففیفففففن غفففففونفففففد ې سفففففففففففتفففففار
کفففففه يفففففو ټفففففنفففففـ وي کفففففه زر ټفففففنفففففګفففففه
ښفففففففففففه پفففففه سفففففففففففر کفففففې بفففففه غفففففږيفففففږم
يفففففففو قفففففففطفففففففره سفففففففففففففتفففففففا د دريفففففففاب
يفففففو ښفففففففففففکفففففالفففففو سفففففففففففتفففففا د خفففففمفففففار
ای زمفففففففا د سفففففففففففففتفففففففرګفففففففو تفففففففوره
دا يفففففففففو خفففففففففو پفففففففففکفففففففففې واوره
دلففففففففتففففففففه سففففففففففففففوی يففففففففمففففففففه ډيففففففففر
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نو په دې ډول په لنډه توګه ويلی شففففو چې خیام د پن مې ه ري پیړۍ
شفففففففاعراو متفکردی ،خپل افکار او عقايد يې په خپلو رباعیاتو کې څرګند
کړي دي.
غني خان زموږ د پیړۍ او دوران شفففففاعر دی ،ده خپل افکار په خپلو
شعرونو ،غزلو ،پلوشو او نظمونوکې څرګند کړي دي.
خیام ته محقیقین د هندويیزم يا (د لذت د کیت)د افکارو پیرو وايي:
د غني خان په شعرونوکې کله هم د خیام د يادونې په ترڅ کې خیام ته
خطاب کوي.
کله هم د ځان څومره چې خیام د وخت د سففانسففور خیال سففاتي ،غني
خان ورسره په ډيره بې باکۍ او هیه خیال نه ساتلو برخورد کوي.
د خیام افکارو د وخت په ټولنه کې د اوږدو مودو د فکري او رواني
رنځ څخه د انسفففان د ژغورلو او له هغه څخه د تیښفففتې د چارې په توګه را
څرګنديږي خو د غني خان په شففففففعرونو کې د زمان عنصففففففر ډير پیاوړی
دی ،د وخففت د شففففففرايطو اغیزه پففه کې بیخې څرګنففده ده ،غني خففان د
انګريزي اسفتعمار ضفد ملي آزادي بښفونکی غورځنـ سفرلښفکر مبارز او
شففاعر دی ،په دې ډول ده چې د غني خان په شففعرونو کې يوازې د خیام د
فلسفففې افکارو سففربېره د ارت اعي موسففسففو سففرغړاوی ،وطنپرسففتۍ او د
اسففففففتبداد ،ارت اع او اسففففففتعمار ضففففففد مبارزه او په معاشففففففره کې د منفي
کرکترونو پر ضد احساسات هم شته او د دې په خوا کې د ټولنیزو بدمرغیو
.1پانوس د غني خان د شعرونو م موعه د پیښور چاپ  ۷٩مخ.
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ناخوالو څخه د هغه د فطري او ذاتي طبیعت سففره موازي يو ډول تیښففته او
فرار هم څرګنديږي.
د مقام ،ځان غوښتنې او اقتدار پر ضد هم خپله کرکه څرګندوي.
غني خان يوازي فلسفففففي شففففاعرنه دی ،بلکې د فلسفففففې په خوا کې د
اوچت تخیل او بې سارې خالقیت څښتن هم دی.
په م موع کې د هرشففففففاعر او هر متفکر په څېر د غني خان هنري،
سیا سي انقالبي او ټولنیز شخ صیت کې د هغه چاپیريال سیا سي غورځنـ
کورنۍ ،وخت او ټول فکتورونه خپل وو او دی.

يادونه :
دا مقاله دغني دشهو په محل کې داثر له چاپه وروسته په اثر کې ديو لړ
مسايلو دال کره کولو په خاطر ديوه سیمینار له پاره ولیکل شوه .له گران
ملهري فهیم کريم نه په مننې سره چې پیدا کړې يې وه اوماته يې
راواستوله.

د غني د شګو په محل کې د اثر په باب څو نور
یادښتونه
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څه وخت دمخه زما د «غنی د شګو په محل کې» نومی کتاب چاپ
شو ،دغه آثرسره له دې چې د غني خان د ژوند او مبارزې او تفکر په بېلو
بېلو خواوو رڼا اچولی او څه ناڅه د غني خان په پیژندګلوی کې نیمګړی
شان مرسته کوي خو بیا به هم له نیمګړتیاوو خالي نه وي .ددې اثر د خپريدو
وروسته يو پوه او فاضل دوست او استاد د غنی خان د ژوند او مبارزې په
باب ارزښتناکو ټکو ته متوجه کړم ،زه تر هر څه لومړی د دغه استاد شکريه
ادا کوم او له هغه وروسته به ه ه وکړم چې د هغه له خوا را څرګندې شوې
ځینې نیمګړتیاوې لږتر لږه بشپړې کړم.
له هرڅه دمخه به «غنی دشګو په محل کې» موږ تر يوه حده د غنی
خان د زوکړې د کورنۍ د ماحول او شخصې ژوندانه په باب لږ څه ويلي
دي خو دلته اړينه ده ووايوچې غنی خان په کوموشرايطو کې په خپله ټولنه
کې سترګې وغړولې؟ دلته د دې پرنسیپ جوتول هم په کاردی چې هنرمند
لیکوال او شاعر د ټولنې هستی ده او ټولنه دخپلوخاصو اړتیاوو له مخې هغه
هستوي او هغه د خپل رسالت سره مخامخ کوي.
لکه څنګه چې پوهیږو هغه ټولې اړيکې چې د هنرمند ارګانیزم پکې
هست کیږي ،هغه ته ټاکلی شخصیت ورکوي .دا سمه ده چې شخصیت په
اساسي توګه د ټولنیزچاپیريال معلول دی خو د هر چا شخصیت چې رامنځ ته
شي د يوه واقعیت په نوم د شخډ په عملونو کې او په دې ډول په ټولنیز
چاپیريال باندې اغیزه کوی .د هنرمند شخصیت ،د واقعیت او هنري آثر
من ګړی دی .واقعیت جذبوي او د هنرپه توګه يی هستوي.
د يوپوه په قول« :د هنر مند په شخصیت کې ډيرعوامل اغیزمن دي
چې له هغه جملې د هغه ارګانیزم ،عمر ،د هغه شخډ بريالیتوبونه او
ناکامۍ ټولنیزحالت او د هنرمند ټولنیزه خبرتیا ،او له دغه عواملو څخه دوه
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عامله يعنې ټولنیزدريځ او د هنرمند ټولنیزه لیدتوګه د هغه په شخصیت کې
ژوره او زياته اغیزه لري)1( ».
خو موږ چې کله د غني خان د «پلوشو» آثر ،د «پانوس» آثر ،او د
«پن رې چغار» او نور آثار لولو نو طبعا ً له هغه سره زموږ چلند له يوه
هنري او ادبي شخصیت سره زموږ چلند دی خوکله چې د غني خان د
شعرونو او په م موع کې په هنراو هنري لیدتوګه او د هغه په آزاد خیالۍ،
وطنپرستۍ ،هیومانیزم ،عدالت خوښونې امید او خپګان او ټولو ابعادو څه
وايو ،نو مختلف عوامل چې د هغه د ژوند او زوکړې په پیل کې او وروسته
د هغه په ټولنه او په م موع کې په ټول هند کې منځ ته راغلی وو ،له پامه
نه شو غورځولی.
ټولنيز -اقتصادي چاپيریال:
غني خان موږ په م رده توګه يوازې د شعر له الرې نه شو مطالعه
کولی بلکې کله چې د هغه د هنر او خالقیت په باب او د هغه د سیاسې
مبارزې او له مبارزې څخه د هغه د حماسي او وطنپرستانه روح په باب
څه وايو .نود سوسیالوژيک تاريخی پس منظر او په هغه کې د تاريخي
سیاسي حوادثو په باب لږڅه ووايو او دغه راز د هند دنیمې وچې د فرهنګي
فها په باب څه ويل هم په دې برخه کې ضروري بريښي.
بريتانوي استعمار له هره پلوه د هند په نیمه وچه او په تیره د پښتنو په
سیمه ډيره ژوره او ناوړه اغیزه وکړه .په ۱۸۵۰کال کې د پیښور ،کوهاټ
هزاره ،ديره جات او بنو سیمې له ادارې پلوه د پن اب برخې وګڼلې شوې.

 -1جامعه شناسی هنر .دکتور ا.ش ،آريان پور۱۷۵ -مخ .ګوندی مطبعه۱۳۶۴ -ش.
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د ديره جاتو او بنو ضلعې چې د ډپټې کمشنرانو په وسیله اداره کیدلې د
پن اب د ډويژن پورې وتړل شوې.
په ۱۸٩۳ع کال کې د ډيورنډ کړغیړن ت په نامه تړون السلیک شو،
د دې ت په نامه تړون له مخې د لومړي ځل له پاره پښتانه په شکلي لحاظ
يو له بله سره جالشوی .دغه تړون د پښتنو د اکرريت ارادې پرخالف عمل
و .د دغه تړون نه وروسته د انګلیس پرضد د پېښور اوپښتنو قبايلوکرکه په
دومره ژوره توګه راوپاريده چې په ۱٩۰٢ع کال کې په پېښورکې د برتانوي
هند وايسرا م بور شو اعالن کړي چې حکومت په قبايلي سیموکې هیه ډول
مداخله نه کوی .په ۱٩۰۱ع کې انګلیسانو د شمال غربي سرحدي ايالت په
نوم ځانګړی ايالت منځ ته راووړ ،پرته له دې چې د پښتنو د ملي هويت
مفهوم پکې څرګند شي .د پښتنو د ملي هويت پرخالف عمل يې ترسره کړ.
د شلمې پیړۍ په سرکې په لره پښتونخوا کې د پښتنو د ملي آزادي
بښونکي غورځنـ رامنځ ته کیدل او ورځ په ورځ پیاوړتیا تر هرڅه زيات
دغه د اهمیت وړ ټکی څرګند کړ .په ۱٩۱٢ع کال خان عبدالغفار خان د
ترنګزو د حاجی صاحب سره يو ځای د آزادو ښوون یو په جوړولو پیل
وکړ .دې غورځنـ چې د ماهیت له مخې يې استعماري ضد او انګلیس
ضدخصلت درلود ،د پښتنو د توأمیت او ويشل شويو او ټوټه ټوټه شويو
ضلعو ،رياستونو او اي نسیو باندې د ويشل شويو پښتني سیمو د يوځای کیدو
او د ملي خپلواکۍ دپاره له مبارزې څخه عبارت و ،ډير ژريې په ټولو پښتنی
سیمو او ان په قبايلي سیموکې د پښتنو مالتړځانته حاصل کړو .د پښتنو زيار
کښې پرګنې ،وطن پرست روحانیون ،کوچني ځمکه وال او په ضلعوکې
زيارکښ بزګران د باچا خان يا د خدايي خدمتګارو د غورځنـ ترشا
ودريدل.
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د انګلیس استعمار د پښتنو په حساسه او ستراتیژيکه سیمه کې خپل
معنويات له السه ورکړل ،او د ټولو ظلمونو ،بی رحمیو ،او قساوتونو سره
سره يې له هیه ډول روحي شکن ې او عذاب څخه هم ډډه ونه کړه.
د شلمې پیړۍ په شلمو او ديرشموکلونوکې دسرحدي صوبې په سیمو
کې د کانګرس سره يوځای د پښتنوآزادي بښونکی غورځنـ پیاوړی شو.
دا غورځنـ دومره پراخ شو چې کله په  ۱٩۳۵او ۱٩۳۷ع کال کې انتخابات
وشول او بالغ سړی پکی د رأی حق نه درلود ،يوازې د انګلیسي قانون له
مخی هغه کسانو رأی ورکولی شو چې ټاکلې ځمکه او شتمني يې درلوده او
په طبقاتي لحاظ د ټولنیزاعتبارخاوندان وو .دوی په څنـ کې د پانګولې
ټولنې په شريانونوکې هم خپل حرکت ګړندی کړ ،په دغه کلونو کې د پښتنو
په سیموکې پانګوالي مناسبات را وټوکیدل .د پښتنوپه سیمو کې نژدی له ٢۰
څخه تر ۳۰پورې صنعتي تصدۍ منځ ته راغلې چې هرې يوې يې نژدې
( )٢۰تنه کارګران لرل .په صوبه سرحدکې د دغه کارګرانو شمیر نژدې
()۱۵۰۰تنو ته رسیده .تر ټولو ستره کارخانه په همدغه وخت کې د هندوانو
له خوا په مردان ضلع کې د «شوګرمیلز» په نوم جوړه شوې ده.
په څلويښتمه لسیزه کې زيات پښتانه روښانفکران راڅرگند شول .او
آن په آزادو پښتنو سیمو کې د روښانفکر قشر د پیدا کیدو جريان منځ ته
راغی ،د دغه قشر د پیدا کیدو سره سم ښوون ي او مدرسي منځ ته راغلې،
اوپه دې ډول روښانفکري فرهنګي جريان له سیاسي جريان سره هم غبرـ
شو.
«غنی خان د لومړۍ نړيوالې جګړې په پیل کې يعنې په ۱٩۱۶ع کال
کې د لرې پښتونخوا د اتمانزو د خوازيخیلو په قبیله کې زيږيدلی دی ،هغه
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په داسې کورنۍ کې زيږيدلی چې سرنوشت يې د برتانوي استعمار د ماتې
او د هند د نیمې وچې له آزادۍ سره نه شلیدونکی پیوندلري.
په دې ډول ويلی شو چې غنی خان د خپل وخت او زمان د نړۍ د ستر
سرمايه دارۍ بحران په شرايطوکې را پورته شو ،د هغه ټولنه چې له يوی
خوا د سیاسي بحران سره مخامخ وه او له بلې خوا په اقتصادي لحاظ د
پښتنې ټولنې زاړه قبیلوي فیوډالي مناسبات هم د نننیو عواملو او هم له
بیروني فشارونو له مخې د له من ه تلو او په جبري توګه د شړيدو په حال
کې وو ،دومره د تړلې پانګوالۍ د بیرحمانه عمل سره مخامخ وو.
غني خان او د هند فرهنګي چاپيریال:
غني خان د يو مبارز او هنرمند په توګه له هندي فرهنـ څخه زيات
متأثر دی او دغه اغیزه د هغه د شعرونو په متهادو اړخونو يعنې د ژوند د
نفې او اثبات په برخه کې وينو .نو ځکه ضرور ده چې لږ تر لږه ددغه
دوالیزم په باب خبرې وکړو:
د علمي ټولنپوهنې بنس ايښودونکی د خپلو ژورنالستیکي فعالیتونو
په ترڅ کې په خپل وخت کې د استعمار په باب زياتې مقالې لیکلي دي او له
هغه جملې يې د هند په باب زيات څه لیکلي دي.
ياد پوه په آسیا کې د استعمار وي اړوونکو اعمالو په تیره د هند په
لرغوني سنتي ټولنه کی ډيرو ناوړو چلندونو ته ګوته نیسې او هغه په ډاګه
کوي .نوموړی هغه بدبختۍ چې په هندباندی د برتانوی استعمار له خوا نازله
شو د هند د ټول تیرتاريخ د بدمرغیو په پرتله لويه او ستره بولي لیکي« :خو
هی و ددغه حقیقت په حقانیت کی ،شک او شبهه نه کوي چې هغه بد
مرغي چې د برتانوي استعمار په دوران کې په هندوستان باندې تحمیل شوه
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په حقیقت کې بل ډول بدمرغي ده ،دا بدبختي د هغه بدبختیو په پرتله چې
هندوستان په ټولو تیرو دورانونوکې تحمل کړې وه دومره درنه او ستره ده
چې نه شوکولی د هغه د ژورتیا جاش ولګوو».
نوموړی د خپل تحلیل په تعقیب زياتوي او د آسیايي استبداد وهلې ټولنې
په شرايطوکې دغه ډول استبدادي ناخوالو ته اشاره کوي زياتوی« :زه دلته
د اروپايي ظالمانه استبداد په باب خبری نه کوم ،هغه استبداد چې تخم يې د
برتانیا د شرقي هند کمپنۍ د آسیايي استبداد په شرايطوکې وکاره)1( .
برتانوي استعمار په هندي ټولنه باندې د سختو مادي او معنوي ګذارونو
سبب شو ،تر هرڅه دمخه دغه استعماري استبداد د هند د لرغوني ټولنې
مادي بنس ونړاوه ،او هغه يې متزلزله کړ ،دا کار د دې سبب هم شو چې
په فکری نظم کې چې له کلونو او پیړيو او دورانونو راهیسې د هند په
لرغونې ټولنه کې موجود وو ،هغه هم متزلزله او نسبتا ً بې بنیاده او بې بنسټه
کړي .د نړۍ د زيارکښانو مشر په نوموړی مقاله کې زياتوي .....« :له بلې
خوا انګلستان د هندوستاني ټولنې اساسي بنس وي اړ کړ .او تراوسه يې د
اصالحاتو او نويو تحوالتو د منځ ته راوړلو له پاره هیه ډول ه ه نه ده
کړې .د لرغونې دنیا له السه ورکول ،د نوې نړۍ له الس ته راوړلو پرته
د هندوستان د اوسنیو اوسیدونکو بدمرغیو ته ډير له غم نه ډ خصلت
وربښلی دی)2( »....

 -1پیرامون استعمار)٢۰( .مخ.
 -2مارکس انګلس ،پیرامون استعمار)٢۸( .مخ.
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دا سمه خبره ده ،برتانوي استعمار د هنديانو له امید او هیلو ډکه نړۍ
وي اړه کړه ،د نوې د جوړيدو تکل يې هډو و نه کړ ،د هندي ټولنې له پاره
په معنوي لحاظ دغه نړۍ له غم ،خپګان او تراژيديو څخه ډکه وه.
هندي هنر او فرهنـ ،په خپله بومي ټولنه کې ژورې ريښې لري ،د
دغه فرهنـ څپې ډيرې له پخوا د دغه ټولنې په فکري سمندرکي روانې
وې ،کله يې هم څپې پورته کیدلې او کله يې هم ارامه شکل درلوده ،کله يې
هم داسې ځانګړنې پیدا کړې چې ګواکی له خپل اصلي سیرڅخه يې
تغییرکړی خو په هرحال هروخت يې خپل کرکتر ساتلی دی او د ژوند پاتې
کیدو متره پکې هر وخت موجوده وه.
په دې ډول ټولنه کې« :چې د بهرنیو يرغلګرو د الس الندې وه ،هر وخت
په کې دا ه ه هم محسوسه او موجوده وه چې د اوسني ناوړه حالت د هیرولو
په خاطر د تیر دوران خوبونه او خیالونه ژوندي وساتي او د تیر عظمت د ياد
ته راوړلو په خاطرځانته تسل ورکړي ،خو دا ډيره د ساده توب لوبه ده ،چې
متأسفانه په هندکې پرې موږ مشغول يو)1( »....
د دې قهیې يو بل مخ هم موجود دی ،په دی معنا لکه څنګه چې مارکس د
دغه ډول روحي تأثريادونه کوي او جراهرلعل نهرو هم د هغه په څېر د دې يادونه
کوي چې د استعمار ځپلې ټولنې انسان د دې دپاره چې خپل اوسنی رنځ او بدمرغي
هیره کړي نو تیر دوران خوب او خیال را ژوندی کوي .د دې خبرې بل مخ ياد
دې ديالکتیکي قهیې بله کلیه دا هم ده چې وايي« :يوبل شی چې موږ هنديانو ته د
بحث وړ دی دا دی چې فکر کوو چې هر څومره چې موږ له ډيرو خواوو سقوط
کړی او وروسته پاتې يو خو بیا هم له روحي پلوه ستريو ،او په نورو تقدم لرو.

 -1کشف هند ش )۱۳۴( -۱مخ.
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روحي عظمت او يا بل هر ډول عظمت نشي کولی ،په نه خپلواکۍ او نه امکاناتو
يا لوږه اوبد مرغۍ کې موجود وي)1( ».
څرګنده ده چې برتانوي استعمار په خپلوټولو وسايلو سره د هند د
لرغونې ټولنې بنس ونړاوه او د نوي جوړيدو هیه ډول ه ه ونه شوه.
برتانوي استعمار د آسیا په دغه لرغونې ټولنه کې د هغه درې اداري
سیستمونو يعنې« :مالیاتي ،اداري ،اوحربي » څخه د هند د اولسونو د لوټلوله
پاره بشپړه ګټه واخیسته خو د «فوايد عامې» ادارې ته يې هډو پام ونه کړ.
دې پیښوڅه منځ ته راوړل ،يوازې د اوږدې مودې له پاره يې د هند د
اولسونو د ژوندانه په اتموسفیرکې داسې د غم وريځ اي اد کړه چې هره
ورځ که د غم باران هم اوري ،هغه يې په سنت او رسم بدل کړی دی .کارل
مارکس دغه حالت په ډاګه کوي او په بل ځای کې لیکي:
«موږ بايد له ياده ونه باسو چې دغه له وړتیا څخه محروم ژوند ،بې
حرکته او د ګیاه په ډول ژوند د هستۍ دغه بې فعالیته او پاسیف شکل له بلې
خوا په خپل مخالف قطب کې د وحشي ورانوونکو ،په پټو سترګو او بې
پیزوانه قوتونو د را پورت ه کیدو سبب شو .په هندوستان کې يې آن له وژنې
او قتل څخه مذهبي دود جوړکړ .موږبايد له ياده ونه باسو چې دغه کوچنی
کلیوالي جمعیتونو په خپل پیکر باندې د اختالفاتو سره چې د مختلفو کاستونو
سره يې د مريي توب ټاپه درلوده چې دوی د دې پرځای چې انسان د پیښو
او واقعاتو د فرمانبردار مقام ته لوړ کړي .برعکس يې د همدغه پیښواو
واقعاتو مريې کړ چې دوی د ټولنې دا خپلسری يا (خود په خودۍ) تکامل په
ازلي نه بدلیدونکی طبیعي قسمت بدل کړ .په همدې ډول د طبیعت قهرجن
ګیت ترې جوړکړ .د دغه ګیت کوچنی والی او ذلت په خاص ډول په دې
 -1کشف هندږ ()۱۳۵مخ.
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حقیقت کې راڅرګنديږي چې انسان دغه د طبیعت بادار او حکمران په ډير
اطاعت او احترام سره د «شیادي» او د «ساباال» په نوم غواته ګونډه وهي».
()1
خو له دې ټولو نادودو او ناکرديو سره ،او د برتانوي استعمار د ټولو
بې رحمیو سره بیا هم د هند ټولنه مړه نه شوه .سره له دې چې هلته د ژوند
د يو ډول نفې او يأس او غم ن روح السبری وي ،له بلې خوا هر ډول
زورګیرته يي په يو ډول «آرام شرافت» او «زړورتیا» سره ځواب ويلی
دی د هندي فرهنـ اصلي جوهر مړ نه شو ،بلکې پرځای پاتې شو او د
منفي او خشره ګیاوو په خوا کې يې مربت او ارزښتنا نیالګي هم زرغون
کړل ،او د تاريخي منطق له مخې يي بايد زرغون کړی وای خو دا خبره
هم موږ ته په دې برخه کې اصولي کړۍ الس ته راوړی چې وايي :دا خو
پداسې برخه کې هرڅومره هم چې دی د زړې نړۍ دله من ه تلو منظره
زموږ د شخصی احساس دپاره له غمه ډکه دی ،موږ له تاريخي پلوه حق
لرو چې له ګويته سره يو آواز شو چې وايي:
«که غمونوکې خوښي ده،
نوڅو چمتو ووچې له هغه رنځ وگالي ،ايا په کروړونو،کلونو ژوند،
تیمور لنگ له خاورو سره برابر نه کړ.
له بله پلوه په ديالکتیکي لحاظ د هند په لرغوني فرهنـ کې د انګلیسانیانو
د ټولو استعماري ورانیو سره بیا هم د روحي تأثر په خوا کې د مقاومت روح
هم لیدلی شو ،او دا روح د ټول تاريخ په اوږدو کې ژوندی و او دی .نهرو
لیکي« :ځینې خلکو تصور کړی چې هندي تفکر او فرهنـ اساسا ً د ژوند په
 -1مارکس انګلس پیرامون استعمار)٢۸( .مخ.
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نفې کولو متکی دی ،نه په منلو او د هغه په تائیدکې ،فکر کوم چې دا دواړه
په بېالبېلودرجو سره په ټولو مذهبونو او لرغونو فرهنګونو کې موجود دی
خو زما په نظر هندي فرهنـ په هرحال هیه کله د ژوندپه نفې کولو ټینګار
نه کاوه ،البته ځینې هندي فلسفې داسې نظريات وړاندې کوي خو داسې
جوتیږي چې دغه تائید د مسیحیت په بنس په هندي فلسفه کې لږ دی)1( »....
اوس راځو په دې برخه کې ددغه ډول فرهنګي چاپیريال او اثبات د
متهادو خواوو د اغیزو کلي نتی و ته:
د مخه مو وويل چې د غني خان د کورنۍ سرنوشت د هند دنیمې وچې
د آزادۍ له سرنوشت سره کلکې اړيکې لري او له کومه ځايه چې د هند د
ټولنې فرهنـ او په هغه باندې د برتانوي استعماربې رحمانه يرغلونو په
نتی ه کې څه نوې فکري پديدې منځ ته راغلې ،د هند په فرهنـ او هنرباندې
او د هند په سترو هنرمندانو يې هم اغیزه کړې او له بله پلوه غني خان د
خپل زلمیتوب ،زده کړې او زياتو وختونوکې د هند د نیمې وچې د ستر
آزادي خوا او مفکر انسان جواهر لعل نهرو ډيرې نژدې اړيکې درلودې د
دې ټولو تأثیرات د غني خان په هنر او هنري خالقیت کې هم لیدلی شو.
د برتانوي استعمار ټول ناوړه او انساني ضد عملونو د هند اولسونو ته
له مادي وي اړتیاوو سربیره فکري او رواني وي اړۍ هم سوغات راوړې.
دا سمه ده چې په هند کې د انګلیس د استعماري امپراتورۍ دوران د
مادي او فکري خرابۍ دوران دی او د نړۍ د ستر ښوونکي په قول چې «په
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هندکې د برتانوي استعمار د حکمرانۍ د تاريخ پاڼې د ورانیو پرته د بل هیه
شي په باب خبرې نه کوي».
په هندکې د انګلیسي بورژوازۍ د خلکو په هرډول مذهبي مقدساتو
يرغل وکړ ،هغو د اوديسا او بنګال په معبدونو کې د زيارت کوونکو څخه
د عوايدو د الس ته راوړلو په خاطر ،وژنه ،قتل ،او همدارنګه فحشا د جګیر
ناوت په معبد کې په مسلک بدله نه کړه؟»....
له دې څه پوهیدای شو.
غني خان د يو مبارز هنرمند او شاعر په توګه دغه اتموسفیر او
فرهنګي فها څخه متأثر دی خو په دې منطق سره چې په هغه باندې د دغو
حوادثو يأس ،خپګان او روحي عذاب اثر نه دی کړی ،بلکې د آزادۍ
بښونکي غورځنـ د يومخکښ په توګه ددغه فها د بدلولو په خاطر مقاومت
او مبارزه کوي.
که موږ د هغه په شعر او هنر کې نسبتا ً تأثر او روحي ناامیدي وينو نو
له هغه زيات په کې امید ،هیله ،آرزو ،خوشبیني او په راتلونکي باندې ايمان
او باور هم وينو ،او دا باور د هغه په حماسي شعرونوکې ډيرڅرګنده ده.
يففففا بففففه دا بففففې نففففنففففګففففه مففففلففففک بففففاغ عففففدن کففففړم
يففففا بففففه کففففړم د پښففففففففففتففففنففففو کففففوڅففففې ويفففف ففففاړې
يففا بففه :يففا خو بففه دې سففففففیففال کړمففه وطنففه د جهففان
يا به سفففففف تا په پښففففففوکې تورې خاورې کړم دا ځان
نريمفففه پښفففففففتون يم تفففاتفففه يفففادې افسفففففففففانې زمفففا
ای زمفففففا وطفففففنفففففه د اللفففففونفففففوخفففففزانفففففې زمفففففا
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او يا خو هغه له دغو موضوعګانو څخه ژورو فلسفي خواو ته داخلیږي او
د نمونې له پاره د پیداي په نوم شعرلیکي:
پیداي
او ما ځان له سفففففففاز که پخپله جوړ
د خپففل خوب نففه د خپففل خیففال نففه
د خفففپفففل غفففم نفففه د مسفففففففففتفففۍ نفففه
د خپفففل تفففال نفففه د خپفففل قفففال نفففه
او ما ځان له يار که په خپله جوړ
د خپفففل سفففففففوز نفففه د ارمفففان نفففه
د خففففوبففففونففففو د رنففففګففففونففففو نففففه
او ما ځان له ژو ند که پخپ له جوړ
د خففففنففففدا نففففه خففففوشففففففففففالففففۍ نففففه
د وصففففففففففال نففففه د خففففمففففار نففففه
د بفففففهفففففار نفففففه دلفففففولفففففۍ نفففففه
او مففا ځففان لففه غم کففه پخپلففه جوړ
د امففففففیففففففد نففففففه د رڼففففففا نففففففه
د سففففففففپففرلففي د زيففړو ګففلففونففونفففه
د غففففمففففونففففو نففففه د سففففففففففودا نففففه
د ژونفففففد نفففففه د مسففففففففففتفففففۍ نفففففه
د اللفففففونفففففونفففففه د ځفففففوانفففففۍ نفففففه
ج
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غني خان د خپل وخت ،زمان ،ټولنې او شرايطو شاعر دی او په دې
ډول جانبدار شاعر هم دی ،غني خان په خپل شعر کې هم د دې پلوی نه دی
چې «که چا پر يو مخ په څپړه ووهلې نو بل هم ورته ونیسه» بلکې د سیاسي
عمل په څیر په شعرکې هم دده پلوی دريځ ښه څرګند دی.
په دې معناچې غني خان د خپلې طبقې نماينده شاعر دی ،سره له دې
چې نوموړی د خپل طبقاتي او اجتماعي بنس له مخې د پښتنو د سترې
خانې کورنۍ پورې مربوط دی خو د هغه د وخت شرايط په هند کې د تړلې
بورژوازۍ پر ضد ،د انګريزي استعمار په وړاندې او په پښتنو سیموکې
همدغه شان او په دغه سیمو کې د آزادۍ غوښتونکي جنب را پورته کیدل
او د فیودالیته مناسباتو او قبايلي روابطو په وړاندې د راديکال بورژوازي
وده ،او آزادۍ غوښتونکی تماياالت د وخت لیکوال او شاعر ته څرګند لوری
ورکړی.
غني خان هم په خپل ټول قوت او شعري خالقیت سره د فیودالیته
مناسباتو په وړاندې کرکه ښئ ،او د دغه مناسباتو د ډيرو عمده نماينده
موسسوڅخه د مرال په توګه هم ځان او دخانۍ مناسبات غندي او هم مال
اوشیخ چې د فیودالي مناسباتو نماينده قشر دی.
د مرال په توګه:
خفففان راخیسففففففتی دی مالپسففففففې څوبفففاړي
خپل کور سففففففم کړه څه پردي غمونه ژاړې
بففل تففه وايي د حرص وبففاسفففففففه غففاښففففففونففه
او پفففه خپلفففه سففففففوان پفففه الس تیروې داړې
تل وطن پخپ له وران کړې بل بد نام کړې
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ماليففان دې کړل قففارغففان خوارې خراړې
چی پففه خپلففه پففه پیسففففففففه قففام خرڅوې تففه
بیفففا پفففه کوم مخ پفففه مال کوې پیشفففففففففاړې
چې پفففه خپلفففه دې مخ کفففال کې نفففه يې وين لی
بفففل تفففه مفففه وايفففه زړګفففیفففه چفففې پفففواړې
تفففه اول د صفففففففففاحفففب پريږده سففففففالمونفففه
بیففا پففه ده سففففففرسففففففففايففه پريږده پففه والړې
د غني نصففففیحت واوره اوس ځان سففففم کړه
خولې لفففه نفففه راځي بیفففا بیفففا توکلې الړې
او يا د خان په نوم بل شعر چي وايي:
عففف فففیفففبفففه دې ده خفففانفففي ،عففف فففیفففبفففه دې ده ځفففوانفففي
ای پښففففففتونفففه پوه دې نفففه شففففففوم پفففه وراني پفففه وداني
دا دې النوی هنر دی چې خپففل ورور وژنې بې هی ففه
پیرنګي تفففه خوټینفففـ نفففه يې چې يې کړلې پیزواني
چې پټکی يې پرپري وي ،پففه ح ره کې دی زمری وي
نففاسففففففففت د مرچو وي پففه څټففه د ځففان نففه ويني ثففاني
واي في پففالر م فې بففهفففادر او نففیففکفففه م فې سففففففففکففنفففدر و
چې د ځان تپوس ترې وکړې ،بس هین هین وي اماني
پففه غريففب همسففففففففايففه نر دی ،يففا پففه ښفففففف ففه زورور دی
د جنـ وخت کې پ کور ناسففففففت وي ،خود جنـ وي ارماني
غني نففه د دوی دوا شففففففتففه نففه طبیففب ورلففه ورتلی شففففففي
د خفففدای قهر پرې لګیفففاوي چې زر زريې کړي ففففاني
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او دغه ډول شیخ ته خطاب کوي:
دی د خفففففففپفففففففل ځفففففففانفففففففه
زړه دې ډ
يفففففففې د نفففففففیفففففففکفففففففونفففففففه
داسفففففففففففففې ډ
پفففففففه کفففففففې ځفففففففای نشفففففففففففففتفففففففه د يفففففففار
دمففففففففففففړو خففففففففففففار
لففففففففففففکففففففففففففه ډ
دواړه سفففففففففففففتفففففففرګفففففففې دې ړنفففففففدې دي
تففففففل آئففففففیففففففنففففففه کففففففې ځففففففان تففففففه ګففففففورې
د بففففففل بففففففد د ځففففففان ښففففففففففففه ويففففففنففففففې
ديفففففار نفففففه ويفففففنفففففې سفففففففففففنفففففګفففففار ....الفففففخ
ش

دغه راز د غني خان په شعرونوکې داسې زياتې نمونې شته چې هغه
په کې د جاګیردارۍ مناسباتو ټولې ناوړې موسسې غندلي دي ،د غني خان
وطنپرستانه احساس دومره پیاوړی دی چې هی کله د خان او استرمارګر
خان پروا نه ساتي .غني د هغه اقتدار او قدرت چې د خلکو په څ سوروي
ورسره سخت مخالفت کوي او په هغه ملنډې وهي.
چففففففرتففففففه غفففففف خففففففرتففففففه پففففففه شفففففففففففاکففففففې
دا دسففففففففففففففففرو اللففففففففففونففففففففففه کففففففففففتففففففففففه
سفففففففففففففففففففففففففففارش ورتففففففففففه دا وکففففففففففړه
صفففففففففففففیفففففففب زمفففففففوږه لفففففففه بفففففففابفففففففتفففففففه
وی پففففففففففام کففففففففففوه ددلففففففففففه خففففففففففره
غفففففففففنفففففففففی ونفففففففففه وی پفففففففففه لفففففففففتفففففففففه
ش
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ش

خو د غني خان په شعرونوکې د هغه د طبقاتي دريځ د څرګندوالي ډيرې
نمونې شته .هغه د خپلې طبقې او په م موع کې د خپل آزادي غوښتونکي
اولس شاعردی .د تړلې بورژوازي استعماري قوتونو سره سخته دښمنی
لري .او ددغه طبقې نماينده هم داسې سوداګربولي چې په الس يې تیغ وي
او پر سر يې قرآن نیولی دی ،د غني طبقه د پښتنو د ملي توأمیت او استقالل،
آزادي اوخپلواکۍ غوښتونکې ده ،او د همدې له پاره مبارزه کوي او
جنګیږي .د هغه طبقه د هند د هغه وخت د اګاه او بیدارۍ آزادي غوښتونکې
طبقې سره ګډې ګټې او خواوې لري.
غنی او پاتریو تيزم:
لکه چې څوڅو واره مو دا خبره کړې ،غني هم په طبقاتي لحاظ(په خپل
وخت کې) او هم په فکري او معنوي لحاظ استعماري ضد او پاکستاني ضد
آزادي پرست شاعر دی .هغه يوازې د خپل وطن په غرونو ،سیندونو ،ديرو او
ح رو مین نه بلکې په خپل ملی هويت او پخپلوخلکو مین دی .هغه د خپل وطن
د غريب بیوزلي او خان او هر چا دپاره آزادي غواړي.
غني خان د خپلو وطنپرستانه احساساتو په ملتیا په خپل شعرکې ه ه
کوي خپل اولس ته د هغه قوت او عظمت ورښیي .او په دې ډول په هغه
کې خپل پښتنی غرور را ژوندی کوي ،هغه د وطن آزادۍ ته را وه وي،
او په دغه ډول ده چې له وطنپرستانه احساساتو سره د هغه انقالبي او حماسي
روح يوځای کیږي او د حماسې په هستولوکې نوموړی ډيرښه ځلیږي.
دا سمه خبره ده چې د هغه حماسي اړخ د هغه په بل ډول فکري اړخونو
برتري پیدا کوي .سمه ده چې کله کله د خیام نوم يادوي او د هغه ستاينه
کوي او يا خیام ته ورته شعرونه لوی خو د غني زمان ،مبازره آزادي
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غوښتنه او وطنپرستي ددې سبب کیږي چې د هغه پاتريوتیک او حماسي
اړخ ډير اوچت وي .په دې برخه کې ددې خبرې يادول هم ضروري ده چې
غني خان د خپل وخت داسې شاعر دی چې د هغه شعر راپاڅوونکې او
ويښوونکې ځانګړنه لري .د هغه حماسي او وطنپرستانه شعرونوتل د
زلموجوش راويښ کړی او د آزادۍ غوښتلو د مبارزې میدان ته يې لوی او
واړه رابللي دي.
د جنډې په نوم ترانه د مرال په توګه راوړو:
سفففففففففرمفففې لفففوګفففی شفففففففففه لفففه تفففاسفففففففففتفففرګفففې مفففې
شفففففففففونففففډې مففففې خففففاورې سفففففففففتففففا د يففففار شفففففففففه
قفففربفففان ځفففلفففمفففی لفففه تفففانفففه قفففطفففار قفففطفففار شفففففففففه
تففففه دې خففففزان کففففې يففففو ګففففل د بففففهففففار يففففې
دې تفففوره شففففففففپفففه کفففې تفففه يفففو زيفففری د سففففففففارا يفففې
تففففففه دبففففففهففففففار خففففففوب د کففففففلففففففي وران يففففففې
تففففه يففففو تصفففففففففويففففر د پښفففففففففتففففون د ارمففففان يففففې
تففففه د پښفففففففففتففففون د نففففامففففوس او د نففففنففففـ نښفففففففففه
تفففه د پښففففففففتفففون د سففففففففپفففیفففن ږيفففري مفففلفففنفففـ نښففففففففه
تفففه يفففې زمفففوږ د دې صفففففففففبفففر د جفففنفففـ نښفففففففففه
تفففففه يفففففو ګفففففوره د پښفففففففففففتفففففون د مفففففیفففففړانفففففې
تففففه يففففو تصفففففففففويففففر د پښفففففففففتففففون د ارمففففان يففففې
تففففه يففففې د مففففیففففنففففې او د زور او د طففففاقففففت قصففففففففه
تفففه د شففففففففهفففیفففد د مسففففففففتفففۍ او شففففففففوکفففت قصففففففففه
تفففه د پښفففففففففتفففون د يفففو خفففیفففال او د نفففیفففت قصفففففففففه
تففففه يففففو آواز د مففففظففففلففففوم پففففه آسففففففففففمففففان يففففې
تفففففه د بفففففهفففففار خفففففوب د کفففففلفففففي وران يفففففې
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تففففه دمففففردۍ نففففرتففففوب رنففففګففففیففففن داسفففففففففتففففان يففففې
تففففه يففففو تصففففففففففويففففر دپښففففففففففتففففون د ارمففففان يففففې
پفففاس بفففه دې و پفففړ قفففوم زه پفففه حصفففففففففار نښفففففففففې
سفففففففرم فې لففوګففی شففففففففه لفففه تفففاسفففففففتففرګ فې ځفففار نښفففففففې
يفففا بفففه تفففه يفففې پفففه خفففیفففبفففر يفففا زه پفففه دار نښفففففففففې
تفففففه د بفففففهفففففار خفففففوب د کفففففلفففففي وران يفففففې
تففففه يففففو تصفففففففففويففففر د پښفففففففففتففففون د ارمففففان يففففې
او دا هم د غني خان يو ډير رنګین او ښکلی شعر چې د هغه ژوره
وطنپالنه تری جوتیږي:
مفففالفففیفففدلفففي د ففففرنفففـ ښفففففففففکفففلفففي جفففیفففزونفففه
چې دالنفففدې ترې غورځنفففـ وهي سففففففینفففدونفففه
مفففففالفففففیفففففدلفففففي مفففففحفففففلفففففونفففففه د لفففففنفففففدن دي
جففففیففففنففففکففففۍ مسفففففففففتففففې آزادې ګففففلففففبففففدن دي
مفففالففیفففدل في د اټففل في ښففففففففیسففففففففتفففه ښفففففففففارونفففه
سفففففره يې انګور سفففففره يې شفففففراب او سفففففره ګلونفففه
مفففالففیفففدل في د پففیففرس ښفففففففففاپففیففرۍ ښففففففففکففل فې
پفففه کفففردار ګفففففففتفففار خفففوږې لفففکفففه بفففلفففبفففلفففې
مفففالفففیفففدلفففې امفففريفففکفففه کفففې دي ښفففففففففارونفففه
چفففې وريففف فففو تفففه يفففې رسفففففففففي مفففکفففانفففونفففه
مففففالففففیففففدلففففي تففففاش مففففحففففل غففففوټففففۍ دګففففلففففو
د ډهفففلفففي ښفففففففففکفففلفففي ښفففففففففارونفففه د مفففغفففلفففو
خففففوچففففې وويففففنففففم زه خففففپففففل دخففففټففففو کففففور
رانفففه هیر شفففففففي محلونفففه ښفففففففیسفففففففتفففه نور
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دا نففففرۍ تففففنففففګففففې کففففوڅففففې زمففففا د کففففلففففي
ورتفففه څفففه وي د دنیفففا ښفففففففففارونفففه ښففففففکلي؟
غني او هيومانيزم:
د غني په اشعاروکې څومره چې د انسان او انسانیت له دښمنانو سره
مخامخ کیږو ،دومره د انسان او انسانیت په باب او د انسان سره د
مینې په باب هم مخامخ کیږو.
د غني په اشعاروکې ځای پرځای د انسان يادونه کیږي ،انسان د غني
په شعرونو کې ځان بیامومی ،او انسان د غنی په شعرونو کې بیرته
ځانته مراجعه کوي اوکله کله هم د غني په شعرونوکې انسان او
انسانیت مرکزي نقطه ګرځي ،لکه په دې شعرکې:
او يا د دې شعر يوه برخه چې وايي:
ای زمفففففففففا بفففففففففچفففففففففیفففففففففه
يففار ژړلو لففه صففففففحرا ښففففففففه ده
تخفففت د ر قیفففب نفففه دی ښفففففففففه
ټففففکففففورې دلففففیففففلففففی ښففففففففففه ده
دوسففففففففت د يزيففد ښففففففففه نففه دی
شفففففففففهفففیفففد د کفففربفففال ښفففففففففه دی
وا چفففففې يفففففې د بفففففل وي
وزيرۍ نفففه جیلخفففانفففه ښفففففففففه ده
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موږ د غني خان په شعري خصوصیاتو کې هیومانیزم او انسان دوستي
د هغه د مبارز او انقالبي کرکتر جز بولو ،په دې معنا چې د هغه په وړاندې
د هغه د ټولنې د انسان سپکاوی او کوچنی کیدل ،د انسان وژنه او شکن ه
او په انسان باندی ظلم او استبداد او استحصال د هغه په حساس او فلسفي
ذهن باندی ژوره اغیزه کوي ،او هغه دې ته رابولي چې خپل «زه» د ټولنې
د «زما» سره يوځای کړي ،او د انسان له پاره د ذلت او پستۍ ژوند وغندي،
ويې رټي او د هغه په وړاندې عکس العمل وښیي .غني خان هیومانست او
عدالت پسند شاعر دی.
د ننګ او غيرت د ټولنې شاعر:
د غني خان شعر د ننـ او غیرت د ټولنې ،د مردۍ او عیارۍ د ټولنې
شعرهم دی .هغه سره له دی چې د نويو پانګوالی مناسباتو سره آشنا او له
هغه اغیزمن دی خو د خپلې ټولنې له مربتوکرکترونو د پښتنو د ننـ او
غیرت ،میړانې او پت ،مبارزې او نه تسلیمیدو سره هم آشنا دی او له هغه
په ژوره توګه دفاع کوي .په دې اساس ده چې د هغه په شعرکې د نورو
ځانګړنو په خوا کې دا خصوصیت هم ښه جوت دی ،بايد ووايو چې د
شاعر ننـ او غیرت او پښتنواله يو عمده جهت لري او دغه جهت يې په دې
خاطر ژوندی او څرګندساتلی چې د آزادۍ غوښتنې مبارزې ته پرې خپل
ويده قوم راپاڅوي.
بايد دا خبره هم ياده کړو چې غني د خپلی ټولنې د يو بل ټولنیز عنصر
څخه هم کار اخلي او هغه د پیغور مفهوم دی ،هغه دا مفهوم هم د خپل هدف
له پاره د يوې وسیلي په توګه کاروي لکه:
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مچ د زمری سفففترګی شفففکولی ماشفففی د او وينه
خدايه ش سففففففتا دا ع یبه دنیا توره ده که سففففففپینه
مړلسففففففوګیففدړو ببر شففففففیر پففه بونففډۍ چرګففه کړ
سپور شغال په پړانـ دی دغرڅو وښکار له ځینه
پريوځی چواړی تففه ځففان ګففاڼففه پففه رتۍ زروکړی
ښففففففکلی سففففففتفففا د ګوتو جوړه ځوانفففه نفففازنینفففه
ناسففففته ده د ډم د لندن لور په سففففرو وريښففففمو کې
لور دلوی شففففففیرشففففففاه لور يی په الس دی لوله ځینه
مست مغروره سر د پښتون ټی سترګی يی ښکته دی
شففففففرم داسففففففی شففففففرم چې شففففففرمونه شففففففرموينه
په دې ډول خپل پورتنی بحث راټولوو:
د غني خان د مبارز شخصیت او هنرمند شخصیت د ټولنې په داسې
شرايطوکې مطالعه کولی شو چې له يوې خوا استعماري نظام مسلط دی.
د استعماري نظام ټولې ناشونې او بې رحمۍ خپل اوش ته رسیدلی او
له بله پلوه د فیودالیته ټولنې بنس د تړلي پانګوالې مناسباتو په اثر پرته له
دې چې نوي مناسبات اي اد شي ،د سخت بحران سره مخامخ کیږي.
 نوی راديکال ،آزادي غوښتونکي او توأمیت غوښتونکي پښتنيپانګوالي مناسبات په لومړني شکل را بهرکیږي او د هند د مترقي عناصرو
سره خپلې اړيکې اي ادوي.
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 د هند د نیمې وچې روشنفکر قشر د برتانوي استعمار د پرله پسېاستبدادڅخه له يوې خوا او د هند د لرغونې ټولنې د عنعنوي ټولنې د روحي
نهیلی څخه له بلې خوا متأثردی.
 غني خان که د يوې خوا د پښتون ملت د تشکل نماينده شاعر دیيعنی د داسې دوران چې په هغه کې پښتنی بورژوازي قوتونه د پښتنو د
آزادۍ او ملی هويت جنډه پورته کوي.
 د غني خان په شعرونوکې رواني تیښته او فرار هم لیدل کیږي خوڅرنګه چې نوموړی په عملي ډول د آزادۍ غوښتونکي غورځنـ شاعر
دی ،نوحماسي او انقالبي اړخ يې ترټولو پیاوړی دی.
 د غني خان په شعرونوکې انسان او انسانیت سره مینه او عشق هممرکزي نقطه ده او د پښتنې ټولنې د مربتو کرکترونو اغیزه هم په کې شته دی.
د غني خان او عمر خيام د فکري جریانونو د پرتلنې په باب
د «غني د شګو په محل کې» اثرپه وروستۍ برخه کې په ضمني توګه
د خیام د افکارو يادونه هم شوې ده ،د دغې برخې په باب زما ځینو دوستانو
له ما څخه ددغې پرتلنې په هکله د زياتو خبرو او بحث غوښتنه وکړه ځکه
خو ددغې لیکنې کښلو ته هم اړ شوم .زما په هغه کتاب کې هی کله دغه دوه
متفکرين سره يو ډول او ورته مقايسه شوي نه دي .د اثر په يوه برخه کې
راغلي دي:
«په دې بحث کې موږ ددې قصد او تکل نه لرو چې څو د چا سره
پرتله کړو او ددې تکل هم نه لرو چې په دې او هغه فکري طرز باندې نقد
اوکرتیک وکړو»....
په بل ځای کې زياته شوې ده« :له بله پلوه د خیام له شخصي ژوند
څخه زيات او څرګندآثار نه دي را پاتې .د هغه فلسفي عقايدو په ن وم
رياضیاتو د هغه په نورو علمي تحقیقاتو انعکاس نه دی کړی بلکی يوازې
او يوازې په رباعیاتوکې هغه خپل عقايد په څرګنده او يا نا څرګنده توګه د
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وخت د سخت مذهبي سانسور سره څرګندکړی او متعصبوکسانو د هغه په
وړاندې عکس العمل هم ښودلی دی)1( »....
له پورته ټکوڅخه جوتیږي چې موږ د پرتلنې مسأله نه ده مطرح کړې او
که مطرح شوې هم وي نو ضمني شکل لري او د دې دپاره هم چې مسأله د
يومکتب او مسلک په رڼا کې ښه روښانه شي .کله چې موږ غني خان يادوو،
زموږ مطلب ترې ترهرڅه دمخه د يوه مبارز او آزديخوا شاعر يادونه ده ،او
له دې هم انکار نه شوکوالی چې عمرخیام هم د خپل وخت يو مبارز و ،په دې
معناچې د عمر خیام له پاره د مبارزې دايره ډيره تنګه وه ،هغه يوازې د علم
او ت ربې له الرې مبارزه کړې او د وخت دالسبرې ايديولوژۍ پرضد يې
کرکه ښودلې ده .خیام يو ن وم پوه ،رياضی پوه او شاعر و او هغه د ګالیله په
څېرد علم او معرفت په خاطر مبارزه کړې ده.
احسان طبري لیکي« :په دې ډول د خیام دوران داسې زمانه وه چې
په هغه کې يوزاې د اشرافو نمايندګان او د زور د خاوندانو له هیبت نه ډ
هیأتونه په چارو کې د بري وسیله وه .په داسې له قهره ډ او بې رحمه
دوران کې د يو ظريف حکیم سرنوشت روښانه او څرګند و)2( ».
نوموړی د خیام په باب زياتوي:
«رياضي پوه او خفه (تريو) من م چې په ظاهرکې د ضرورت له مخې د
حنفیت پیر وو ،په دغه(خپلو) زړه وړونکو او له سوز و ګدازه ډکو شعرونو
کې رن یدلی او په ژوند او ښکال باندی مین انسان او عاشق ،مسلکي او
ښکالپرسته انسان او شکا او ژور متفکر و .د هغه مسايلو عظمت او کلیت
 -1غنی د شګو په محل کې ( -۷۷او –  )۷۸مخونه.
 -2برخی بر رسیها وجنب های اجتمای در ايرن ()٢۱۱مخ.
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چې د انسان او د هغه د عقل او معرفت او سرنوشت او د ژوند د تکالیفو په
باب مطرح کیږي .دغه رباعیات يې د نسلونو او پیړيو له پاره نوې او تازه
ساتلي دي.
په دې باب سره له دې چې خیام مبتکر او مبدع متفکر نه دی خو د
داسې جامع ،شیوا او بلیغ بیان لرونکی دی .دغه فلسفه چې په تمامه معنا
سره په تقدير او د انسان په م بوريت (فاتالیزم) شکاکیت او بدبینۍ او د لذت
د کیت تبلیغ کوي ،په ټوله معنا د عصرد السبري مذهب ضد وه چې دعوی
يې درلوده ټول حقايق يې کشف کړي دي او شرعي عدالت او الهي قوانین
يې وړاندې کړي او د انسان تکلیف يې څرګندکړی دی ،نور څه کار نشته،
پرته له دې چې ګناهګار او خرابکار معلوم شي ،يوپه اورکې وسوزي او
بل له نعمتونوڅخه ګټه واخلي .د حنفي او حنبلي فقهاووله سادګۍ ډ
ځوابونه چې د انسان د ژوند غوره سوالونو ته يې ورکول خیام يې نه
خوشاالوه ،بلکې هغه د بشرله درده ډکه زړه نغمه د خپل جادويي طنبور
سره غږوله .د خیام فلسفه په مشخډ دوران کی ،مترقي فلسفه ،او د مقاومت
مظهر او د پوهانو دغوره روحي اپوزيسیون مظهروو ،په هغه دوران کې
پوهان او د عباسي او سل وقي اشرافیت پرضد و)1( ».
د پورتنیوڅوټکو په رڼاکې بايد دا هم ووايو چې د عمرخیام له پاره د
خپل وخت د فعالیت دايره ډيره تنګه او کوچنۍ وه .د هغه په شرايطو کې
يوازې د علم او پوهې په خاطر مبارزه ،مبارزه ګڼلی شو ،خو د غني خان
د ژوند په شرايطو کې د مبارزې ضد استعماري او ضد انګلیسي
خصوصیت ډير پیاوړی او څرګنديږي.

 )٢۱۳ -٢۱٢( -1مخونه.
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موږ د عمرخیام د مبارز کرکترڅخه انکار نه شوکوالی او نه هم په
ټاکلي مواردو کې مطلق حکم کوالی شوبلکې په دې برخه کې اړه ده ټول
شیان نسبي وپلټو او په نسبي ډول يی مطالعه کړو.
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ماته یو دریاب د نور را
[دویم ټوک]
((زه ويالى شم چې غني د فن نه زيات د سبا شاعر او فیلسوف دى چې
څومره وخت تیريږي او سبا په نن بدلیږي ،د هر تن انسان به دده دفن په
دونیا کې نوې موندنې کوي.لیرې نه ده چې موږ او وخت به غني د اسپینوزا،
ټیهور ،تولستوى ،ولتر او د نورو نړيوالو ادبي مفکرينو په کتار کې
وشمیرو )).جنون  ۸٢مخ

لومړى څپرکى

الف :دغني دافكارو فلسفي اړخونه
په تیرو دوه درې لسیزو كې دغني خان په اثارو او افكارو باندې زياتو
څیړونكو او لیكوالو لیكنې كړې او خپل اندونه يې وړاندې كړي دي ،خو په
دې ټولو اثارو كې دوه درې اثره ډير دپام وړ بريښي .يو ((درنگ اونور
شاعر)) په نوم رساله اوبل ((فلسفه دجنون اودجانان)) په نوم رساله ده.پاتې
دې نه وي چې په انهريزي ژبه دانهلیسي شاعر کیت اودغني د اشعارو
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پتلیزه څیړنه چې شازيه بابر لیکى دى هم ډېر دپام وړ اثر دى .خو په پښتو
کښل شويو دواړو څیړنو كې گډې او شريكې نقطي شته خو د دواړو شننې
او د اظهار ډولونه يوله بله توپیر لري.
د((رنگ او نور شاعر)) رساله سره له دې چې ډيرو اساسي ټكو ته اشارې
كوي خو د رسالې ژبه تر زياته حده د اردو اوعربۍ ژبو دگړنو گډوله ده .د
دې پرځای چې د شاعر د شعرونو او كالم پوهیدنه اسانه كړي نوره يې هم
ستونزمنه كړې ده .په دې رساله كې د اساسي ټكي په توگه لیكوال په دې
باوردی چې د شلمې پیړۍ زياتره مفكرين ،پوهان ،او لیكوال د اگزستانسیا
يزم نه اغیزمن بولي .له بلې خوا د ساينس او د علم د پرمختگ له امله د
لويدي ې نړۍ انسان له معنويت نه لیری كړی دی.لیكوال دلويديځ او ختیځ
مدنیتونو كې د را لوی شوي انسان د نصبالعین توپیر نه دی كړی .هغه
لیكي (( :دلته د فلسفیانه فكر لرونكی كه څه هم د وجوديت له فلسفې
متاثرښكاري خو د ژور مذهبي الشعور د روحاني قدرونو څخه نورو شرقي
روايتونو او د ژوند او كايناتو په باب له دشرقي تصور انداز د مغرب ځینې
1
په ډيرو خبرو كې ممتاز كړی دی)).
د دې پر ځای چې څیړونكي د شرقي اوغربي تمدنونو په بهیركې د انسان
وده او تكامل ددغه دواړو مدنیتونو په اصلي نسي اوجوړښت كې وپلټي ،د
شرقي انسان لید لورى يوازې په مذهبي الشعور كې را لنډوي او د عظیم
تصوفي اومعنوي جريان اغیزې چې په مذاهبو کې هم ژوري ريښې لري
له ياده ويستلي دي .يا دا چې تصوف اومذهب يو نه جال کیدونکى جزء اويا
دمذهب زيږنده بولي.حال داچې دتصوف او عرفان او د دين او مذهب سره
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د هغو توپیر ډېر غور او دقت په کار دى .ياد لیكوال د غني خان د شاعرانه
افکارو په باب لیكي:
(( د غني خان د شاعرۍ منفرد انداز هم هغه دی په كومه كې چې هغه د
ځان په لټون د ذات او وجود په ژورو كې گرځي .د غني خان نزدې نزدې
ټوله شاعري د وجوديت د خپل مخصوص فلسفیانه انداز فكر شاعري ده)).
1

د څیړونكي په باور په لټون نومي نظم كې تر ډيره حده يو وجودي اصالت
باندې تكیه ده.غني خان دخپل ژوند ،عقايدو ،هیلو او وجود د ه و يادونه
كوي ،خو لیكوال ژر په دې خبره تمركز كوي چې غني خان د لويدي ې
نړۍ د اگزستانسیالیستي فلسفې چې د كیڼ السو لكه سارتر او هايدگر او
نورو له خوا وړاندې شوه معتقد نه بلكې د رسالې د لیكوال په باور د تصوف
د روايتي فلسفې وجودي دی ،كه څه هم په نظم باندې د شهود كیفیت او
رنگ خور دی خو غني خان د خپل فكر په رڼا كې د باور تر بريده رسیږي.
دلته د دوه فكري ښوون یو يعني شرقي تصوف او د لويدي ې نړۍ د وجودي
اصالت خبره را منځ ته شوه ،چې دمسالې دښې روښانتیا له پاره اړينه ده
چې يوه شیبه ماضي ته ستانه شو.
د زياترو ژورو فلسفي پوهانو په باور غربي انسان او شرقي متصوف دواړه
د علوي مقام د ترالسه كولو په نیت د(( پرومته)) ايديال تعقیبوي .په دې
معنا چې دواړه انسانان خپل برخلیك ته نه تسلیمیږي بلكې ورسره ډغره
وهي هیه ډول بهرنی ځواك نه مني او د هر ډول سیاسي اومذهبې ځواكونو
په مقابل كې سر غړاوی كوي .په يوازې سر او په واحد فرديت سره ه ه
.۱همدا اثر  ٩۰مخ
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كوي چې په خپله د ژوند او هستۍ معنا پیدا كړي اويا يې هسته كړي .دواړه
د معنا اي ادوونكي دي او دواړه په دې ه ه كې دي چې هم معنا اي اد
كړي ،هم ځان جوړ كړي او ځان يا خپل انساني وجود بیا هست كړي .خو
د رنسانس له دور نه وروسته لويديځ انسان دماشین اوصنعتي ودې په جال
كې را گیر شو ،يوازې دمادې قدرت په لټه كې شو .د السبرۍ په لټه او د
بادارۍ په لټه كې شو .لويديځ انسان په خپل تن او وجود كې د رب النوع
قدرت ولید او ويني خو صوفي د دې له پاره چې ياد قدرت مقام ته ځان
ورسوي نوخپل ځان پالونكی شعور قرباني كوي .غربي انسان د ځان
پالونكي شعور مريي گرځي.هغه دځان پالونكي شعور قربانۍ ته چمتو نه
دی.ځان پالونكی شعور د غربي انسان الرښود او رهبر دی .د لويدي ې نړۍ
انسان چې كله د خپل مقام په اړوند فكر كوي .يوازې د قدرت او الرښووني
امر ونهې او مطلقې السبرۍ په فكر كې دی چې څرنهه خپل تمايالت عملي
كړي اومطلقې السبرۍ ته ورسیږي.خو صوفي دغه قدرت د((شتون)) په
مقوله كې گوري چې غربي انسان يې د((لرلو)) په مقوله كې گوري .يعنې
(شتون يا بودن اولرل يا داشتن )· صوفي د رواني سالمتۍ په لورگام اخلي
خو غربي انسان د قدرت غوښتنې او د ځان پردې كیدنې په لور مطلق قدرت
غواړي.
دلته ځان پالونكی شعورخپل نق لوبوي .دا شعور په خپل ماهیت كې يو بت
پرسته شعور دی چې غربي انسان يې تابع كړي مهر صوفي اوشرقي انسان
دغه بوتان ماتوي .له همدې امله په نتی ه كې غربي انسان بت پالونكي
اوشرقي صوفي بت ماتوونكی دی.
په پايله كې په شرقي تمدن كې چې صوفي ددغه تمدن غوره استازی دی.
دا پیام را كوي چې صوفي د اصالت وجودي فلسفې په څیر له خپله ځانه
پیل كوي اوخپل بت اوځان پالونكي شعور له من ه وړي اويا يې نفې کوي.
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نو له دې امله د شرقي صوفي او د وجودي اصالت باوري فیلسوف گډې
خواوي لري چې د غني خان په اشعارو او افكارو كې يې هم لیدالی شو او
په هغه کې انعكاس كوي.د رنگ او نور د رسالې لیكوال د شاعر د وجودي
اصالت په برخه كې د شاعر اوږده نظم باندي حساب كوي اوهغه مرال را
وړي.

لټون:
غرمه د اوړي
لكه شپه دژمي
يو خاموشي
او قالری خور دی
دكوړكوړكو گوگو
اوچوپ چاپ عالم هو
وخت پښه نیولې
په ركاب سور دی
دونیا دې خپل زړگي ته غوږ نیولی
دمرگ اوژوند حساب كتاب اوري
فها كې گډيو مسكې توب شان دی
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لكه په خوب كې څوك رباب اوري
اوزه يوازې
په خیالونو كې ډوب
دخپل ارمان
تالش كې گرځمه
يو ور
م بوره
مسافر
يم روان
په م که پروت
په اسمان گرځمه
ما دې هم خپل زړگي ته غوږ نیولی
دژوند څه وجه څه نساب لټوم
درد له اومرگ له څه سبب گورم
ابد كې خپل دهوش حباب لټوم
داولې ولې ؟
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په درياب كې ورك
جام كې شراب
اوپه شرابو كې
په سور كتاب كې
دجومات دتاخ
زه مرگ اوژوند له
يو تړون گورم
چپه چپتیا
اوخاموشي
كې زه
شرنگ دستار
دتال مهمون گورم
چاپیره رنگ كې
شنو كمترو كې
ځان له جواب دخپل ژوندون گورم
زه لیونی يم،لیونی يم،رښتیا
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په میخانه كې اپالتون گورم
ځانته چې سترگې مې ور واړولې
بس
مرگ
اونی
اووينمه
زه لیونی يم لیونی يم رښتیا
دمرگ په سترگو كې ژوندون گورم
غرمه داوړي
لكه شپه دژمي
يو خاموشی
يو قالری خور دی
چرته كې لرې
يو ب ری
دنور
ستوری ؟
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كه لرې دصحرا اور دی
ماته وړوكو
پلوشو
كې وايي
كه غر دی لوی
په سر يې الر خو شته
څه ؟
كه ژوندون
يو ورك
ساعت دی
دهوش
يو ابدي
دده دلدار خو شته
زړگیه ځان ټهې كه ما ټهې
څنهه ځان خالص دهر جن اله كړې
زړگیه ای ټهه زړگیه زما
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ځان كې مشغول اوموږخوشحاله كړې
خو ستا نه منم
غرقیږمه
سم په رښتیا
لیونی كیږمه
داضطراب په تور درياب كې زه
اوس سرسرې يم بیا ډوبیږمه
په تورو ورو كې بیا وركیږمه
د لته په خپل اور كې سوزيږمه
په ژوندون تورې خاورې كیږمه
په خپلو وينو كې ډوبیږمه
غرمه داوړي
لكه شپه دژمي
يو خاموشی يو قالری خور دی
چرته كې لرې
يو ب رې دنور
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ستوري كه لرې دصحرا اور دی
ماته وړوکو پلوشو كې وايي
كه غر دی لوی په سر يې الر خو شته
كه ژوندون يو ورك ساعت دی دهوش
يو ابدي دده دلدار خو شته·
هماغه ډول چې فرانسوي لیکوال اوفیلسوف ژان پل سارتر دانسان
وجوديت دهغه پر ماهیت مقدم بولي ۔دلته هم شاعر له خپله ځانه پیل کوي
۔دنړۍ اوکايناتو در اوپوهاوى دخپل وجود اودخپل زړه له درزا پیل
کوي.
همدا راز دپیداي

په شاعر کې دا څرگندونه الپسې روښانه ده.

ب :پيدایش
او ما ځان له ساز که په خپله جوړ
دخپل خوب نه دخپل خیال نه
دخپل غم نه دمستۍ نه
دخپل تول نه دخپل تال نه
اوما ځان له يار که په خپله جوړ
دخپل سوز نه دارمان نه
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دخوبونو نه د رنهونو نه
دگلونو نه دخزان نه
اوما ځان له غم که پخپله جوړ
د خندا نه دخوشحالی نه
دوصال نه دخمار نه
دبهار نه دلولۍ نه
اوما ځان له ژوند که په خپله جوړ
دامید نه درڼا نه
دتیارونه دښیرو نه
دغمونو نه دسودا نه
دژوندون نه دمستۍ نه
اوما ځان له مرگ که په خپله جوړ
دسپرلي دزيړو گلونو نه
داللونو نه دځوانۍ نه ۴۶۱
ترمخه ياد شوي دواړه څیړونکي او لیکوال هم د((نور اورنگ شاعر )) د
رسالې لیکوال اوهم ((دجنون اودجانان دفلسفې ))درسالې لیکوال د غني
خان د وجودي باورونو تايید کوي خو د فلسفه دجنون اودجانان د رسالې
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يوبشپړوونکی عنصر دا بريښي چې هغه درسالي په پايله کې په دې خبره
هم ټینهار کوي چې زموږ دسیمي فرهنگ اومدنیت دهند دلويي وچې سره
پیوند لري ،دا مدنیت يو معنوي اوروحاني هغه دى ،سره له دې چې لیکوال
اسالمي عنصر په کې برجسته کوي ،خو د ويل دورانت په نظر هند په خپله
د مدنیتونو زانهو ده ،تصوف او عرفان څه د زردشتیزم ،هندي فلسفې
بوديزم او د هند د اصلي مدنیت هسته ده چې اسالمي مدنیت باندې يې متقابل
اغیزکړى دى .له دې امله ده که غني خان د وجودي اصالت نه اغیزمن دى
نو په فلسفیانه طرز کې د تصوف نه هم اغیزمن دى ،البته د ده تصوف کوم
بیاباني او درويشي جريان ته ورته نه دى .او نه خو تار دونیا دى بلکې
انسانیت محور او د تفکر او عقايدو له مخې تصوف دى چې ښکاليیز يا
استیتیکي عنصر يا اړخونه يې ډېر پیاوړي دي.
کله چې د وجودي اصالت يادونه کوو د ياد شاعر په اشعارو کې ډير داسې
اشعار اونظمونه شته چې ددې خبرې مصداق کیداى شي .دلټون نظم چې تر
مخه يې ېادونه وشوه دا خبره ترې جوتیږي چې شاعر د وجود په تقدم باوري
دی .د وجود تقدم يوازې دانسان په برخه کې صدق کوي چې په دواړوفکري
برخويعنې مادي او ايديالي اگزستانسیالیستانوکي گډټکى دى.
سارتر وايي :اگزستانسیالیستان په دوه ډلو ويشل کیږي :لومړۍ ډله هغه
مسیحي اگزستانسیالیستان دي چې ياسپرس،گابريل مارسل کاتولیک د مذهب
پلويان له دغه ډلې شمیرم.
دويمه ډله :هغه غیر مذهبي اگزستنسیالیستان دي لکه هايدگر ،او فرانسوي
اگزستانسیالیستان اوزه خپله له دې ډلې يم.
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سارتر زياتوي چې د دواړو ډلو ترمنځ گډه وجهه داده چې ټول په دې باور
دي چې وجود پر ماهیت مقدم دی .يا د فلسفې په بل عبارت ،فلسفه بايد له
درون گرايي( سوبژکتیويزم ) نه پیل کړو.
ياد فیلسوف مساله په دې ډول څیړي :يو ان ور گر چې غواړي يوه تابلو
رسم کړي.ترهغه وخته چې دسپینې تابلو په خوا کې ناست دى رنگ ،قلم،
او بورس اونور وسايل ورسره دي په ذهن کې يې يوه تابلو شته خو دهغه
هنري تابلو ال واقعیت ته نه ده راغلې ،دلته د تابلو ماهیت شته خو وجود يې
نشته خوکله چې تابلو رسم اوجوړه شوه نو وجود پیدا کوي په دې اساس په
تابلوباندې دهغې ماهیت تر مخه دى ځکه چې ماهیت يې درسام په ذهن کې
موجود وو.
انسان هغه موجود دى ،چې دى خلق شوى دی خو کله چې هست شوى نور
دى په خپله ځان خپل جوړوي ،دې (انسان )دى چې ژوند جوړوي خو دده
شتون اوموجوديت دهغه د ټولوتخلیقاتوترمخه دى ،په دې لړکې پورتنی شعر
د دې ادعا ښه ثبوت كیدای شي.
همدارنهه دياد پوه په باور د هر څه وجود ديو شي د ذاتي صفاتو او ځانهړنو
له حقیقت نه عبارت دى ،څه که خارجي وجود ولري اوکه نه.
د اگزستانسايالیزم دښوون ي د اصولو له مخې د انسان هغه ټولو هستونو او
اي اداتو پرخالف چې شته او د ټولو هستوونکو اوجوړوونکو پرخالف چې
پوهیږي چې څه غواړي جوړ يې کړي ،له ځانه سره دشیانو طرحه لري.
او بیا يي جوړوي .انسان نړۍ ته راغى نو انسان دی چې انسانیت او انساني
صفات په خپله اراده ،غوراوي ،سلیقه اوخپل انتخاب جوړوي .پايله دا چې
انسان د خپل ځان هستوونکى دى .يعنې په خپله همدغه موجود (انسان)خپله
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را تلونکی جوړوي .دا ښوون ى ( وجودي اصالت) انسان ته دلته په ستره
برترۍ قايل دی .وجودي اصالت دانسان ستره اوزياته ستاينه کوي.او په
ستر رسالت باندې ورته قايل دى .په دې هم باور لري چې د انسان وجود
واجب الوجود جوړ کړ ،خوعظمتونه ،ښکال ،ښیهڼې او انسانیتونه پخپله
انسان هستوي.
له بلې خوا داگزستانسیالستانو په باور بشر په ازادۍ محکوم دى .بشر ازاد
دى .دا ځکه چې ځان يې نه دى هست کړی بلکې هست شوى دى ،نو ازاد
دى ،کله چې يې په نړۍ کې قدم کیښود ،دټولو کارونو مسوول په خپله دى.
دا چې يو انسان دخپل انسانیت جوړوونکى دى نو انسان ته دوه ډوله احساس
پیدا کیږي .يو دجدي مسوولیت احساس اوبله سخته ويره اوترهه .په وجودي
فلسفه کې دمسوولیت احساس ،ترهه او ډار د انسان له پاره بنسټیزې گړنې
دي .
دا چې انسان دخپل انسانیت دجوړولو مسوولیت په غاړه لري ،نو دخپلې
راتلونکې دجوړولو ستر مسوولیت هم په غاړه لري ،په واقعیت کې دا پیښه
د هغه له ازادۍ سره تړاو لري ،همدارنهه دانسان ترهه اوانديښنه په دې کې
متبلوره ده چې هیه ډول ارامي اوکراري نه لري.
سارتر وايي هغه څو چې په خپله ترهه اونديښنه نه پوهیږي چې ستونزه
يې څه ده ،نو د هغه ترهه منفي اومبتذله ده خو زه دهغه چا ترهه اوانديښنه
وايم چې ديو ملت ،يوې ټولنې يو شمیرکسانو يوې کورنۍ برخلیک دهغه پر
غاړه دى .او وينې چې پريکړې اوکارونه دهغه په برخلیک اوپه ټول کې د
هغه په غاړه دی ،قاطع اومطلق اغیزکوي.
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په وجودي فلسفه کې انسان يوازې او ناامیده ،نهیلی گڼل شوى دى ،باور
داسې دى چې انسان دطبعیت برخه نه بلکې له طبعیت نه گوښى دى.انسان
له يوه بله جنسه دى .په دې دښته کې يوازې سرگردانه دى چې نه دهغه له
جنسه ده او نه د هغه له پاره جوړه شوې ده .په داسې حال کې چې هر څو
دخپل ځان مسوول دى دا چې انسان دتاريخ له مسیر يا طبعیت اويا دجبر
تابع نه وو نو له جبر ،قها اوتقدير له سخاوت نه بې برخې دى چې د نهیلي
منبع يې هم په دې کې ده.
ج.:فلسفه دجنو ن اودجانان په څه خبرې کوي ؟
فلسفه دجنون او د جانان د لیكوال سید عابد جان لیكنه ده چې په سلو
مخونوكې د غني خان د فلسفي تفكر او ايديال په باب كښل شوې ده .په دې
رساله كې په درې مهمو موضوعاتو بحث كیږي چې عبارت دي له :لیونى
او فلسفه ،د لیوني فلسفه اولیونى او د فلسفې تاريخ.
داسې جوتیږي چې لیكوال د ههل دديالكتیكي مېتود يعنې تیز ،انتې تیز
اوسنتیز پر بنس خپل بحث ته دوام وركړى دى.
په لومړي بحث كې لیكوال ه ه كوي چې دغني خان د فلسفي تفكر بنیاد د
پښتنې ټولنیزوــ اقتصادي اوكلتوري مناسباتو كې وپلټي او د هغو پر بنیاد
يې توجیه كړي .نوموړی دههل په دې خبره استناد كوي چې وايي:
(( هیهل په گوته كړې ده چې هره فلسفه دخپل وخت اوهغه اولس په كومه
كې چې هغه مینځ ته راځي ،درياستي اوحكومتي شكل ،اخالقیاتو او
صالحیتونو ،عادتونو ،خواهشاتو ،مذهب ،ټولنیز ژوند او داخلي اوخارجي
ژوند همعصره وي .دا وينا په خپل ځاى خو په دې كې هم شك نشته ،چې د
فلسفې ځینې مسالې ابدي هم دي .دغه مسالې د زمان اومكان دقید نه ازادې
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دي .د بېلهې په توگه ،دجهان د وحدت مساله عقلي اوحسي مساله او د ازادۍ
مساله ،د هر فلسفیانه فكر هغه موضوعات دي چې په يوه خاصه معنا كې
1
ورته موږ ابدي مسالې وايو)).
د غنې خان د فلسفي تفكر د پیژندنې له پاره او د بلې هرې فلسفې د فكري
لید توگي د پیژندنې له پاره اړينه ده چې د نوموړي متفكر ټولنیز فرهنهي
چاپیريال د وخت پیښې او تاريخ څخه خبرتیا تر السه شي .د متفكريا فلسفې
په اړوند د همدغه مناسباتو په اډانه كې كلي نتايي تر السه كیدالى شي.
په دويمه مساله كې چې د لیوني فلسفه نومیږي په پیل كې دگیلهامی د
اسطورې يوه برخه راوړي چې لیکوال غواړي ددغه اسطوري په بنیاد د
شاعر په کالم کې د مرگ او ژوند مساله وڅیړي او د انساني موجود هغه
اشتیاق او رغبت چې د ژوند په باب له انسان سره شته دى هغې ته
اسطوروي بنس کیږدي.لیكوال غواړي د غنې خان د فلسفي لیدتوگي د
اساسي مسالي په توگه د مرگ اوحیات مساله وڅیړي .د مرگ اوحیات مساله
په اساطیراالولین كې اساسي هغه ده اود يونگ(کارل گوستاويونگ) او
میرچا الیاده د لیكنو اوڅیړنو په استناد د اديانو د رامنځ ته كیدو لومړنی
تهداب هم گڼل شوى دى.يا په بل عبارت دا مساله ددې سبب شوې ده چې
انسان يا بشريت دځان دخوندي توب له پاره دژغورنې فرهنگ اي اد كړی
او ياپه دې ډول ځان رضا كړي چې بیا حیات شته.
ددې اسطورې په يوه برخه كې داسې راغلي دي:
(( دمرگ ويرې را اخیستى او د اب حیات په لټون سرگردانه سر وهلى او
بر وهلى گلهام زرگونه كاله وړاندې دخاورو برخه جوړه شوې اوت
٢۷مخ ۰فلسفه دجنون اودجانان.
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نوم يي پاتې دى .د نن او گیلهام تر مینځ انسان يو اوږود سفر كړى دى،
په دې اوږده سفركې بنې ادم په ډيرڅه برى موندلى دى او خپل ډير
خواهشات يي سرته رسولي دي .له ډيرو ضرورتونو خالص شو او د خپل
عقل په جادو لهیا دى فطرت مسخر كوي ،لكه د مارغانو په هوا الوزي او
د سپوږمۍ سیلونه كوي .دسمندر په تل كې ملغلرې لټوي ،په زرگونه میله
لیرې ناست د يوبل غږ اوري او عكس وينې .دخپل عقل اوفكر په زور د
خټو گوډاگى انسان ځان د پیريانو او ديوانو نه لوى قدرت وگرځاوه خو
زرگونه كاله تیرشول او زرگونه به نور هم تیر شي او سره د خپل قدرت او
طاقت انسان ونه شول كړاى چې مرگ له ماتې وركړي .اوراتلونكى انسان
به ونه كړاى شي چې اب حیات تیار كړي او ابدي شي .د انسان عقل د مرگ
د ديو په مقابل كې بیوسه اوال چاره دى اوال چاره به وي .دا ومې ژړل ځكه
چې اوس به ديو راشي اوتا به وخوري .1 )) .فلسفه دجنون اودجانان
خو لیكوال د دې تحلیل اوشننې په پاى كې دې پايلې ته رسیږي او وايي چې
دلیوني فلسفې ځواب دې ټولو پوښتنو ته د هغه په جمالیاتي تصوف چې غني
ورته د جنون اوجانان فلسفه وايي ،موندل كیږي ،چې وركې غنې موضوعي
اومعروضي عینیت له يو بل سره تړي اوځان ابدي كوي.
په دې برخه كې لیكوال د فلسفې په درونې جوړښت يا درونې توانايي
شخصیت هم ټینهار كوي اودمسايلو ځواب په هغه كې گوري.
لیكوال دگلهامی اسطوره مطرح كوي چې دا د انسان السبري اودطبعیت
په وړاندې د انسان د بري څرگندوی ده .همدا مساله د پرومته اوزيوس په
اسطوره كې هم په لږ توپیر سره بیانیږي خو دروني اساي اودروني سكون
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زياتره د شرقي تصوف يا فسلفې پورې اړوند دى چې لیكوال يي وروسته
مطرح كوي .په دې ډول يو تناقض ته رسیږو او ستونزه پرځاى پاتې كیږي.
په دې معنا چې دډيرو اوبیالبیلو مسايلو طرح موږ نتی ې ته نه رسوي بلكې
دا به ښه وي چې يو وار د انسان اوطبعیت ستونزه بیا د انسان او مرگ
ستونزه او بیا د انسان دروني او د ننني وس اوغوښتنې فارمولبندي شي اوبیا
د غني خان فلسفیانه اشعارو باندې تكیه وشي خو دا کار د هرلیکوال د
څیړنیزې سلیقې اوسبک او د شننې له طريقې اومېتود سره هم تړاو لري.
په درېیم پړاو كې چې دسنتیز پړاو دى.لیكوال نتی ه گیري او د طرحې
تركیب ته رسیږي.نوموړى ه ه كوي چې دغه فلسفي تفكرات دلويدي ې
فلسفې پربنیاد حل او وڅیړي خو په پاى كې دسهروردي او ابن عربي
نظرياتو ته راځي .او د هغو په روښنايي اورڼا كې دغنې افكارو ته اشاره
كوي .داسمه ده خو بايد ووايو چې ابن عربي داسالمي تصوف دلويدي ې
څانهې سرالرى اومخكښ دى ،حال دا چې دتصوف اوعرفان يوه لويه زمینه
د هند په لويه وچه كې ده ،او له اسالم څخه دمخه افكارو اوعقايدو كې خپلې
ريښې لري .لیكوال په پاى كې لیكي:
(( غني د انساني فلسفیانه قدرونو هغه څه رااخیستي دي چې دهغه منطق
قبول كړي او د هغه له فكره سره يي سمون خوړلى دى .دغه غني دخپل
فكرپه رنگ كې لړلي اوله ډيرو نويو اقدارو سره يي د انسان د فكر او فلسفې
1
د تاريخ برخه جوړه كړي ده))......
څیړونکي په ډيرې ژورتیا سره يوه اهمه مساله څیړلې او هغه د وجودي
اصالت د فلسفې په بنیاد دوه پوښتنې دي:

 ۵٩مخ ۰فلسفه دجنون اودجانان
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يوه پوښتنه داده چې که دانسان ځواکمني او قدرت دهغه په دننه يا باطن کې
ده نو دا قدرت له کومه له انسان سره مل شو؟ ايا دا قدرت په انسان کې د
خلقت له مخې هست شوی دى اوکه معروضي يا خارجي سرچینه لري چې
دانسان په داخل کې ددغه قوت سبب کیږي.
بله پوښتنه داده چې که دبیروني يا بهرني قوت نفى مطرح نه وي نو د دغه
بهرني يا معروضي قوت حقیقت څه دى؟ ايا مطلق ماهیت لري اوکه نسبي،
په بهرکې څه ډول او دانسان په باطن کې څه ډول دى؟
د وجودي اصالت د فلسفې پالر كیركه گارد وايي:
(( د هغه روح اثبات چې مسیحیت يې په لټه كی دی په بهرنیو قوتونو باندې
په سترگې پټولو سره چې د روح رڼا په كې له مخه رسوخ كړی وو ،امكان
نه پیدا كوي خو ددغه بهرنیو قوتونو سره دانسان دځانهړې رابطې د بیا
جوړونې او هغه رڼا ته په پام سره چې له دنننۍ يا باطني دونیا نه را پیدا
كیږي .د معنويت له اسرارو ډك اثرات دي چې واقعیت ته روح وركوي او
هغه پیاوړی كوي .موږ يوازې له همدې الرې كوالی شو معنويت كشف
1
او ثابت كړو ·))
د غني خان د فکر او اند په اړوند ددې پوښتنو ځواب په استیتیکي يا ښکاليیز
عرفان اوتصوف کې دى .لیکوال په ټینهه باور لري چې شاعر يو وجودي
اصالت ته قايل دى .او د دغه وجودي اصالت په بنس هغه يو مطلق ذات
ته د عرفان اوتصوف په اصولو قايل دى.شاعر دانسان اومطلقه ذات اړيکې
د عرفاني او ښکاليیز بنس له مخې گوري.
.٢غالم صابر · كی ير كهارد واقبال (ترجمه فارسي دكتر محمد بقايي ماكان ) ياد آوران :چاپ
ااول  · ۱۳۸۸مخ ۱٢۶
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د ابن عربي دا خبره دلته د غني خان د افكارو په برخه كې سرخوري چې
وايي(( :خدای ښكلی دی اوښكال يې خوښیږي)) .
غني په کراتو يو مفهوم کاروي ،هغه دجانان مفهوم دى .دا د مطلق ذات له
پاره دغني غوره شوې مفهوم دى .دغه جانان دغني له پاره ابدي ښکال ده.
غني په انسان کې دجانان څیره ويني ،چې دخلقت لومړۍ اسطورې يا د بابا
آدم اسطورې ته ارجاع کیږي .انسان ته د يو کوچني خداى درجه ورکوي،
چې په وجودي لحاظ په خپل ځان باندې د انسان باور ټینهولو معنا لري.
د غني په فلسفي نظام کې دځان او انسان په گډون او اصالت ټینهارکوي.
چې په شرقي فرهنگ کې څه نوى ايډيا نه ده .په شرقي صوفیانه ادب کې
چې له اسالم نه وروسته له اسالمي فرهنگ سره امتزاش پیدا کړى دغه
انساني وجوديت ښکاره اوځالنده دى.کله چې غني د وجود مفهوم را اخلي
يو ډول صوفیانه او عارفانه مصداق لري .د صوفیانو او عارفانو په نظر دا
يو برتر او علوي وجود دى .صوفیان په خپل سیر او نفس کې د دغه علوي
يا ترانسندنتال موجوديت اثبات په لټه کې دي.
د دې کرښو لیکوونکي ته د فلسفه دجنون او د جانان د لیکوال دا خبره ډيره
په زړه پورې او پرې باندې د ټینهار وړ بريښي چې وايي:
(( زه ويالى شم چې غني د فن نه زيات د سبا شاعر او فیلسوف دى چې
څومره وخت تیريږي او سبا په نن بدلیږي ،د هر تن انسان به دده دفن په
دونیا کې نوې موندنې کوي.لیرې نه ده چې موږ او وخت به غني د اسپینوزا،
ټیهور ،تولستوى ،ولتر او د نورو نړيوالو ادبي مفکرينو په کتار کې
وشمیرو )).جنون  ۸٢مخ
ش
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♦♦♦
فلسفه دجنون او د جانان په زړه پورې رساله ده .په پښتو ژبه كې ددغه ډول
لیكنو ډير كمى محسوس دى .له بلې خوا لیكوال هم د شاعر او مفكر غني
خان د افكارو ډيرو اساسي اوبنیادي مسالو ته پام را اړولى دى .دغه رنهه
د لويدي ې فلسفې په رڼاكې په زړه پورې مسايلو په بنیاد يې ه ه كړې چې
د غني افكار د پوهیدنې وړ وگرځوى خو دڅو ټكو يادول اړين بريښي:
 .۱لیكوال ه ه كړې چې مسايل په ډير كوټلي ډول وړاندې كړي .دا د دې
له پاره چې د غني افكار د پوهیدنې وړ شي خو لږ څه نورې شننې ته هم
اړتیا لیدل کیږي .هسې خو هم فلسفي شننه پیچلې وي خو دلويدي و افكارو
له سیستمونو څخه يو هغه دبنس په توگه نه دى ټاكل شوى چې د هغه په
اساس يې دغه فلسفې افكار څیړلي واى .البته د دې دلیل به داوي چې د
غني په افکارو کې د بیالبیلو ښوون یو اغیزې شته .دمرال په توگه كه موږ
له يوى خوا دههل يادونه كوو اوبیا دكانت اوبیا هايدگر ته ځو نو په واقعیت
كې دا درې بیالبیل فكري سیستمونه دي ،او موږ نه شوكولى دا درې واړه
سره گډ كړو .البته د لیكوال دا خبره سمه ده چې د فلسفې ځینې پرنسیپونه
عام اوپرځاى دي.
.٢په اثركې سره له دې چې دگلهام اسطوره ډيره اساسي اوپه زړه پورې
ده خو دا د پرومته او زيوس سره نږديوالي لري ،د دغه افكارو لورى د
تعقل او ت ربې معرفت په لور كې دى .حال دا چې غنې خان په خپل
اشعاروكې په اشراقیت هم تكیه كوي له بلې خوا زموږ شاعر شرقي هغه
دى .موږ په ختیځ كې زيات داسې فكري سیستمونه لرو چې دهغو پر بستر
دخپل فلسفي شاعر شننه وكړو .مطلب دا چې موږ تر زياته حده د شرقي
فلسفې افكارو او يا هندي اسالمي تمدن څخه اغیزمن يو ،د دې تمدن اصلي
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زړى معنويت اوتصوفي اوعرفاني لیدتوگه ده .كه په لويديځ كې د انسان
ستونزه فلسفې مطرح كړې نو په ختیزكې تصوف اوعرفان مطرح كړې ده.
بايد ددې دوه فكرې لیدتوگو يو څه توپیر وشي.
 .۳فلسفه دجنون اودجانان په اثركې لكه څنهه چې ادعا شوې ده ،دشاعر
ټولنیز اوفرهنهي چاپیريال اوپیښې نه دي فورمول بندې شوي ،په دې لړ
كې هندي فرهنگ چې د پښتون كركتر هم په كې څیړل كیداى شي .ازادي
غوښتنه ،د مال پر ضد د شاعر كركه ،عمر خیام او د هدونیزم فکري تگ
الره چې غني خان يې په بار بار يادونه کوي ،شانتي نكیتن اوټاگور او داسې
نور زيات مسايلو ته لږه اشاره شوې ده .دا كیداى شي له دې امله وي چې
په فلسفي شننه كې په جزياتو بحث ناشونى دى خو لږ څه توضیح اړينه وه.
له بلې خوا د لیوني كلمه زياته تكرار شوې ده .دا كلمه دوه تعبیرونه لرالى
شي .يو مربت اوبل يې منفي سره له دې چې په خپله غني خان څو څو ځايه
په خپلو كالمونو كې د شعري نوم په توگه هم كارولې ده .دا يوه خبره ،مربت
جهت يي دادى چې په ټولنه كې زياتره د خارق العاده استعداد خاوندان چې
دنبوغ اوعبقريت خاوند وي د لیوني خطاب ورته كیداى شي چې البته غنې
خان دخپل برتر استعداد يادونه نه کوي بلکې نور کسان يې توجیه کوي ۔ بله
داچې غني ددې له پاره چې ترخه حقايق ووايي اودټولنې دموخذې
اوسنتونو پرده وشلوي نو منصورې کرکتر خپلوي اوبیا دلیونې په نوم
هستونه کوي ۔
د.غني خان ،شرقي تمدن او فلسفي ليدتوگه
د غني خان په شعر كې ډير داسې څه شته چې په ساده مخامخ كیدنې او
لوستلو سره كیداى شي پیچلی و بريښي .سبب دا دى چې غني د خپل وخت،
خپل فرهنهي چاپیريال او شاعرانه احساس او پوهاوی(معرفت) خاوند دى.
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دا به ناسمه وي چې غني په م رد ډول دهغه ددوران له پیښو او د هغه د
زلمیتوب ،د كورني او ټولنیز چاپیريال ،د هند د نیمې وچې له پراخه فلسفې
ارزښتنو اوپښتني فرهنگ  ،د پښتنې ټولنې دعمده پوښتنو له مطالعې پرته
مطالعه كړو.
كله چې غني خان په نفسیاتي او اروايي لحاظ له خپله ځانه را ووځي او خپل
چاپیريال ويني ،نو سمالسي د هغه عمده او اساسي پوښتنو ته فكر كیږي ،د
خلقت او د كايناتو او د هغه لوى ذات سره مخاطب كیږي .دا د نوموړي هغه
عام اوجامع اعتقاد څرگندوي چې د شرق په فلسفي تفكركې ژورې ريښې
لري .غني چې په لومړي سرکې د مذهبي مدرسې طالب العلم پاتې شوی له
هر چا نه زيات په مذهبي مسايلو احاطه لري .نوموړې په دغه فلسفي اعتقاد
كې((مال)) د دغه پیښې د يو كاذب او دروغ ن او ډاروو نكي مفسر په توگه
لوڅوي.د هغه د اشعارو په کلیاتو کې د مال او ريا او تظاهرپه باب او د ناپوه
واعظانو په اړوند ډير څه شته او ويلي يې دي .د غني د فلسفي لید توگه په
عمومیت كې د يو شرقي متفکر او شاعرلید توگه ده چې د معنويت پر ستنو
والړه ده .کله چې شرقې فلسفي تفكر ته ځغلند نظر اچوو ههل ددغه فلسفي
تفكر په اړوند وايي:
((د شرقي فلسفي گړنه په ځانهړې توگه په هغه دوران اوسیمه کې راپورته
او اطالق کیږي ،په کومه کې چې دختیز لويوالي ،عمومیت او د لويي وچې
حد او قلمرو او محدوديت پیژندل کیږي ،يا هغه ځای اوسیمه چې روح په
کې په ذهني توگه حکم چلوي)۱()) .
د ههل په باور سره په من نیو پیړيو كې دغه سترو عقايدو او افکارو چې
په معنويت والړ ول ،لومړی ايتالیي ته الر وكړه ،دې عقايدو په ال ادرې
فلسفه كې نفوذ وكړچې غربي روح د اليتناهي تفكر سره تر فشارالندي
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ونیسي .دا لړۍ تر دې اندازې پرمخ والړه چې كلیسا يو وار بیا بريالۍ شوه
چې تله په خپله گټه درنه كړي .په نتی ه كي الهوت په پريکنده توگه السبری
كړي.د ههل په نظر هغه څه چې موږ يي دشرقي فلسفې په نوم پیژنو ،په
دقیق ډول د هماغه مذهبي تفكر الره ده اوپه كلي توگه دنړۍ په اړوند پوهه
اواستنباط په رقیانو پورې اړه لري ،د مذهب په اړوند دشرقي تصور څیړنه
له فالسفه و سره زيات ورته والی لري ،دا سم دم په هماغه ډول چې مذهبي
فلسفه ده خو ددې په څنگ كې واقعي علت هم څرگند وي.
ههل دشرقي اولويديځ تفکر توپیر په دې کې ويني چې په يونان اوروم او
مسیحیت کې د فردي ازادۍ مفهوم نفوذ کوي او په فردي اسطوره وي او
مسیحي عقايدوکې را څرگنديږي خو په شرقي مذهب کې دا برعکس ده ،په
شرق کې د فاعلیت عنصر نه دی جوت شوی ،له همدي امله مذهبي
تصورات نه فردي کیږي ،هغه مرال راوړي چې په شرق کې هم فردي
اشکال لکه ((برهما)) (( ،ويشنو)) او(( شیوا)) شته خوله کومه ځايه چې
دفردي ازادۍ عنصرغايب دی نو فرديت واقعي نه بلکې سطحي بڼه لري.
او په نتی ه کي د التناهیت او ناپايه اوبې اندازې والی رامنځ ته کیږي)٢ (.
دلته دېوې بلې مساءلي لږ روښانتیا هم اړينه ده اوهغه ددين ،فلسفې
اوعرفان يا تصوف توپیرونه دي ۔په دې برخه کې زموږ په فرهنهې حوزه
کې دڅیړنې تاريخ په عمده توگه داسالمي اوزردشتي سننو دڅیړنې سره
تړاو لري.سره له دې چې دغه عرفاني اوفلسفي سنتونه بېالبېل ماهیتونه
اوجوړښتونه لري خو تر هر څه تر مخه دا حقیقت را په ډاگه کوي چې ېاد
سنن خپل اعتبار لري .يوله بله سره رابطه لري .په بل عبارت دروحې عالم
پیغامونه دي چې په بهرنۍ بڼه کې له يوبله جال دي خو په دروني يا دنني
ماهیت کې يوله بله سره پیوند لري .د فکري سنتونو په دروني وحدت باندې
تاءکیدپه حقیقت کې ددې فرهنهي حوزې دوتلو متفکرينو اوايلیت
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شخصیتونو خاصه ځانهړنه ده.په هماغه اندازه چې دتطبیقي ادبیاتو هر
څیړونکى پوهیږي ،ځینې ډېر ښکلي اوعالي ت لیات يا ((د اديانو متعالي يو
والى)) د سیمي د ژبو په تصوفي اشعارو کې پیدا کیږي.
يوه ډيره مهمه مساله ددېنې فلسفي افکارو دڅیړنې په بهیر کې چې ځاى
ځاى را برسیره کیږي خو داختالف اوشننې په اړوند لږ څه ويل کیږي هغه
دشريعت اوتصوف ټکر دى .دغني خان په اشعارو کې مال پر نورو نظرونو
سربیره دشريعت سمبول هم دى .چې دعرفاني افکارو تر بريدونو الندې
دى اودا تر پاېه يوه داېمي اوپرله پسې شخړه ده.د موضوع دال روښانتیا له
پاره اړينه ده چې لږ څه دادوه مفهومه واضح کړو.
شريعت ددين الره ده.د روهي صیب په قول شريعت هغه الره ده چې سړى
جنت ته رسوي اوطريقت هغه الره ده چى سړى خداى ته رسوي .نسفي
وايي :پ وه شه چې شريعت دپیغمبرانو وينا ده اوطريقت دانبیاوو عمل
دى.اوحقیقت دانبیاوو لید.ابن عربي وايي :شريعت هغه څرگند سنت دى چې
رسوالنو يې دخداى تعالې په امر راوړى ،داسې نوى پیدا شوى سنت چې
خداى ته دنږديوالى طريق ښۍ .شريعت ددين پر ظواهرو حساب کوي.کله
کله دا ظاهر ي احکام هم دجمود تر بريده پر مخ الړ شي دازاد تفکر کولو
الره بنده شي په اسالمي نړۍ کې فلسفه هم دا ستونزه لري ،په دې معنا چې
فالسفه وو پیړۍ ،پیړۍ دارسطو اوافالطون داثارو په تعبیر اوتفسیر تېرې
کړې خو يواځینى فکري الره چې دشخصي ت ربې الره ده اودشخصي
ت ربو په اساس پرمخ ځي هغه دصوفي الره ده.صوفي د صدق او اخالص
الره پر مخ بیايي فقیه او متشرع د ديني ارشاداتو او ظواهرو ته پناه وړي
خو صوفي ځان ته رجوع کړې او د شخصي ت ربي الره يې غوره کړې
ده.
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په زياترو تصوفي اوعرفاني متونو کې دواړه مفاهیم دشريعت اوطريقت په
نوم ياد شوي سره له دې چې صوفیان اودطريقت خاوندان له شريعت نه پیل
کوي خو يو وخت وروسته دواړه خپلې الرې جال کوي.له غیر اسالمي يا د
اسالم نه د مخه فکري اثارو کې جوتیږي چې تصوف د خپل ژوند د دوام له
پاره شريعت لومړى منزل گرځولى خو ددې دواړو الرې ځکه جال دي چې
يوه دعبادت الره ده اوبله د شخصي ت ربې الره ده .د يو شاعر په قول چې
وايي :
حففففرم جففففويففففان درى را مففففى پففففرسففففففففففتففففنففففد
فففففقففففیففففهففففان دفففففتففففرې را مففففى پففففرسففففففففففتففففنففففد
بفففففراففففففهفففففن پفففففرده تفففففا مفففففعفففففلفففففوم گفففففردد
کففففه يففففاران ديففففهففففرې را مففففى پففففرسففففففففففتففففنففففد
غني هم دخپل شاعرانه خیال په دونیا کې نه يوازې چې خپله فکر کوي بلکې
اوريدونکى اولوستونکى هم فکر کولو ته را بولي :
موږ د غني خان په كالم كې هم يو ډول داسې اليتناهي معنويت سره مخامخ
كیږوچې هغه د شرقي تفكر او شرقي فلسفي نماينده گي كوي .د غني د كالم
يوه ځانهړنه دا هم ده چې د هغه وينا ډيره ژوره اوپیچلې ده ځكه خو د هغه
تر مرگ وخته پورې زياتو لوستونكو د هغه دكالم سره مینه نه ښودله په
اصطالح دهغه په كالم دخواصو د كالم په توگه د لوړ تفكر او انديشې نه
ماالمال و)۳ ( .
ش

خوكله چې الوهیت او د كايناتو دصانع خبره مطرح ده .هغه ترهرچا زيات
په دې مساله كې ژور معتقد انسان دى .او د هغه اعتقاد تر دې حده ژور پر
مخ ځې چې د ناچله ،میكانیكي او بازاري اعتقاد چې له دين څخه د دكان
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جوړوونكو له خوا وړاندې كیږي ورسره نه پخال كیدونكى دى.غني ددين
په ټیكه دارانو باندې سخت په غصه كیږي او هغوۍ رټي .دلته د جنت په
شعر لږڅه تم كیږو:

جنت
سففففففتا د رحمت څه حد هم شففففففته دی؟ ای بې حسففففففابه ای بې پايانه
سفففتا خیشفففت او مینه څو شفففي تللی ،د سفففترګو پټه رو د ارمانه
د مال سففففففترګې د قهره ډکې راتفففه قصففففففې کوي د درد او زور
د جانان شففففففونډې د کوکو وږې ،وې راشفففففففه وګوره جنت کې اور
مرـ بلې سفففترګې او خوري پن ې راته خوزی لحد ،نیسفففت او عدم
شفففیطان ،مال ،دواړه په يو آواز وئ ،سفففتا ګناه ډيره ده او رحمت کم
مشففففففر والړ همسففففففففا پففه الس ،قبففا پففه ولې دسففففففتففار پففه سففففففر
الټو وزرې د بلبفففل ايښففففففی ،ښفففففففففايي شففففففهبفففاز تفففه د ايلم سففففففر
ښفففففففاپیر مشففففففردی د کاروان ،د ر ڼا خیشفففففففت او سففففففن ګار لټئ
سففففففففامری ژاړي د زروبفففت کې ژونفففدون مسففففففتي او خمفففار لټئ
ګونګ د سففففففوټو په ډيرۍ پورته ،زيړی لولکی ته د نور بیان کئ
چین ی د خاورې په ممبر بره ،قیصففففففې د حورو او د آسففففففمان کئ
ځفففکفففه پفففه چفففغفففو زه د جفففمفففاتفففه الړم پفففه لفففورې د مفففیفففخفففانفففې
دی خپلو سففففففترګو ډوب کړم تففالففه کړم هم شففففففرابي کړم هم لیونی
خو چې په بدو او بدرنګو خپل لکه د سففففففکور لوګی او اور شففففففمه
چې سففففففر او تفففال مې تیفففاره فنفففا کړي د بې وسففففففئ فريفففاد ژړ
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شففففی تللی ،ای بې حسففففابه ای بې پايانه

پورتنې دجنت په نوم نظم ته كه فلسفي نظم ووايو فكركوم غلطې به مونه
وي كړي .فلسفي شاعر دخپل مطلب د اظهار له پاره دشعر فورم غوره كړى
دى لكه په نورو فرهنهونوكې چې ډيرو لیكوالو اوفالسفه و دخپل فلسفي
تفكرد وړاندې كولو له پاره ډرامه (ننداره) نظم او داستان غوره بللی دی.
په پورتني نظم كې به د قافیي او وزن ځینې ستونزې وي خو د انديښنې او
تفكر له مخې هغه ډير ژور او اوچت دى .په دې نظم كې تصوير او تخییل
كم رنهه خو د فكر ژوروالى په كې زيات دى .دا مفاهیم دپام وړ دي چې
وايي:
ای بې حسابه ای بې پايانه
دښايست اودمینې تول
له سترګو پ اوله ارمانه ورك
د مال قهره چې يوازې د درد او زور كیسې كوي
خو د جانان شونډې د کوکو وږې ،چې وايي په جنت كې اور ووينه.
مال يوازې په دې ټینهار کوي چې دمرگ بلې سترگې اوخورې پن ې
خوځي ،لحد ،نیست اوعدم شیطان ،مال دواړه په يو اواز وايي چې اى خدايه
تاته دگناه په مقیاس ستا رحمت ډېر لږ دې ۔
دشاعر په کالم کې دخلقت د اسطورې په ترڅ کې دخیراو شر د تناسب په
باب هم پوښتنه را پورته كوي د غني مخاطب په شعر كې لوى ذات دى.
هغه په ډاگه د خدايي او الوهیت ناسم تفسیر چې د مال له خوا وركول كیږي،
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په ډاگه كوي ،او د شعر په يوه برخه كې د شیطان او مال سره يو شان مخامخ
كیږي .دا ځكه چې دبې علمه اوله دين څخه دناخبره مال نړۍ ډيره محدوده
ده .تنهه ده اوپه نورو باندې يې هم تنهول غواړي .شیطان په دې تنگ فكرۍ
كې د مال الشعوري ملهري دى .مال په شیطان لعنت وايي خو په واقعیت
كې هغه څه چې دبشر او اشرف المخلوقات پر ضد دى هغه ترسره كوي.
يعنې دخداى رحمت محدود وي .دخداى په خدايي كې حدود پیدا كوي .د هغه
رحمت كې كمښت جوتوي .او د وزخ اوجنت يوازې دخپل تفسیر له مخې
څرگندوي نه هغه ډول چې دخداى له خوا ويل شوى دى.
دشعر وروستۍ برخه په كلكه اوترخه ژبه دمال اوشیطان دواړو له پاره هغه
سمبولونه كاروي چې په كلتوري لحاظ په پښتنې ټولنه كې دطفیلي اوطف
طفیلي حیوان له پاره استعمالیږي.
دشعر وروستۍ برخه:
يعنې ښاپیرك او د كاروان مشري ،د زرو په بت كې د سامري ژړا ،گونه
د مرداريو د ډيريو پر سر ،چن ى دخاورې په ممبر ،د حورو كیسې كوي
نو ځكه غنې خان له جماته تښتي اومیخانې ته درومي په داسې مهال كې سر
او تال كې تیاري فنا كړي .د بې وسۍ فرياد ژړا اوشور په حالت كې خداى
ته وايي :چې اى لويه ذاته ستا ښايست او مینه څوك تللى شي؟
چې سراو تال مې تیاره فنا کړي د بې وسۍفرياد ژړا او شورشمه
نوځان ته وايم تاته واو روم دا د م بوره زړګي بهانه
ستا خیشت او مینه څو

شی تللی ،ای بې حسابه ای بې پايانه
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انسان داسطورو له الرې انساني فرهنگ داي اد پړاو ته داخل شو ،په دې
پړاو كې انسان نړۍ او طبعیت په يو ډول الرو چارو ايل كړل ،بیا يې
ديوډول ارباب النوعیت له دري ه طبیعي شیان او پديدې ت ريد كړي ،او په
دې ډول اسطورې را منځ ته شوې د خدايت او خداى پرستۍ د مفكورې او
بیا د وحدانیت د ايډيي د نزول او د رامنځ ته كیدلو په اثر دځمكې پرمخ د
روح تاريخ او د معنا تاريخ پیل شو .د اسطورې په پیل سره انسان دخیراو
شراو سپنتا وناسپنتا روا او ناروا په اخالقي اوحقوقي معنا سره رامنځ ته
شو او حیواني ژوند انساني او ټولنیز هغه ته داخل شو ،فرهنگ رامنځ ته
شو.
دخلقت په اسطوره كې چې په يهوديت او مسیحیت كې راغلي دي ،يوه
سرنوشت جوړوونكې برخه لري چې وايي :خداى ادم يا لومړنى انسان د
يو تكلیف او يو انتخاب سره مخامخ كړ .هغه ته وويل شول چې د پوهې او
د معرفت د ونې میوه ونه خوري خو ادم دخپلې جوړې يا ((حوا ))په وسوسې
او د شیطان په نفوذ سره له دې امرنه سرغړاوي وكړ .او د پوهاوي د ونې
میوه يې وخوړله .سترگې يې بیرته شوې .دهغه دروني سترگې بیرته شوې
اوكله چې يې ځان ته وكتل گوري چې بربنډ دى نو د شرم احساس ورته پیدا
شو .داچې دغه بربنډ ذات دشرم اوگناه سره مخامخ كیږي نوله همدغه ټكي
د انسان تاريخ پیل كیږي .انسان په خپله ستونزه اوگناه باندې خبرتیا پیدا
كوي او گناه يعنې له تكلیف نه سرغړونه يا د شرع له حكم نه چې خداى
فرمايلي دي سرغړونه ده .په بل عبارت دا د انسان د داسې اخالقي موجود
په توگه چې په نیك وبدخبردى د تاريخ پیل دى)۴(.
دا چې انسان په لومړي وار د خداى له امره سرغړونه كوي او خداى پرې
منت كوي او په دغه لومړۍ گناه سره له جنت نه رابهركیږي او دا چې ادم
ځمكې ته راځي نوهغه سوله چې په ازل كې په پورتني عالم اوكښتني عالم
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كې برقراره وه خپل ځاى د نیكۍ اوبدۍ جهړې ته پريږدي او د ادم د زامنويا
زوزاد دژوند كولود ماجرا تاريخ پیل كیږي....
له بلې خوا د كارل گوستايونگ نظر په دې اړوند دغني خان دفلسفي تفكر
ښه راسپړنه كوي :گوستاويونگ له يوې بلې زاويي ځینې مسايل څیړي.
په دې معنا چې يونگ د دغه ډول راسپړنې له پاره په لرغونو اساطیرو تكیه
كوي او د دې په خوا كې په ((مزامیر)) داوود او((عهدعتقیق))استناد
كوي.نوموړي دهندې اساطیرو افسانوهم زياته څیړنه كړې ده اوپه دى باور
لري .البته نوموړي دغه باور په سايكالوژۍ كې د علمي څیړنو له مخې تر
السه كړى دى .د يونگ په وينا رب النوع د انسان په روان كې ځاى لري.
يونگ داسې متعصبانه لید توگه چې گويا رب النوع دانسان له موجوديت
څخه بهر دى يوه غیر اصولي لیدتوگه بولي.
د هغه په باور رب النوع له دې امله دانسان په وجود كې ځاى لري چې د
رب النوع تصوير د اروا پوهنې په ژبه د افكارو يوه پیچلې ټولهه ده چې
اركیتايپي()Archetypalخصلت لري او يوه ټاكلي اندازه انرژي پرې
لهیدلې ده چې دغه ايديه په انسان السبرې شي .د انسان روح بايد په فې
نفسه توگه د رب النوع سره د ارتباط پیداكولو وس ولري .يعنې د ارتباط او
سازش قوه او د رب النوع تصويردى چې د سايكالوژې باندې د پوهې له
الرې اړيكې ټینهیږي خو دا چې صانع څه دى؟ ځواب وركوي چې صانع
د انسان د روح ډير ژور اوبې واسطې محرمیت دى.
كه گورو چې عین مفكوره په شرقي تصوف كې هم موجوده ده كوم چې
يونگ يي))مودبانه الحاد(( هم بولي.
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اوس نو كه صانع د انسان د روح په ډيرو ژورو بې واسطه محرمیتونوكې
ځاى لري نو لږ تر لږه د راواپوهنې له مخې په هماغه نااگاه ضمیريا تحت
الشعور كې يې ځاى نیولى دى .د رب النوع ځانهړنې هماغه انسان ډوله
ځانهړنې دي .څرنهه چ ې بشريت همیشه په بدلون كې دى نوصانع هم په
تكامل كې دى او په بېال بېلو ډولونو ظاهركیږي ،دغه بدلون د بشريت له
بدلون سره يو ځاى پر مخ ځي)۵(.
د تورات په پن م باب كې لولو (( :دا دى د آدم د پیدايښت كتاب ،هغه ورځ
چې خداى آدم پیدا كړ نو خداى ته يي ورته ( يو شان) جوړ كړ .نر او ماده
يي جوړه كړه او هغو ته يي بركت وركړ او د آدم نوم يي پرې كیښود .د
هغوۍ دخلقت په ورځ)۶( ))....
اوس راځو دغني دگوگل شعر ته اوپه غور يې لولو.
گوگل
دې گفففففوگفففففل كفففففې مفففففې دنفففففنفففففه
هففففففم دوزخ دى هففففففم جففففففنففففففت
دې كففففې قففففهففففر اوغهففففففففففب دى
دې كففففففففې رحففففففففم اوراحففففففففت
دې كففې پففروت يففو سففففففففمففنفففد ردى
د نشفففففففففففففې او د خففففففففمففففففففار
دې كفففې پفففروت يفففو تفففهفففتفففريفففن دى
د لفففففففففمفففففففففبفففففففففو او د ازار
د سفففففففففففپففففففرلففففففي او د خففففففنففففففدا
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چفففې يفففو اف يفففې تفففور لفففحفففدكفففړي
د خفففففففنفففففففدا ډكفففففففه دونفففففففیفففففففا
دې كفففې دومفففره شففففففففف فففاعفففت دى
چففففې دكففففل جففففهففففان مففففرگففففونففففه
يففففو نففففظففففر كففففې تففففار پففففه تففففار
لفففففكفففففه بفففففاد اوړي بفففففوسفففففففففففونفففففه
چففففې پففففه يففففره بففففانففففدې راشففففففففففي
زړه تفففففرې غففففف دى دمفففففنفففففږك
داسفففففففففې رپفففي داسفففففففففې تښفففففففففتفففي
داوبففففو څففففاڅففففكففففى تففففرې كففففلففففك
او چې كلفففك شفففففففي داسفففففففې كلفففك
لفففففففكفففففففه كفففففففاڼفففففففى د پفففففففوالد
نففففه پففففرې زر تففففوري اثففففر كففففه
نفففففه پفففففرې زر كفففففالفففففه ففففففريفففففاد
دې گفففففوگفففففل كفففففې مفففففې دنفففففنفففففه
هفففففم دونفففففیفففففا ده هفففففم قفففففیفففففامفففففت
داهففففففم الره هففففففم كففففففاروان دى
هففففم تففففدبففففیففففر دى هففففم قسففففففففففمففففت
پروت پففه دې كې ټول داسففففففتففان دى
د جفففففففففزا او د سفففففففففففففففزا
خففور پفففه دې كففې لففوى جففهفففان دى
د وصفففففففففففففففال او د وففففففففففا
دا هففففم بففففاغ دى هففففم خففففزان دى
هفففففم بفففففلفففففبفففففل دى هفففففم بفففففهفففففار

176

ماته یو دریاب د نور را

دى كففې سففففففففره نففیفففازبففیففن گففلففونفففه
او د شفففففففففففنفففففو اوبفففففو شفففففففففففرار
دا هفففففم زهفففففر هفففففم زقفففففوم دي
هفففففم گفففففبفففففیفففففن دى هفففففم نفففففبفففففات
دا هففففم تففففور دمففففرگ څففففادر دى
هففففففم چففففففیففففففنففففففه ده د حففففففیففففففات
ده كې پروت داسففففففې شففففففراب دي
چففففې يففففو څففففاڅففففكففففى د هففففغففففې
پفففه بفففدمسففففففففتفففه او سففففففففر شفففففففففاره
كففففففړي دا واړه فففففففرشففففففففففففتففففففې
دى چففففې ځففففي پففففه بففففره درومففففي
شفففففففففي جففففبففففريففففل ورتففففه حففففیففففران
چففففې پففففه بففففدو بففففانففففدې راشففففففففففي
امففففففان وغففففففواړي شفففففففففففیففففففطففففففان
عفففف ففففیففففبففففه دې يففففم جففففوړ كففففړى
اى زمفففففا خفففففدايفففففه عففففف فففففیفففففبفففففه
بففففې د تففففانففففه نففففور د هففففر څففففه
د هفففففففمفففففففه يفففففففم مفففففففركفففففففبفففففففه
دا د اور او نففففففور دريففففففاب
دومففففره لففففوى لففففكففففه اسففففففففففمففففان
دومففففره وړوكففففى لففففكففففه څففففاڅففففكففففى
دومفففففره لفففففنفففففډ لفففففكفففففه يفففففو ان
دا قففففففبففففففه دسففففففففففففوز اوسففففففففففففاز
ولففففې ولففففې څففففه لففففه څففففه لففففه؟
خفففففیشفففففففففففت اوغفففففم راز ونفففففیفففففاز
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ولفففففې ولفففففې څفففففه لفففففه څفففففلفففففه ؟
اوس نو چې كله د غني خان شعر ته راځو هغه په عمومیت كې انسان او
انسانیت د ټول و ښیهڼو او بديومركز او اصلي هسته بولي.دخیر او شر مبدا
او منشا هم دغه موجود بولي او دا مفاهیم او عبارات خو ډير واضح او د
شرقي تصوف او يا صوفي سره سر خوري .همدارنهه په پورتني شعر کې
شاعر موږ ته دانسان وجودي اصالت دانسان دوجود تقدم دهغه ازادي او
ترهه را جوتوي.
په گوگل كې دننه د وزخ او جنت قهر او غهب ،نشه او خمار د لمبو او د
ازار ،د لمبو ازار سپرلي خندا ،د كل جهان مرگونه اويا:
داوبففففففو څففففففاڅففففففكففففففى تففففففرې كففففففلففففففك
اوچففففې كففففلففففك شففففففففففي داسففففففففففې كففففلففففك
لفففففففففكفففففففففه كفففففففففاڼفففففففففى د پفففففففففوالد
نفففففففه پفففففففرې زر تفففففففوري اثفففففففركفففففففه
نفففففففه پفففففففرې زركفففففففالفففففففه ففففففففريفففففففاد
دې گففففففوگففففففل كففففففې مففففففې دنففففففنففففففه
هففففففم دونففففففیففففففا ده هففففففم قففففففیففففففامففففففت
داهففففففففم الره هففففففففم كففففففففاروان دى
هفففففم تفففففدبفففففیفففففر دى هفففففم قسفففففففففففمفففففت
غني خان دغه موجود دټول داستان مبدا اومنشا بولي.جزا اوسزا خوهم زهر
او هم زقوم .او د ټولو ښیهڼو اوبديو ت مع ده:
داهم تور دمرگ څفففادر دى هم چینفففه ده دحیفففات
ده كففففففې پففففففروت داسففففففففففففې شففففففففففففراب دي
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چففففففففې يففففففففو څففففففففاڅففففففففكففففففففى دهففففففففغففففففففې
پففففففففه بففففففففدمسففففففففففففففتففففففففه اوسففففففففففففففرشففففففففففففففاره
كفففففففففففړي دا واړه ففففففففففففرشفففففففففففففففففتفففففففففففې
دى چفففففففې ځفففففففي پفففففففه بفففففففره درومفففففففي
شفففففففففففففي جفففففففبفففففففريفففففففل ورتفففففففه حفففففففیفففففففران
چفففففففې پفففففففه بفففففففدو بفففففففانفففففففدې راشفففففففففففففي
امففففففففففان وغففففففففففواړي شففففففففففففففففیففففففففففطففففففففففان
عففففففف فففففففیفففففففبفففففففه دې يفففففففم جفففففففوړ كفففففففړى
اى زمفففففففففا خفففففففففدايفففففففففه عففففففففف فففففففففیفففففففففبفففففففففه
بفففففففففې دتفففففففففانفففففففففه نفففففففففور دهفففففففففرڅفففففففففه
مففففففففففففركففففففففففففبففففففففففففه
دهففففففففففففمففففففففففففه يففففففففففففم
نو دا له يوې خوا د غني خان ژور فلسفي افكار روښانه کوي اوله بلي خوا
د هغه د افكارو ژوروالى په ډاگه كوي.
په وروستي شعركې چې دسوال اوځواب ترسرلیك الندې راغلى دى .ډير
ښه اوڅرگند عارفانه تعريفونه لري.
سفففففففففففوال ځفففففواب د لفففففیفففففونفففففی او مفففففال
مفففففففکفففففففه څفففففففه ده؟
لفففففففیفففففففونفففففففیفففففففه
مفففففففال کفففففففور د يفففففففوعفففففففاشففففففففففففق دی
کفففففففففوټفففففففففنفففففففففئ دی کفففففففففه ډيفففففففففری
د هفففففففففمفففففففففوو رب خفففففففففالفففففففففق دی
لفففففففیفففففففونفففففففیفففففففه ايفففففففمفففففففان څفففففففه دی؟
مفففففففففال دا دی پفففففففففوخ ګفففففففففمفففففففففان
د يففففففوخففففففوب پففففففه زړه لففففففیففففففده دي
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د وصففففففففففففففففلففففففففففونففففففففففو دجففففففففففانففففففففففان
لفففففففیفففففففونفففففففیفففففففه جفففففففنفففففففت څفففففففه دی؟
مفففففال سفففففففففففتفففففا جفففففنفففففت پفففففیفففففتفففففي ده
او زمففففففففا جففففففففنففففففففت وصفففففففففففففال دی
يفففففففو خفففففففمفففففففار يفففففففوه مسففففففففففففتفففففففي ده
لففففففففیففففففففونففففففففیففففففففه حففففففففوره څففففففففه ده؟
مففففففففال لففففففففهففففففففر د خففففففففمففففففففار دی
يفففففففوه کفففففففرښفففففففففففففه ده شفففففففففففففففففففففق ده
د خففففففففففنففففففففففدا بففففففففففړبففففففففففړکففففففففففئ ده
ده؟
څفففففففففففففففففففففه
شفففففففففففففففففففففففففففه
مففففففال دا پففففففه سففففففففففففیففففففل واتففففففه دي
د مسفففففففففففتفففففئ رنفففففګفففففیفففففن مفففففحفففففل کفففففې
دا واتفففففففففففه نفففففففففففنفففففففففففواتفففففففففففه دي
لفففففیفففففونفففففیفففففه چفففففه لفففففمفففففونفففففځ څفففففه دی؟
مفففففففال خفففففففاورې ښفففففففففففففکفففففففلفففففففول دي
د جفففففانفففففان کفففففوڅفففففی تفففففه تفففففلفففففل دي
د امففففففففیففففففففد ارمففففففففان کففففففففیففففففففدل دي
لفففففففیفففففففونفففففففیفففففففه سفففففففففففف فففففففده څفففففففه ده؟
مفففففففال ځفففففففان خفففففففاورې کفففففففول دي
د مسفففففففففففففففتفففففففففئ د ګفففففففففلفففففففففوهفففففففففار
د يففففففففار پښفففففففففففففوکففففففففې اچففففففففول دي
لفففففففیفففففففونفففففففیفففففففه ژونفففففففدون څفففففففه دی؟
زه يففففففففففمففففففففففه ژونففففففففففدون
مففففففففففال
دا زمففففففففا د خففففففففوب لففففففففیففففففففده دي
د سفففففففففففففففففبفففففففففففا او د پفففففففففففرون
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لفففففففیفففففففونفففففففیفففففففه وصففففففففففففال څفففففففه دی؟
مفففففال ښفففففففففففیسفففففففففففت کفففففې ډوبفففففیفففففده دي
دا پففففففففه سففففففففففففففتففففففففوروګففففففففډيففففففففده دي
پفففففه سففففففففففپفففففوږمفففففۍ کفففففې خفففففوريفففففده دي
لفففففففیفففففففونفففففففیفففففففه حسفففففففففففففن څفففففففه دی؟
مففففففففال لففففففففهففففففففر د خففففففففمففففففففار دی
يو موسفففففففکی موسفففففففکی شفففففففففان خیفففال دی
يفففففففففو نفففففففففری د رڼفففففففففا تفففففففففاردی
لفففففففیفففففففونفففففففیفففففففه تفففففففه يفففففففې څفففففففو ؟
زه د چفففففففففففا ارمفففففففففففان
مفففففففففففال
زه يفففففففوګفففففففل د چفففففففا د ګفففففففوتفففففففو
پففففففروت پففففففه پښفففففففففففوکففففففې د جففففففانففففففان
د غني په كلیاتوكې كوم سیستماتیك فلسفي تفكرسره نه مخامخ كیږو ،بلكې هغه موږ
پروبلماتیك هغه ته رابولي ،دا دوه شیان سره توپیرلري .هغه څه چې په سیستم بدل شوي
وي او منظمه سیستماتیكه اډانه ولري ،هغه انسان تح ر او دوگماتیزم ته رابولي .د هغه
د تفكر ژوروالی په خپله هغه لويه پانهه ده چې په بیال بیلو وختونوكې يې خپل نظرمطرح
كړى دی او ستونزه يي وړاندې كړې ده چې لوستونكى فكر كولو ته را وبولي نو په دې
اساس د هغه دغه فكري سلسلې ته موږ يو ډول پروبلماتیكه فكري څرگندونه ويلى شو.
يادښتونه:
.۱گیورگ ويلهلم فريدري ههل ،تاريخ فلسفه( ،ترجمه دكتر زيبا جبلي) ،سخنرانیهاى
ههل ) تهران ،۱۳۸۷ ،ص.٢۱۶
.٢گیورگ ويلهلم فريدري ههل ،تاريخ فلسفه( ،ترجمه دكتر زيبا جبلي ) ،سخنرانیهاى
ههل ) تهران ۱۳۸۷ ،ص.٢۱۶
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((زما مرشد ماته يواځې يوه قاعده را وښوده،
ماته يې وويل((:ته له بهر نه هغه ډېر دننې جزء
ته ورننوځه)) همدا ماته قاعده اوقانون شو.لال
کشمیري عارفه،

ماته یو دریاب د نور را

184

د دکتر سید حسین نصر د((اسالم وتنهناهاى
انسان مت دد)) له اثر نه.

دویم څپرکى
په عرفاني دونيا كې د غني ځای
الف :تصوف او عرفان
د غني د اشعارو ټول لوستونكي په دې باب يوه خوله دي چې غني فلسفي
شاعر دی .ځینې خو هغه د(( لیوني فلسفي ))په نوم هم يادوي .په وروستیو
وختونو كې دهغه په ادرس دصوفي كلمه هم كارول كیږي .زما په نظر كه
د صوفي دكلمې په كارولوكې له لږ تاءمل نه كار واخیستل شي ،بده به نه
وي .د عرفاني تمايالتو په اړوند داسې ډيرڅه شته چې بايد پرې وويل شي.
د خپلې خبرې د تصديق له پاره داسې شننه په كار ده چې د هغه شعرونه له
عرفاني زاويي تول و ترازو كړو .د دې كار له پاره به بده نه وي چې
لومړی د تصوف او عرفان توپیر وکړو اوبیا په عرفان كې د شاعر ځای او
مقام وپیژنو·
تصوف :عرفاني اصطالح ده·د زهد او د دونیوي چارو د ترك په معنا
كارول كیږي.په اصطالح كې د دونیا له مینې د زړه پاكول او د
ظاهرجوړښت دی .د اولسي خلكو په ژبه كې صوفي هغه چاته هم ويل كیږي
چې لږڅه ذاهد او پرهیزگاره وي ،د شیخ و امام په معنا هم كارول کیږي
خو دا مفهوم دصوفي د اصلي كلمي له مفهوم نه لیرې دی.
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عرفان د الهی علومويوه پوهنه ده چې د هغه موضوع د حق او د حق د
نومونو اوصفاتوپیژندنه ده چې اهل هللا د حق د پیژندنې له پاره غوره كړې
ده .په دوه ډوله ترسره كیږي چې يوخاص ډول د عالمانوله خوا اوبل د باطن
د تصفیي له الرې ترسره كیږي .د دې پوهنې او ادراك اشراقي اړخ
پیاوړی دی .له عرفاني پلوه د وجودي جهان پوهیدنه چې د رياضت او د
نفس د تزكیي له الرې او يا په زړه باندې د حقیقت ځلیدنه ده ،منطق او
استدالل په كې نق نه لري.
د عرفاني ت اربوپه پوهیدنې سره د بشريت په تاريخ کې درې پوښتنې مطرح
دي:
 .۱ايا ټولي عرفاني ت ربي يو له بله سره ورته والی لري؟ اياپه ټولوځايونو،
وختونو او فرهنهونوکې عرفاني افكاريو ډول دي؟ ايا سره له دې چې د
عرفاني افكارو په اړوند ځینې توپیرونه شته ،گډې خواوې هم لري او که
نه؟
.٢ايا عرفاني ت ارب عیني  Objectiveدي اوکه نه؟
.۳که دا ت ربې عیني دي نوڅرنهه دي؟

1

د جیمزپه وينا د عارف ستربری په دې کې دی چې د فرد اومطلق ترمنځ په
خنډونواو موانعو غلبه کوي.په دې معناچې هم هندي عارف ،هم نو افالطوني
پوه ،هم مسیحي عارف او هم اسالمي عارف غواړي چې له مطلق سره
يو ځای شي .له خپل وحدت نه خبرتیا اومعرفت پیدا کړي ،دې كې شك

۱محمد رضا فشاهي · انديشیدن فلسفي وانديشیدن الهی –عرفاني · نشر باران ·سويدن·سا ل
1
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نشته چې دا يو گډ ،عام او مشتر دود دی چې په ډېر كړاو او سختۍ سره
د ديني ،اقلیم په توپیرونوکې بدلون مومي.
ريشارد موريس با

د يو ارواپوه په توگه ددغه ځانهړنوشمیرزيات بولي.

.۱باطنې يا دروني رڼا
.٢معنوي اعتال
.۳اشراق
.۴ابدي احساس
.۵دمرگ له ويرې ژغورنه
.۶دگناه له احساس نه ژغورنه
.۷ناڅاپي او سمالسي ځانهړنه

1

موږکولی شو دا ځانهړنې د و.ت.ستیس د يو نظرله مخې په يو چوکاټ کې
بیان كړو .دمرال په توگه د حهرت عیسی اوازونه چې کاتولیک عارف يې
د لیدلو او اوريدلو دعوه کوي خو نه دکالي( ) kaliنښاني چې هندي عارف
يې د لیدو مدعي دي .نه هم هغه غږونه چې سقراط او ژاندار او نورو
اوريدلي او يا اوري ،هیه يو يې هم عرفاني پديدي نه دي.داځکه چې
ډېرڅرگند اومهم عرفاني حاالت غیرحسي( )non -sensuelځانهړنې

·٢همدغه اثر ·
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لري.له بلې خوا مشاهدې او اوريدنې د محسوساتو ځانهړنې لري خو
عرفاني حاالت غیرحسي ماهیت لري.
په يو بل عبارت ((انفسي عرفان)) دحسي اشکالو يا محسوسو اشکالونه بې
برخي دي خو افاقي عرفان کولی شوحسي يا محسوس وبولو.دا ځکه چې د
يو ډول حسي او واقعي بدلون محصول دی.
په دې ټولو سربیره عرفاني حالت يوازې((خیال))يا خیالي صورت هم نه
دی بلکې په دقیق ډول بصري اوحسي در دی :انفسې عرفان داکهارت
ژان وان رويسبرو ) )jean van Ruysbroeck1381-1293اونورو
عارفانو په نظر دشکل اومحتوی نه بې برخي دي.
په اوپانیشادونوکې په کیهاني خبرتیا اونښانو يا عاليمو ټینهار شوی دی .پر
دې سربی ره کله هم ددې دواړو د پیوند په اړوند خبرې شوي دي.
د بیلهې په توگه په هندي عرفان کې د پتنگ مشاهده او په مسیحي عرفان
کې د مريم ظهور سره له دې چې دواړه فرهنهونه يعنې اروپايي اوهندي
فرهنهونه توپیرلري خو پورتني دواړه حالتونه له محسوسو صورتونوڅخه
گڼل كیږي .په همدې سبب د عرفان له حدودو بهر موقعیت لري .هندي،
مسیحي او اسالمي عارفان ټول دنښانو او يا رمزونو ،غږونو او عرفاني
ت ربو ترمنځ توپیرونو ته قايل دي .ان داسې حاالت لکه وجد ،جذبه ،يا
خلسه ،شور او بې خودي هم سره له دې چې دعرفاني ت ربو سره نږدې
پیوند لري خو د هر عرفاني جريان الزمي جزء نه دی .دا ځکه چې خلسه
او د هغې څرنهوالی د عارفانو د شخصیت له جوړښت او د يوبل سره په
توپیر لرلو كې سیده اړيکي لري .په همدې اساس عرفان په نړيوال فرهنگ
کې په دوه ډولو ويشل کیږي.
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يو عاطفي عارفان او پرشوره عارفان دي لکه ،شمس تبريزي ،مولوي
اونور.
دويمه ډله هغه عارفان دي چې په خپل ځان کې غرق دي چې دخپلو
احساساتو او عواطفو د مهارولو وس لري.لكه بودا ،اکهارت ،محمد غزالي
اونور.
انهلیسي فیلسوف (و.ت استیس) وايي چې د حقیقي عارفانو کار د خپل
شخصې احوال پ ساتل دي........ځینې عارفان په خپل روايت سره د
لومړي شخډ ضمیر(زه)کارولو نه ډډه کوي اوداسې گړنې او عبارات لکه
((عارفان وايي )) يا داسې روايت دی او داسې نور مرالونه .په هرحال په
عرفاني پوهه کې اساسي اولومړنی شرط دا دی چې د دروني يعنې باطني
او بیروني احساس ترمنځ توپیر وشي او د دې ډول څرگندونو پسې ويلی شو
چې عرفاني ت ربې کولی شو په دوه ډولو وويشو.
.۱شیبه يې يا لنډ مهالې يا راتلونکې(  )spontaneousت ربې.
.٢د زده کولو وړ يا اکتسابي acquisت ربې.
شیبه يې معموال افاقي وي اواکتسابي ت ربې معموال انفسي وي.
افاقي عارف خپل جسماني حواس په کار اچوي.د خارجي شیانو(واقعي
اوملموس) کررت او تعدد لکه اسمان ،سیند ،کور ،ونه ،الوتونکي او نورې
چارې په عارفانه لید بدلوي .په دې معنا چې واحد يا احد يا وحدت پکې
ت لي کوي او هغه ويني.
انفسي عارف بالعکس د ظاهري حواسو په چوپ کولو اوخپه کولو سره او
دحسي او لمس وړتصاويرو په حذف کولو او همدارنهه د ضمیرله صفحې
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د افکارو او تصوراتو پاکولو سره د خپل ذات ژورو ته رسیږي او د دې
ادعا کوي چې په خپل سیر وسفر كې يې سکوت اوسکون چې په حقیقي
واحدپوهېدنه ده ،موندلې ده .په افاقي ت ربوکې كه د واحد در په کررت
کې د وحدت د وجود واحد در وي نو په بدل کې انفسي ت ربو كې د
كررت او تعدد پرته يوازې((واحد وجود)) لري.
پردې سربیره که افاقي ت ربې ،شیبه يې يا امدني(راتلونکي وي نو په بدل
کې انفسي ت ربې د سیر و سلو په لړکې له کلونو وروسته الس ته راځي·
يا په بل عبارت انفسي عرفان د فرديت د انحالل په معنا دی اوپه دې ډول
ت ربوکې نه کررشته اونه تمايز.
دا پیښه نه يوازې په ناسوتي عرفان كې چې فلوطین ډوله عرفاني الره ده،
موجوده ده .بلکې په مسلمانوعارفانوكې لکه حالش او ابن عربي کې يې هم
لیدلی شو .اسالمي عارفان هم دمسیحیانو په اندازه او ان له هغو زيات د
خالق او مخلوق ترمنځ په توپیرونو ټینهار کوي سبب يې دادی چې هغوۍ
حلول يو ډول بدعت بولي او د وحدت مسالي ته په كې اشاره کوي.
د اروپايي او اسیايي عرفان يوتوپیر په دې کې دی چې د اروپايي عرفان
شخصیت تل د عقل ،برهان او عشق او عرفان ترمنځ په شخړه کې سر
گردانه دي .ان اکهارت چې د هر اروپايي عارف په نسبت هندي عرفان ته
نږدی دی بیا هم عقل اومنطق ته وخت اومیدان ورکوي.
له دې نسبتا اوږدې شننې وروسته د غني افكارو ته رسیږو .دې كې شك
نشته چې غني خان كوم اكتسابي عارف اوصوفي نه وو اونه دی او نه د
كوم طريقت او پیشوا پیرو دی چې له هغه يې الس نیوكه كړې وي او د
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نورو مسلكي مدعي عارفانو په څیر دی د تصوف اوعرفان الره نیولې وي
خو دې كې شك نشته چې هغه دعرفان اواشراق ډېره مزه څښلې ده.
 .۱غني شاعر دی ،شاعر د الهام او اشراق سره سرو كارلري.
.٢د هغه شعرونه د پښتو ادب له نورو اشعارو نه يوڅه توپیرلري ،په دې
معنا چې د غني په اشعاروكې يوعرفاني مالل يو ډول مرموز ښكال يیز
احساس ،او په يو ډول داسې مونیزم باور چې د هستۍ كلیت بیانوي،
موجود دی.
 .۳غني په خپلو اشعارو كې په هماغه اندازه چې دخیام لیوال دی ،دمنصور
حالش سخت ستايونكی دی .د منصور كړنه او نعره د يو ايډيال په توگه
نمان ي.
.۴غني د شرقي فرهنگ مولود دی.ياپه بل عبارت ددغه معنويت يوتاش دار
دی .عرفاني او اشراقي درك ،پوهه او الهامونه د هغه د ټولنیز تحت الشعور
اواز هم دی.
.۵غني خان په خپلو اشعارو كې د متشرع ماليانو برخالف سخت د واحد
ذات سره د وصل او د كايناتو د وحدت لیوال او لیدونكی دی .هغه دمال د
مېتود اوالرې له مخې واحد ذات د جومات اوكعبې په كن ونوكې نه ويني،
بلكې په خپل افاق او انفس كې يې ويني.
 .۶غني خان د يو شرقي فیلسوف او متفكرشاعرپه توگه د وجودي وحدت
باوري دی.
ب:غني او د خلقت د داستان یادونه:
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غني په الندې شعركې د خلقت اسطورې يادونه كوي او په هغه كې انسان د
يو مركزي كركتر په توگه را اخلي د اور په نوم شعر ته تم كیږو:
اور
زمففففففا خففففففټففففففه چففففففې خففففففوشفففففففففففتففففففه کففففففړه
پفففففففه څفففففففه اور يفففففففې ابفففففففتفففففففه کفففففففړه
چففففففې يففففففې نففففففه وژنففففففم وريففففففیففففففتففففففیففففففږم
چففففففې يففففففې وژنففففففم ال لففففففمففففففبففففففه کففففففړه
نفففففور هفففففمفففففه يفففففې دځفففففان جفففففوړ کفففففړم
د شففففففففففففیففففففطففففففان يففففففې يففففففوه ذره کففففففړه
وم
څفففففففومفففففففره زه چفففففففې ورنفففففففږدې
دومفففففففره غفففففففټفففففففه يفففففففې پفففففففرده کفففففففړه
چفففففففې جفففففففنفففففففت وتفففففففه روان شفففففففففففففوم
دوزخ لفففففففففففیفففففففففففري دروازه کفففففففففففړه
چفففففففې دوزخ تفففففففه ورنفففففففږدې شفففففففففففففوم
چففففففا بففففففچففففففی بففففففچففففففی نففففففعففففففره کففففففړه
کففففففففړه دزړه اوره
خففففففففدای دې ور
1
تفففففففا د ژونفففففففد ورکفففففففه مفففففففزه کفففففففړ ه
ش

دلته د انسان دخټې لمدول او د هغه جوړښت د بابا آدم خلقت ته اشاره ده.
هغه په دې خټه كې د يو اور دځای كیدو يا شتون خبره كوي .اور چې په
اساطیروكې د پوهې ،علم او معرفت سمبول هم دی .په لرغوني يوناني
اساطیرو كې پرومیتیوس له زيوس نه اور راپ كړ.بشريت ته يې ارمغان
.۱غني خان ·لټون ·خیبر بازار يښور ·كال · ٢۰۱۱مخ ۴٩۰

ماته یو دریاب د نور را

192

راوړ .هغه دا خبره هم كوي چې((نور همه يې دځان جوړ كړم ))· دا د دې
عبارت سره سرخوري چې انسان د ځمكې پر مخ دخدای استازی اوخلیفه
دی .عارفان په دې باور دي چې خدای تعالی د خپل ذات او قدرت د ښودلو
له پاره انسان خلق كړ خو له دې سره سره يې شیطان يا نوس او يا اماره
نوس هم په انسان كې ورځای كړ .په همدې وجه دانسان اودخدای تر منځ
پرده جوړه شوه .كه انسان د نیكو اعمالو په وجه دجنت پريكړه وكړه خو د
دوزخ دروازه ورته هم خالصه شوه· دا ځكه چې په انسان كې هغه دوه
گونې خصلت سر راپورته كړ.نو دلته دی چې شاعر دمعرفت اوپوهې په
وړاندې اعتراض كوي .دا ځكه چې د وصال مانع اوخنډونه هم له ځانه سره
لري .د غني خان پورتنی شعر د دغه ډول عرفاني اوفلسفي بحث نه ماالمال
دی .بله ډېره عمده مساله دغني په شاعرۍ كې د منصور بیا ظهور دی.
داسې بريښې چې دا يوه سمبولیك ظهور هم دی .يو د شاعر د وخت د
موجوده شرايطو اوناخوالو په وړاندې اعتراض دی ،د دې خبري بل دلیل
دا هم دى چې دمنصور ظهور د بغداد د استبدادي خالفت په وړاندې يو
بغاوت وو او له بلې خوا تر اشراقې اغیز الندې د منصور د اسطورې
توضیح او تشريح هم ده.
ج:منصور د اسالمي نړۍ قرباني عارف دغني ایډیال شخصيت:
د منصورپه باب په دې لوی نظم كې د شاعر په عرفاني باورونو ښه پوهیدی
شو.
منصور
مفنصفففففففور يفو لفیفونفی وه دمفعشفففففففوق اداب يفې هفېفر کفړه
منصفففففففور يو لیونی وه دمسفففففففتۍ شفففففففراب يې ډېر کړه
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وې مسففففففتې دا زمفففا نفففه ده دجفففانفففان دسففففففترگو نور دی
زمففففا دخففففولففففې خففففبففففرې هففففم تففففورات اوهففففم زبففففور دی
دارنفففگ زمفففا دسفففففففففتفففرگفففو نفففه دی ،رنفففگ دی دجفففانفففان
دا شففففففرنگ زما سففففففینه کې دښففففففپو شففففففرنگ دی دجانان
مفففنصفففففففففور چفففیفففرتفففه لفففیفففدلفففی د مفففخ نفففور وه دجفففانفففان
دا مسففففففت چې پرې منصففففففور شففففففو دا سففففففرور وه دجانان
وی دحسفففففففن ارمفففانفي نفففه يفم زه دحسفففففففن سفففففففمفنفففدر يفم
زه مسفففففففففت لففیففونففی نفففه يففم زه مسففففففففتففي دبففحففروبففر يففم
دا رنفففگ زمفففا دسففففففففتففرگففو نفففه دی ،رنفففگ دی دجفففانفففان
دا شففففففرنگ زما سففففففینه کې دښففففففپو شففففففرنگ دی دجانان
عفففالفففمفففه راشفففففففففۍ واورۍ چفففې زه نفففور او زه رڼفففا يفففم
زه گفففل يففم زه بففلففبفففل يففم زه وصفففففففففال زه مففحففبففوبفففا يففم
منصففففففور خو پخوا ډوب شففففففو دا ت نور دی دجفففانفففان
دا نفففه دی منصفففففففور نفففه دی دا سفففففففرور دی دجفففانفففان
خبر پرې ملیفففان شفففففففو وی منصفففففففور ځفففانتفففه هللا وايي
دا کفففففففر دا غفففرور چفففې يفففې هفففرچفففا تفففه بفففر مفففال وايفففي
وې کافر دې شي سنهسار دې شي چې پلیت نه شي جهان
بففففادشففففففففففاه دلففففیففففونففففو يففففې ځففففولففففنففففوکففففې کففففه روان
منصفففففففور وې خلقفففه واوری چې زه نور او زه رڼفففا يم
زه گفففل يم زه بلبفففل يم ،زه وصفففففففففال زه محبوبفففا يم

· ۱غني خان لټون ۴۶۶مخ
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د ډېرو نورو زياتو مرالونو په خوا كې د منصور حالش اسطوره د غني د
عرفاني ذوق په اړوند ډېرڅه را سپړي .دپښتو ژبې شاعرانو وخت په وخت
د سرښندنې ،میړانې ،قربانۍ ،بغاوت او وحدت ديوه روښانه مرال په توگه
منصور مرال راوړي اوجوته كړې يې ده.
رحمان بابا وايي:
مفففا چفففې خفففپفففل مفففعفففراش ددار لفففه پفففاسفففففففففه ولفففیفففد
د مففنصففففففففور پفففه څففېففر ريښففففففففتففیففنففې ويففنفففا وايففم
دمفففففنصفففففففففففور اوزمفففففا هفففففومفففففره تفففففففففففاوت دى
چفففې نفففارې يفففې كفففړې پفففه جفففهفففر زه خفففففففیفففا يفففم
غني ته منصور درښتینوالې اوصداقت سمبول دى ،منصور داسې مېړه دى
چې خپله خبره په جهر وايي اوپه ډاگه يې وايي .دغني په عقیده منصور يو
عاشق دی او د وحدت او يووالي په الر كې دهر ډول قربانۍ دوركولو پروا
نه كوي.
عارف چې د اړتیا له مخې له جدايي ،انفراد او تكریرڅخه رنځ وړي ،دعشق
او شور په بركت د خپل تن قواوې له بېالبېلو اغراضو تر السه كوي او د
يواځېني معشوق په لور پام كوي·
حالش دعباسیانو د خالفت په دوران كې ژوند كاوه .دعباسیانو دخالفت
وروستى خلیفه (مقتدر باهلل) اتلسم خلیفه وو .دهغه په دوران كې فیوډالي
مناسباتو د خالفت په ټوله ساحه كې وده وكړه .ظلم ،استرمار شدت اوبې
عدالتۍ زور واخیست .دمؤرخینو په قول مقتدر دټولو بحرانونو ،گډوډيو
سبب وو اوپه دې ډول يې دخالفت دسقوط عوامل برابر كړل.
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هندوشاه مورخ لیكي((:كله چې مقتدر دواك په گدۍ كښېناست ،دديارلسو
كالووو ،اوله هغه وروسته يې څلرويشت كاله اويوه میاشت پاچايي وكړه.
څرنهه چې په كوچنیوالي كې خلیفه شو ،نو ښ ې ،مور اونور مزدوران
پرې واكمن ول .ددولت كارونه ددغه جماعت دتدبیرونو له مخې كېدل اوهغه
په مزو او چړچو بوخت وو .مملكتونه ترې خرابېدل اوخزانه يې تشېدله)).
وايي چې مقتدر په خپل دربار كې يوولس زره خصي شوي خدمتهاران
درلودل .مقتدر يو افسانه يي ماڼۍ هم جوړه كړه چې دسرو اوسپینو زرو يوه
ونه يې په يوه ډنډ كې درولې وه.ونې اتلس څانهې درلودې او د ډنډ په هره
څنډه كې پن لس سواره اوم سمې په يوه ښكلي انداز والړې وې چې دحركت
اوجنگ په میدان كې يې ښوولې.
د مقتدر دربار د دسیسو او توطیو مركز وو .څاه كیندنې اويو بل ته دسیسه
جوړول ،غارت اوچورچپاول ،بډې او رشوت او سیاسي ترورونه د دربار
ورځېني مصروفیت وو .دهېواد په اداره كې دمقتدر بې كفايتي ددې سبب
شوه چې وزيران دخالفت له دغوخړو اوبوماهي ونیسي اوترهغو چې كولى
شي بډې واخلي اوتاالن وكړي .ان تر دې چې ددولت مقامونه په مزايده يا
معامله كې اچول كېدل اوپه پیسو پلورل كېدل او هر چاچې ډېرې پیسې
وركولې حاكم كیدلو.
په  ۳۰۷ه ري كال دبغداد خلكو دخوراكي موادو دكمښت له كبله پاڅون
وكړ اوزيات شمېر دولتي ودانۍ وسوځېدلي .شورشیانو زندانونه بیرته كړل.
بنديان يې ازاد كړل .مقتدر خلیفه په سريع السیره بېړۍ کې سپور اوبیرته
راستون شو امر يې وركړ چې انبارونه (گودامونه) بیرته اوغنم اوجوار په
ارزانه بیه وپلوري.
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په ۳۰۸ه ري كې د موصل په ښار كې خوراك پلورونكو او موچیانو
اعتصاب وكړ او د موچیانو په بازار كې اور ولهېد .هرڅه وسوځېدل .د
موصل والي دخلكو ځپل پیل كړل ،خو هغوۍ جنگ ته مال وتړله .الر يې
ونیوله او د فاع ته چمتو شول.
منصور حالش په همداسې يو وخت كې ظهور وكړ .په داسې حاالتوكې چې
ټولوباسوادوكسانو قاضیانو ،مامورانو ،عالمانو اوروحانیونود((هو صیب
ويلو)) پرته بل كار نه كاوه .دمنصورحالش د((انّاالحق))يوه كاري اواغېزمن
1
اعتراض پورته شو.
لوى ماسینیون دمنصور په هكله لیكي:
انساني شور او هی ان هرڅومره چې ستر او شديد وي د ژوند د منحني په
اوش باندې ور زياتیږي .د ژوند منحني د دوه محورونو په واټن كې يوپربل
عمودي رامنځ ته كیږي .افقي محور د زمان د تېرېدو ښكارندوى دى او
عمودي محور دژوند دپیښو ښكارندوى دى .هره پېښه دژوند په ډگركې يو
مقام لري او په خپله خوښه او د اړتیا له مخې دعمودي محور په اوږدو كې
يوه نقطه اشغالوي .دژوند منحني د ټولو نقطو له يوځاى كېدو څخه ترالسه
كیږي .دسترو شخصیتونو دژوند منحني سره له دې چې خپله نړۍ بدلوي د
دوى له مرگ وروسته هم دوام پیداكوي ،لكه عیسايي ،نصراني او محمد
2
(ص) عربي په مورد كې هم دا خبره صدق كوي.
لويي ماسینیون دحالش په اړه يوازې د هغه په مذهبې بغاوت او عقیده باندې
تأمل كوي ،د هغه ټولنیز بنس ،مناسبات اوعوامل نه څېړي.
۵۰ــ حالش ،میرعلي فطروس ،ص )۱۳۷
6ــ لوى ماسینیون  ۱۷مخ
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حالش وايي :دمهر او مینې كولو حقیقت ،هغه څه دي چې د دلدار په خوا كې
وي .له خپلوصفاتو تېر شي او د هغه په صفاتو متصف شي .له دې خبرې
جوتېږي ،چې منصورحالش په عربي ژبه عبادت كاوه ،د شخصیت د اتحاد
دا برخه يې حس كړې ده .دحالش په ضمیركې دا خبره ډيره ژر روښانه
شوې ده چې د يوه زړه له پاره دوه دلبران دهللا تعالی نه خوښېږي.
حالش دخپل ژوند په يوه پړاو كې سفرونه پیل كړل ،دې سفرونو دهغه په
فكر او عقیده كې ستر بدلون راووست .عزم يې وكړ چې د اسالم له قلمرو
څخه بهرملكونه وگوري چې له دېوال څخه اخوا جوش او ماجوش بلل كېدل.
وايي چې هغوۍ دمحمدي شفاعت څخه بهرول.
د دې پرېكړې پسې د هندوستان د هندوانو ،د ماني او بودايانو په پیروانو
پسې او همدارنهه ماوراءالنهر ته يې سفرونه وكړل .نوموړي دغه سفرد
سمندرله الرې پیل كړ او په هندوستان كې د سند درياب له الرې پر مخ
والړ او له ملتان څخه كشمیر ته ورسېد .يعنې هغه ښار چې اهوازې
كاروانیان په پرله پسې توگه ځینې اوبدلې پارچې او شالونه هلته راوړل
او د هغو پرځاى به يې ښكلي چیني كاغذونه ،بغداد ته وړل( .وروسته دحالش
شاگردانو دخپل استاد اثار په همدغه كاغذونو لیكل)منصورحالش په
كشمیركې د همدې كاروانیانو سره ملهرى شو او له هغو سره د پېچلو او
1
تاو راتاوو الرو دشمال ختیز په لور تر تورفان يا چین پورې پر مخ والړ.
کله چې منصور حالش له مكې بغداد ته راستون شو .ډېرحیران شو .يعنې
وي ې غوښتل چې په اسالمي شريعت كې ځان مالمت وبولي چې دفتوى
خاوند شي .بیا يې په خپل كور كې كوچنۍ كعبه جوړه كړه .دشپې به يې په
ــ منصور حالش ۳۱
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هديره كې د ابن خلیل د قبر ترڅنگ عبادت كولو او د ورځې به يې په هره
كوڅه او الره كې په زړه پورې او ناويلې خبرې كولې .ډېر سرشار اوپه
شور و وجد كې وو ،خو حكیمانه خبرې به يې كولي نه د لېونیانو په څېر.
په چېغو به يې ويل:
((اى مسلمانانو ما له خدايه مړ وغواړۍ نه مې له ځانه سره ارام پرېږدي
چې په هغه پورې زړه وتړم اونه مې له نفس نه جال كوي چې له هغه خالص
1
شم .دا داسې ناز او عشوه ده چې زه يې وس نه لرم)).
په هرحال غني خان د منصور له برخلیک نه پوره خبرتیا لري.هغه په دې
پوه دی چې منصور د مستۍ شراب(سمبولیک عبارت) پر ځان ډېرکړل.
له خپله ځانه را بهر شو .هغه هرخوند ،رنگ ،مستي ،نور او رڼا د يوه
واجب الوجود له ذاته ولیدله .دکررت حالت يې نفې کړ او د وحدت سره د
وصال يا وصلت درجې ته ورسید .په خپل تن او روان کې يې هغه څه ولیدل
چې د يوه نور اورڼا حیریت لري.منصور ځان نفی کړ.له خپل موجوديته
تیرشو .غني وايي :منصور خو پخوا ډوب شو او په شعرکې هم دا حالت په
پوره انداز سره ان وروي.
د غني خان له دې دواړو نظمونو له تخلیق اوهستونې جوتیږي چې په غني
کې د اکتسابي عرفان نه بلکې د نظري او ذوقي عرفان شوراوجذبه موجوده
ده .ځینې كسان وايي چې :هغه هم کله چې به دموسیقۍ يو په زړه پورې
سوراو تال واوريده او يا به يې دهغه دطبعې مطابق شعر واوريده په شور
اوجذبه کې به ورسره را تللو او له خپله ځانه به ور سره بهرکیدلو.

1ــ هماغه اثرمخ
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هغه په يوه ناز عبارت سره په همدې اشعارو کې د متشرع ماليانو او
حقیقي عارفانو تر منځ خط باسي ((.ړوند مال ،غلی لکه مار وخوت)) د
عرفاني ادبیاتوپه لړکې تر نیوکې الندې راغلی خو د منصورپه الره او
روش کې ولې مرگ ته عبادت کیږي ،د مرگ د مینې کار جوړيږي .دا
ځکه چې دمرگ په وسېله هغه پرده لويیږي او وصلت حاصلیږي.
منصور
خیشفففففففت يې په اسففففففمان لټوه زړه کې يې گلزار وخوت
څفففه خففو يففې لففیفففدلففي وو ځففکفففه خففو پفففه دار وخففوت
ټول بهفففار بهفففار وخوت مفففا پفففه صففففففحرا گفففانو کوت
مففففیففففنففففه زه ،مففففیففففنففففه تففففه مففففنففففځ کففففې دا پففففرده دڅففففه ؟
راشفففففه خلقه ښفففففکل مې کړۍ زړه کې مې دلدار وخوت
مفففا دمینې تخفففت کفففه هیرخیشفففففففففت لفففه دجفففانفففان دمخ
غفففلفففی ورتفففه ړونفففد مفففال غفففلفففی لفففکفففه مفففار وخفففوت
مرگ به مې تنها کړې نور مرگ به مې نزدې کړې نور
مرگ نفففه عبفففادت شففففففوجوړ مرگ دمینې کفففار وخوت
نفففه وه لیونی منصففففففور خود کې وو،خوشففففففحفففالفففه وه
1
څفففه خو يې لیفففدلي وو ،ځکفففه خو پفففه دار وخوت
دآدم په نظم کې هم همدا خط تعقیبیږي.که يوې خواته عرفاني اوصوفیانه
يادونې کوي نو له بلې خوا د مذهب اوکیت جامد نصوص بیانوي .د((حرم
په بام دمستۍ ترانه)) اويا د (( وصال په شپه دنفلونو بهانه)) دوه مشخصې
الرې جوتوي.
.۱غني،لټون ·۴۶۷
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د((ژوند په ککوکې د مرگ تصوير)) او د((مرگ په سلهوکې دژوند تعبیر))
دوه استقامتونه برجسته کوي ،چې يو د عرفان او عارف موحد الره ده .او
بله دمتشرع مال الره ده.
خوپه نظم کې دا دواړه حالته د شاعر په عرفاني فكرسره د انسان په وجود
کې را برسیره کیږي اوپه هغه کې شتون لري .انسان دی چې د دې دواړو
حالتونو تر منځ د((نوسان)) په حالت کې تگ راتگ کوي چې يوه خوا بايد
غوره کړي .يا بايد د حرم په بام دمستۍ ترانه ووايي او د منصور د خوب
په څیر د رڼا وصال ته ورسیږي .يا دې د وصال په شپه دنفلونو بهانه کوي.
آدم
عففف فففیفففبفففه مفففې وجفففود ال عففف فففب مفففې ځفففیفففهفففر
څفففه بففې تففوکفففه بففې تففولفففه دا سففففففففتففرگففې اوسففففففففر
يفففففا پفففففه بفففففام دحفففففرم دمسفففففففففففتفففففۍ تفففففرانفففففه
يففففا پففففه شففففففففففپففففه دوصففففففففففال دنفففففففففلففففونففففو بففففانففففه
يفففا مفففوسفففففففففی تفففه قفففیصفففففففففې دففففرعفففون دمفففحفففل
يففففففا فففففففرعففففففون تففففففه بففففففیففففففان دابففففففد داجففففففل
يففففا دغففففم دبففففي بففففي نففففه سففففففففففرور غففففوښففففففففففتففففل
بففففت خففففانففففه کففففې پففففړقففففونففففه دطففففور غففففوښفففففففففتففففل
کففففلففففه روح د مفففف ففففنففففون اوسففففففففففاقففففي اوپففففیففففالففففه
کفففففلفففففه سفففففففففففرد خفففففیفففففام او ژړا اوصفففففففففففحفففففرا
کففففلففففه خففففوب دمففففنصففففففففففور د رڼففففا د وصففففففففففال
کففففلففففه شففففففففففوق دحففففبشففففففففففي دکففففوکففففۍ اودخففففیففففال
کفففففلفففففه ډوب بفففففې پفففففايفففففانفففففه کفففففوهفففففی د غفففففم
کففففلففففه هففففره پففففیففففالففففه کففففې صففففففففففنففففم صففففففففففنففففم
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يفففا د ژونفففد پفففه کفففکفففوکفففې د مفففرگ تصفففففففففويفففر
يففففا د مففففرگ سففففففففففلففففهففففوکففففې د ژونففففد تففففعففففبففففیففففر
يففففا پففففیففففغففففام د فففففراق پففففه خففففنففففدا کففففې د يففففار
يففففا امففففیففففد د وصففففففففففال پففففه ژړا کففففې د يففففار
يففففا دجففففیففففل کففففوټففففهففففۍ کففففې خففففوبففففونففففه دکففففور
او ايففففففروکففففففې ارمففففففان د رڼففففففا او د اور
دا بفففففیفففففخفففففوده دمفففففاغ بفففففې کفففففمفففففالفففففه وجفففففود
پفففففف ففففففارې د مففففففنففففففدر او شففففففففففففوق د درود
هففففم غففففالم دښففففففففففايسففففففففففت هففففم مففففريففففې د وفففففا
هففففم دريففففاب دتففففېففففرې هففففم مسففففففففففتففففي او رڼففففا
بففففففې ارامففففففه ارمففففففان بففففففې قففففففراره نففففففظففففففر
څفففه بې توکفففه اوبې تولفففه دا سفففففففترگې او سفففففففر
يفففففا پفففففه بفففففام د حفففففرم دمسفففففففففففتفففففۍ تفففففرانفففففه

د :د بني آدم قصيده:
په نوم نظم کې غني خان د معمول په توگه آدم چې د ((انسان)) سمبول دی،د
دوه متهادوعناصرو ترکیب بولي.خیراو شر ،گناه او ثواب ،رحماني او
شیطاني ښکال او بدرنهي ،تورتم او روښنايي ،ترکیب دی .د نظم محتوا بیا
هم د پیدايښت افسانې ته رجعت کوي چې که له يوې خوا انسان له گنده ډ
دی نوله بلې خوا گلونه لري .دا پوښتنه ورسره طرح کوي چې د څه له پاره
او د چا په گوتو جوړ شوې دی؟
په ابراهیمي اديانو کې دا مساله ډيره په زړه پورې او ژوره څیړل شوې ده.
خدای پرښتو ته وويل چې غواړم په ځمکه کې خپل ځای ناستی وټاکم .خدای
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چې د اسالم او ابراهیمي اديانو له نظره ډېرمتعالي موجود دی ،نو پرښتو ته
انسان د((خپل ځای ناستي په توگه ورپیژني)).د انسان رسالت له همدغه
ځايه پیژندل کیږي چې هغه د خدای استازی دی خو پرښتې اعتراض کوي
وايي :ای خدايه بیا غواړې چې پرځمکه وينې وبهیږي؟( دا ځکه چې د
اساطیرو له مخې د مخه هم داسې موجودات وو چې د يوبل وينې يې
بهولې).
خوخدای په ځواب کې وايي ((:زه په هغه څه پوهیږم چې تاسوپرې نه
پوهیږۍ )).له هغه وروسته خدای دانسان په هستولو پیل کوي.له همدغه
ځايه سمبول اورمز هم پیل کیږي چې ډير ژور شیان او مفاهیم په هغه کې
بیانیږي .خدای دځمکې له مخه ډيره خرابه او بويناکه خاوره غوره کوي.
نه يو ډيرعالي موجود يا شی يا ماده .په قران پا کې درې ځايه راغلي دي
چې انسان له څه نه هست شوی دی؟((.صلصال کالفخار(رسوب شوې
خاوره) بل ځای کې وايي(حماءمسنون نه جوړ دی) يعنې له بوينا کې او
1
چټلې خاورې .او په بل ځای کې وايي چې له طین(خټې) مې جوړکړ)).
خوپه دغه خټه يا خاوره کې چې انسان يې ترې جوړ او خپل روح يې په
كې ځای کړ .يوازی روح ،نه وينه نه بل څه.
په بشري فرهنگ او تمدن کې د پستۍ او ذلت سمبول همدا مرداره او بويناکه
خټه ده خو له بلې خوا ډيرعالي او متعالي اشرف موجود په کې روح دی،
انسان چې د خدای استازی دی ،د مردارې اوبوينا کې خټې نه
جوړدی،خدای عالي ترين ذات او روح يې ډېر اوچت او scendent tran
متعالي دي.

·.۱علي شريعتي · انسان ·چاپ:انتشارات الهام :تهران· كال ·  ۱۳۵۶مخ٢۱
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په دې اساس انسان له دوه متهادو عناصرو يعنې بويناکې خټې او عالي
روح نه جوړ دی نوانسان يو دوه بعدي موجود دی ،د والیزم يا ثنويت لري.
نور ټول موجودات يو بعد لري .دانسان يو بعد د تعفن او پستۍ تمايل لري.
اوخصلت اوماهیت يې د رسوب کولو او توقف تمايل لري.د مرال په توگه
کله چې سیندبهیږي نو روسوبي خاوره تل ته ځي او هلته پاتې کیږي .د
انسان په خټه کې راحت غوښتنه او تنبلي او لټي هم ځای لري خو بل بعد
يې روح دی .يا د(مذهبي کتابونو په تعبیر) دتعالي يا ترانسیندينتال تمايل
لري ،نو د صعود او پورته تللو او عروش په لور ډېرعالي تصورلري .يا د
دغه دوه متهادو خواوو شخړه په دايمي او ابدي توگه د انسان په وجود کې
شته ترهغه چې يوبايد غوره اوخپل کړي.
خوخدای انسان ته ور زده کوي :نومونه يا اسماء الحسنی خدای پرښتو ته
امرکوي چې انسان ته س ده وکړي .هغوۍ وايي :موږ له اوره پیدا يو او
دی له بويناکې خټې پیدا دی خو خداې وايي :زه په هغه څه پوهیږم چې تاسې
پرې نه پوهیږۍ ،نو بیا له پرښتو د نومونو پوښتنه کوي .پرښتې پرې نه
پوهیږي.له انسانه پوښتنه کوي.انسان ځواب وايي نو پرښتې په دې ازموينه
کې پاتې راځي.نتی ه دا چې انسان په هغه څه پوهیږي چې شیطان او پرښتې
پرې نه پوهیږي .انسان په دې ازمايښت کې خپله برترې ثابتوي .جوتیږي
چې د وجود اصالت په علم اوپوهه کې دی نه په اصل اونژاد کې.
غني خان ستراو متفکرشاعر د ژور فکر او عقايدو خاوند په خپلو ټولو
اشعارو کې په انسان او د هغه په وجودي اصالت متمرکز دی .د هغه په
کالم کې د والیزم(ثنويت) له سر نه تر پايه د انسان له وجوده سرچینه اخلي
او تر پايه په دې خط کې درومي.
انسان ته:
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بنې ادم ته قصیده
لفففوی شفففففففففې گفففوډاگفففیفففه او ټفففوپفففونفففو نفففه دې ځفففار شفففففففففم
ای د گفففففنفففففده ډکفففففه دگفففففلفففففونفففففو نفففففه دې ځفففففار شفففففففففففم
جفففوړکفففړې دچفففا گفففوتفففو شفففففففففولفففې جفففوړ دڅفففه لفففه پفففاره؟
ځفففففار دې د قفففففلفففففمفففففه دحفففففرففففففونفففففو نفففففه دې ځفففففارشففففففففففم
يففو پففوکففی د بفففاد يففې څفففه درنفففگ اوجففنفففگ خففبففرې کففړې
ای دسففففففففففحففففرخففففوبففففه دخففففوبففففونففففو نففففه دې ځففففار شففففففففففم
حسفففففففن دې اي فففاد کړو مشفففففففغوال دې ځفففان لفففه جوړه کړه
ځفففار دې لفففه مسففففففف تۍ نفففه د سفففففففففازو نو نفففه دې ځفففارشفففففففم
علم دې دخیفففال دی خیفففال دې خوب او خوب دې خیفففال دی
دومففففره غففففټففففوغففففټففففو کففففتففففابففففونففففو نففففه دې ځففففار شففففففففففم
پوه په سففففففود او زيان د سففففففود او زيان به چیرې ته نه شففففففي
ځففففاردې لففففه خففففنففففدا نففففه د ويففففرونففففو نففففه دې ځففففار شفففففففففم
دوه گړۍ ژونفففدون لفففه دې څو قسففففففمفففه نخرې جوړې کړې
ځفففار دې د سفففففففف فففدو لفففه تففکففبففیففرونففو نفففه دې ځفففار شففففففففم
سفففففففتورو او سفففففففپوږمۍ سفففففففره د راز او نیفففاز خبرې کړې
ای دخففففاورو گففففلففففه د رنففففهففففونففففو نففففه دې ځففففار شففففففففففم
کففففوم دتففففیففففارو کففففور تففففه مسففففففففففافففففره سففففففففففتففففرگففففي ځففففي
ځففففار دې دمففففاڼففففو ،د مففففحففففلففففونففففو نففففه دې ځففففار شففففففففففم
گفففوتفففې دې اسفففففففففمفففان تفففه او پفففاپفففۍ دې ډوبفففې خفففټفففو کفففې
1
لفففوی شفففففففففیفففهفففو ډاگفففیفففه د ټفففوپفففونفففو نفففه دې ځفففار شفففففففففم

.۱لټون۷۰۱
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د شاعرانه عرفان چې هغه ته ((ذوقي يا د نظري)) عرفان ځانهړنې هم
وايي په دې اصل والړ دی چي سیستماتیک نظري بنسټونه نه لري.
د عرفان په باب داسې استدالل هم کیږي چې دا ډول عرفان هیه ډول ترتیب
او بنس نه لري .له استداالل نه بې زاره دی.ځان قلبي وارداتو ته
سپاري.عارف هرڅه چې يې زړه غواړي وايي .د دغه شاعرانوکالم
اواشعار د هیه ډول اصولو پیروي نه کوي.بلکې له يو اخالقي درس نه بل
ته تیريږي.
په عرفاني شاعرۍ کې چې د دغه مکتب عرفاني شاعرانه روح خپل اوش
ته رسیږي او د شعر د باورکولواومعتقدکولو له قدرت نه گټه اخلي .د شعر
د باوري کولو دغه قوت يوشعري انتقال دی چی د استدالل او منطق له
الرې نه ترالسه کیږي.
په تصوف کې يوڅرگند او ډېر په زړه پورې عنصر حماسي او شاعرانه
روح دی چې کیدای شي د بودايي رهبانیت او يا د اريايي زردشتي روح
اغیزه وي .په فارسي ادبیاتوکې دغه روح(حماسي شاعرانه) لومړی وار د
بايزيد بسطامي له خوا هست شو او وروسته يې په ټولو ادبي اثاروکې نفوذ
پیدا کړ چې د ذاهدانه ترهې ځای عشق نیسي او په عشق کې اوش ته رسیږي.
البته د دغه صوفیانه حماسي اړخ د((هبوط)) له پیښې سره تړاو لري چې
خدايي روح د آدم په تن کې ځايول کیږي .د روح دغه سفر حماسه او بیرته
خپل اصل ته په ورستنیدلو بدلیږي.دغه تاءويل چې د لومړيوصوفي عارفانو
په اثاروکې ځلیږي په درېیمه اوڅلورمه ه ري پیړيو کې په بصره ،بغداد
اوشام کې دمنصورحالش دعشق په حماسه اوسرښندنه پای ته رسیږي.دا
يي ډېرستر مرال دی .د ادم د روح د هبوط اسطوره د انسان حماسه ده چې
دخدای په حهور کې يوه پیښه ده او په ادبیاتوکې يې ځای نیولی دی.
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دلته دغني خان په دې شعرونو او نظمونوکې د انسان د يوازيتوب او د هغه
د روح حماسه په ښه او شاعرانه ډول تمریلیږي.په اگاهي او خبرتیا سره د
خلقت او د کايناتو دپیدايښت او د جانان ننداره کوي .شاعر د انسان له دري ه
ځان يوازې احساسوي ،همدارنهه د جبر او اختیار مساله مطرح کوي .وايي
چې د ځمکې اليق نه وم نو اسمان ته دې ولې بللم.
عشق هغه موضوع ده چې تل د غني په اشعارو کې را ځلیږي .د هغه شور
او جذبه وجد او هی ان د ښکال په لور له همدې ټکي پیل کیږي.
يوازيتوب د انسان يوه عمده ځانهړنه ده .په وجودي فلسفه کې دانسان يوازې
والی ترزياته حده دغني په اشعارو کې په عارفانه بیان سره ځای لري .د
الکیس کارل خبره ده چې وايي :انسان په هماغه اندازه چې له ځانه د
بهرجهان په ننداره دی او پام ورته کوي نو له خپله ځانه لیري کیږي .او
خپل حقیقت يې له ياده وځي)) .
خوغني خان په دې مطلب هم له هرچا ښه پوهیږي چې وايي :
پففه جومففات کې مې ونففه مونففد پففه مکففه کې رانففه ور شففففففو
خدای مې زړه کې را پ یدا شففففففوچې مې مخ د يار کړو ښفففففف کل
هــ :د غني جانان:
شاعر په را وروسته نظم كې هم له شك نه پیل كوي ،خو دا ديكارتي شك
نه دی .دا د قبلي او جانان ترمنځ دوه زړه توب دی چې ډېر ژر د لويو
عارفانو په څیر يقین ته رسیږي .شاعر ډېر ژر دې ته را گرځي چې كله
خاليق هست شول نو دخالق ت لي ولیدل شوه· هغه وايي زه(انسان)هم په
داسې حال كې چې هم نیشه وم او هم مې شكر باسلو د جانان د مخ په ننداره
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پروت وم خو اوس چې زه(انسان)د يوازيتوب په سمندركې الهو يم
نوپوښتنه را پیدا شي چې څرنهه د يوازيتوب له دې برزخ او يا د يوازيتو
ب د دې بې پايابه سمندرنه پورې وتلی شم؟ دا عذاب له كومه ځايه له ما
سره مل شو.څرنهه په ځمكه كې يوازې پاتې شوم چې كله مې په ځمكه كې
د پاتې كیدو وړتیا نه درلوده نو ولې دې اسمان ته وغوښتم.غني (انسان) چې
كله د خپل تعادل اوله خپل عرف نه ووځي اوله خپله ځانه را بهر شي .د
درك اومعرفت لوړ پړاو سره وصل شي نو بیا په دې ((خره جهان کې ))چې
د غني خان دې شعرته چې وايي:
دسففففففف ینفففد لفففه سففففففف پ ی نو شففففففف هونفففه مې جوړ كړ لو محفففل
دې ټفففول خففف رگفففي جفففهفففان ورتفففه حفففیفففران حفففیفففران كفففتفففل
جانان
کفففلفففه مفففخ پفففه قفففبفففلفففه کفففړم کفففلفففه مفففخ کفففړم وجفففانفففان تفففه
هیه پففه فرق يې پوه نففه شففففففوم ربففه خیر مې کړې ايمففان تففه
هفغفففه ورځ چفې خفلفق پفیفففدا شفففففففو دخفففالفق پفففه تف فلفی شفففففففو
زه وم پروت مخمور ،مشففففففکور پففه سفففففف ففده مخ دجففانففان تففه
اوس زمفففا پفففه بفففیفففکسففففففففۍ کفففې دمسففففففففتفففۍ لفففمفففغفففړې ويفففنفففي
چې زه دځمکې قفففابفففل نفففه وم ولې تفففا بوتلم اسففففففمفففان تفففه
دخففبففرو يففې څففو نشففففففففتفففه ،غففنففي ځفففان سففففففففره گففوڼففېففږي
1
لفففیفففونفففی يفففې هفففلفففه بفففولفففي چفففې يفففې وگفففوري جفففانفففان تفففه

لټون ۶٩٩

1
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حال د غني:
د حال زما په نظم كې هم دا فكري خط پر مخ ځي .شاعر له يوازيوالي او
گوښې والي فرياد كوي .د هیلو او امیدونو د برباد شويو امیدونو خبره بیا
را اخلي .د انسان ژوند په يوازيتوب كې ((برزخي)) ژوند ته ورته دی.
دهیلو او امیدونوڅرك ورته لكه سراب دی .ځواني اوعمر په كې خاوري
كیږي .خوباالخره هغه په دې وس پیدا كوي چې له خپل شور او فرياد نه دا
حقیقت ووايي چې:
پففه جومففات کې مې ونففه مونففد پففه مکففه کې رانففه ور شففففففو
خدای مې زړه کې را پیدا شففففففوچې مې مخ د يار کړو ښففففففکل
ج

زما حال ټول شعر په الندې ډول دی:
هفففیفففه دعشفففففففففق لفففه غفففمفففه نفففه دي بفففرابفففر غفففمفففونفففه کفففل
چفففففې ديفففففار ففففففراق دې ووی دغفففففه دي دخفففففدای وهفففففل
چې مې زړه د ايرو ډېر شفففففففو د قفففارون خزانفففه څفففه کړم
چې اللی مې خواکې نشففففففتفففه څفففه کړم گفففل څفففه کړم بلبفففل
چې دونیفففا يې شففففففي بربفففاده اخرت بفففه يې څو ښفففففففففه کفففا
چې د زړه پښففففففې مې شففففففوې شففففففلې څففه بففه کړم دامیففد زغففل
زه پففه طمعو طمعو وسففففففوم پففه ځوانۍ مې ځففان کړو خففاورې
چې هیه چفففا زغملی نفففه شففففففو هغفففه مفففا پفففه ځفففان زغمفففل
بې جففانففانففه جنففت څففه کړم ؟ بې وطنففه بففادشففففففففاه څففه وي ؟
يفففا بفففه ځفففان پسفففففففې ال هو کړم يفففا بفففه يې کړم دپټ کي گفففل
پففه جومففات کې مې ونففه مونففد پففه مکففه کې رانففه ور شففففففو
خدای مې زړه کې را پیدا شففففففو چې مې مخ ديار کړو ښففففففکل
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غففنففي بفففد پفففه ژړا ښففففففففکفففاري ،کففنففې ده بفففه وو جففوړ کففړی
په سففففففیالب د سففففففو خت داوښففففففکو ا باسففففففین در ياب يو بل

1

 ۱٩۳۰اتمانزي
ددې بحث په پای كې به بده نه وي چې دسوريايي فیلسوف اوپوه علي احمد
سعید په خبرو دا بحث پای ته ورسوو .هغه په دې خبرو كې هم د شعر د
ارزښت يادونه كوي او هم په شعر كې هغه جادويي خصلت چې د ناپیژندل
شوې نړۍ په پیژندلوكې له انسان سره مرسته كوي ،پام را اړوي.
ادونیس لیكي :شعر په موږكې له نورو سره په اړېكه كې د ښكال له پلوه
ډېره زياته عالقه ،مینه ،پیوند او انسانیت اي ادوي .دا ځكه چې دحقیقت له
اړخه د حقیقت د كشف ډېر زيات قدرت لري ،همدارنهه دحقیقت او جوهر
د بل بعد په كشف كې هم ډير پیاوړی دی .حقیقت دې بعد ته اړټیا لري ،نه
يوازې له دې امله چې له هغه سره يو شان او واحد اومتحدشي .بلكې د
وحدت له پاره هم.بل پردی والی يې دا دی چې زما حقیقت ماته را
څرگندوي او ما له هغه سره اشنا كوي .شعر ددغه فرديتونو دلیدلو امكان را
منځ ته كوي.په داسې حال كې چې پرله پسې هستونه اونوې هستونه يا تخلیق
موږ په يو نړيوال انساني يو والي كې له سره اعاده كوي .په دې خوب كې
چې بشپړه بیداري ده ،انسان په ورورگلوۍ سره دنړۍ د بدلون له پاره
كاركوي چې دهراكلیتوس خبره تكرار شي:

 .۱لټون ۶۸۸
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((انسانان په خوب كې په ورورگلويزه توگه ه ه كوي چې ښه دونیا جوړه
1
كړي ·))

و :غنې خان مالچرگك یا د سير وسلوك مرغه:
غني خان په خپلو اشعارو كې دالوتونكو ،خزنده اوحیواناتو په اړوند يو لړ
طنزيه اومزاحیه شعرونه هم لري .د دغه طنزونو شاته ژوره معنا هم پرته
ده .په دې شعرونوكې اساطیرو او عرفاني مسايلو ته هم اشاره شويده خو دا
ټولې څرگندونې د غني د هستوونكي فكرپه انداز او د هغه د مشخډ نظر
تابع دي.د غني خان په اشعاروكې يو شعر دمالچرگك په نوم هم شته چې د
شعر پیل ،منځ او پای د پوره غور او دقت وړ دي .د دې له پاره چې د
شعرمحتوا ته داخل شو اړه ده چې د مال چرگك په هكله د افسانو په بنیاد
څه ووايو.
په عرفاني او تصوفي فرهنگ كې د مال چرگك تعبیراو تفسیر ډيرځله راغلي
او يادونه يې شوی ده خو د غني په شعر كې مال چرگك سمبول هم او
اسطوره وي مرغه هم دی .مالچرگك مشهور مرغه دی چی د سر له پاسه
د ارې په څیر قرقره لري .دا د سلیمان دمرغه په نوم هم ياديږي.په كالسیك
عرفاني ادب كې بیالبیلې معناوې او د مختلفو حاالتو او شیانو كنايه اوسمبول
دی.په منطق الطیركې د سیر وسلوك كنايه ده اوهم په سلوك كې د سیمرغ
په لورد مرغانو الرښود دی.

.۱ادونیس ·(علي احمد سعید )تبوف وسورريالیزم · (ترجمه حبیباله عباسي ) چاپ تهران:
سخن سال  ۱۳۸۵ص ٢٢۱
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مفففففرحفففففبفففففا ای هفففففد هفففففد هفففففادې شفففففففففففده
درحفففففقفففففیفففففقفففففت پفففففیفففففك هفففففر وادی شفففففففففففده
ای بفففه سفففففففففرحفففد سفففففففففبفففا سفففففففففیفففر تفففو خفففوش
بفففف ا سففففففففففلففففیففففمففففان مففففنففففطففففق الففففطففففیففففرخففففوش
مشهور اشراقي فیلسوف اوعارف شهاب الدين سهروردي وايي:
كله چې هد هد يا مال چرگك د بومانو په منځ كې د الروي په څیر د هغو په
تم ځای كې نزول وكړ .مال چرگك په زيات بصیرت لرلو مشهور دی،
بومان په ورځ ړانده وي چې په عرب افسانو كې هم زياته مشهوره كیسه
ده.
د سهروردي په اثارو كې راغلي چې هدهد په خپل سیركې پرمخ والړ يعني
الهام اوزموږ پر سر لمر شو.كله چې د سیورې غاړې ته ورسید هیوال ال
هم غوښتل چې له صورت نه لیرې اوگوښې شي .دلیل دادې چې لمر او
تورتم هیوال اوصورت غواړي.
د غني خان د مال چرگك په شعر كې د سلیمان او ملكه سبا ذكر هم شوی
دی.دا په اسالمي تمدن او فرهنگ كې مشهوره كیسه ده چې په ځانهړي
توگه په عرفانې برخه كې دتمریل له پاره راوړل كیږي .په فارسې ادب كې
عطار نیشاپوري څو ځايه يادونه كړې ده او په دې اړوند اشعار لري خو د
غني خان د مال چرگك شعر توپیر له هغو سره په دې كې دی چې دی مال
چرگك د پښتنې فرهنگ په چوكات كې تمریلوي او د هغه عرفاني پیغام را
برسیره كوي.
د پښتو د كالسیك عرفاني ادب نامتو شاعرمیرزا خان انصاري هم څوځايه
يادونه كړي ده.
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دا گففففويففففا هففففد هففففد چففففې راغففففی لففففه سففففففففففبففففا
ومشففففففففففففتففففففاق تففففففه يففففففې ووی لففففففه هففففففبففففففا
ده عففففف فففففب دحفففففال پفففففه ژبفففففه ځفففففواب ورکفففففه
راشفففففففففففه راشفففففففففففه بفففففلفففففی بفففففلفففففې مفففففرحفففففبفففففا
کففففل جففففهففففان لففففه مففففحففففبففففتففففه پففففیففففدا شففففففففففوی
دا رښففففففففففتففففیففففنففففی عشففففففففففق د کففففل جففففهففففان ابففففا
دغفففففاففففففلفففففونفففففاپفففففوهفففففي تفففففوره تفففففیفففففاره شفففففففففففوه
د عففففارفففففو فففففهففففم سففففففففففپففففیففففن لففففکففففه صففففففففففبففففا
()٢۴-٢۳
د مال چرگك عرفاني داستان حهرت سلیمان پیغمبر ته ورگرځي چې په
بیت المقدس كې د انس اوجن پرندو او چرندو پادشاه وو او په هرڅه يې
فرمان چلیده .سلیمان خپل قوم توحید ته را بللومرغان او څاروي خزندې
اوڅرندې د هغه تر فرمان الندې وي .وايي چې يوه ورځ سلیمان ټولې
پرندې را وغوښتلې چې دسلیمان د تخت له پاسه چتر جوړ كړي.پرندو
چترجوړ كړ او د لمر مخه يې ونیوله خو په دغه ورځ مالچرگك نه وو ،د
هغه ځای ت وو.له هماغه ت ځايه د لمرڅاڅكی په سلیمان ولهیده· سلیمان
د مالچرگك د غیابت په باب وپوښتل .مالچرگك وروسته حاضر شو او په
ادب يې وويل:چې زه يوه نوی خبره او نوی پیغام لرم .زه په يمن كې وم·
ديمن په خلكو يوه ښ ه يا ملكه حكومت كوي.هغه دلمر پرست كوي.
اولسونه يې فرمان وړي ،سلیمان مالچرگك ته وويل چې ته به زما فرمان
ملكې ته يوسې او د هغې پر تخت به يې واچوې .هغه هوكړه رقعه يې په
مښوكه كې ونیوله او د ملكه سبا پر تخت يې وغورځوله په رقعه كې لیكلي
وو چې توحید ومنه هللا يو ذات دی .پیراون وحدانیت ته راوبوله .ملكې سبا
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له خپلو سالكارانو سره مشوره وكړه· دجنگ پر خرابۍ يې غور وكړ.
پريكړه يې وكړه چې بايد سلیمان وازمويل شي چې كه پادشاه وي سوغات
به واخلي اوكه پیغمبر وي نو سوغات به رد كړي .كسان يې له سوغات سره
سلیمان ته واستول· سلیمان سوغات رد كړ او ورته ويې ويل زه هللا پاك د
بحر و بر پادشاه كړی يم .وچه اولنده ،پرنده اوڅرنده زما په اختیار كې دي.
د سوغات وږی نه يم .ملكه سبا د دې خبر په اوريدو روانیږي او ترمخه
چې ورسیږي جنیانو د ملكې تخت د سلیمان په امر د سلیمان دربار ته وړي
وي ،ملكه په ورتگ سره خپل تخت ويني اوحیرت كوي په سلیمان ايمان را
وړي او ورسره واده كوي .مالچرگك د دې وساطت لوی ريبار او لوی
استازی دی .دغه اسطوره په تفصیل سره په قران او نورو مذهبي كتابونو
كې راغلي دي.
خو لكه چې په سركې مو وويل د غني خان دا شعر دا پورته كیسه هم كوي
او نوره كیسه هم لري .لومړی به دشعر يوه برخه ولولو.
مالچرګک
دی
كففففففففففففمففففففففففففیففففففففففففس
دې
زيففففففففففففړ
دی
خښففففففففففففففففففففتففففففففففففففـ
د
خففففففففففففففړ
شفففففففففففففففمفففففففففلفففففففففه دې نفففففففففیفففففففففغفففففففففه ده
دی
بففففففففففففففففرـ
دې
اوکففففففففففففففففوټ
کفففففففففففففن
کفففففففففففففن
ورځ
ټفففففففففففففولفففففففففففففه
مففففففففففففففیففففففففففففففنففففففففففففففه
ځففففففففففففففان
پففففففففففففففه
چففففففففا خففففففففوار چففففففففنفففففففف ففففففففي پسففففففففففففففې
کفففففففففففففففففويفففففففففففففففففنفففففففففففففففففه
کفففففففففففففففففنفففففففففففففففففده
نفففففففففففمفففففففففففايشفففففففففففففففففي شفففففففففففففففففان يفففففففففففي
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کفففففففففففړې د نفففففففففففخفففففففففففرو الفففففففففففوتفففففففففففه
ډ
نففففففففففففففه
مشفففففففففففففففففففروټففففففففففففففو
د
سفففففففففففففففتفففففففففا قفففففففففدمفففففففففونفففففففففه ،کفففففففففاتفففففففففه
پفففففففخفففففففې پفففففففخفففففففې دې سفففففففففففففتفففففففرګفففففففې
دې د (پشفففففففففففففففټفففففففففو) پفففففففففه شفففففففففففففففان
پفففففففه دريفففففففنففففففف فففففففه دريفففففففنففففففف فففففففه تفففففففلفففففففه
دې د ټفففففففففففټفففففففففففو پفففففففففففه شفففففففففففففففففان
.۱داسې بريښي چې د مالچرگك د شعر لومړۍ برخه يوه كنايه اوطنز دی.
موږ په دې شننه كې ورور ورو او قدم په قدم ددغه موجود پیژندنې ته
ورنیږدې كیږو اوپه پای كې يي په سترگو وينو .د دې طنزكركتر دغني خان
د برداشت او د شرايطو په چوكاټ كې د هغه درك اوعرفاني پوهه ده .دا
كركتر مرغه نه دی بلكې دمرغه په وجود اوكړنه كې ديو موجود تمریل دی.
داسې كركتر دی چې د مالچرگك په څیر ټوپونه وهل يي عادت دی .د دغه
كركتر ترسیم د هغه دكمیس اوخښتگ نه پیل كیږي .انساني ټولنه له رنهینیو
ډكه ده .كسان هم د پرندو او څرندو دحركاتو په تمریل كې ترسیم كیدای
شي ،داسې چې ټولې چارې يې نخره بازۍ ته ورته وي .هغه په دې طنز
كې خپل يو دوست هم له پامه نه باسي (پشتو) او د هغه ونه او قدهم ورته
مرال راوړي.مالچرگك چې كله په ځمكه كښیني نو درين كي او ټوپونه وهي
او د هغو يادونه كوي چې يابو او ټټو ته ورته دي خو له دې ځايه وروسته
د مالچرگك اسطوره وي نق هم يادوي.
ع
داللفففففففي؟
د سفففففففففففففلفففففففیفففففففمفففففففان
نففففففففوم او صففففففففففففففافففففففففه د امففففففففام؟
يففففففو خففففففوا قففففففبففففففا او تسففففففففففففپففففففې ؟
بففففففل خففففففوا پففففففیففففففالففففففه او خففففففیففففففام؟
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يففففو خففففوا سففففففففففپففففیففففن روبففففی مففففلففففک
مففففففريففففففی د رسففففففففففففم او قففففففانففففففون؟
بففففففففل خففففففففوا د مففففففففیففففففففنففففففففې دالل
بففففففنففففففدي د رسففففففففففففم او افسففففففففففففون
يفففففففوخفففففففوا تفففففففنفففففففګفففففففی تفففففففاريفففففففکفففففففي
د بفففففففففل د خفففففففففیفففففففففال سففففففففففففففودا
د بففففففففففال او بففففففففففچ سففففففففففففففففودا
د ځفففففففففان او مفففففففففال سفففففففففففففففودا
بففففففل خففففففوا د بففففففل پففففففه مففففففیففففففنففففففه
ځفففففففففان او نفففففففففامفففففففففوس ورکفففففففففول
پفففففف شففففففففففففابففففففاشففففففففففففي لففففففه د زړه
د خفففففففففار جفففففففففلفففففففففوس ورکفففففففففول
يفففففو خفففففوا د بفففففل سفففففففففففتفففففرګفففففو کفففففې
تفففففففففففففففاالش
درنفففففففففففففففیفففففففففففففففدو
د
بففففففل خففففففوا د مففففففاتففففففو څففففففانففففففګففففففو
تففففففففففففففففاالش
الففففففففففففففففوتففففففففففففففففو
د
زبففففففرـ او مففففففعففففففقففففففول پففففففخففففففڼففففففیففففففه
پفففففففففکفففففففففه پفففففففففه سفففففففففففففففر مفففففففففال
تففففففا کففففففې ښففففففففففففکففففففاريففففففږي مففففففاتففففففه
د ژونففففففففد عفففففففف ففففففففبففففففففه قصففففففففففففففه
.٢په دويمه برخه كې چې پورته شعركې يې مفكوره حركت كوي.مال چرگك
ته ورته كركتر لږ څه روښانوي .د سلیمان (ع) او د ملكه سبا ترمنځ اړيكو
ټینهولو ته اشاره كوي .د دې موجود له نوم سره د مال كلمه هم وصل ده.د
امام په څیرمال او قبا لري خو د خیام په څیر پیاله هم پورته كوي .كه له يوې
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خوا د ثواب په الر گام اخلي له گناه نه هم خالي نه دی او د سرغړاوې او
نافرمانۍ جوگه هم دی ،خیام د بغاوت رمز دی .دا كركتر د ملكۍ او د قوم
د مشرۍ دعوه گیر هم دی يعنې چې الرښوونه كوي ،امر ونهې كوي .كوم
چې د خدای ځانهړنه ده .په ظاهر كې د قانون ساتنه هم كوي چې د قانون
ماتوونكی هم دی .متهاد اوجن الي تركیب لري .په دې موجود كې چې د
مال قبا او تسبیح لري د امامت دعوه هم كوي .د مشرۍ او رهبرۍ دعوه هم
كوي .سخت پرځان مین دی.د خپل ځان او خپلې كورنۍ په غم كې دی خو
د خپلو گټو د ساتلو له پاره داللي هم كوي .د زورگیرو او ځانه پورته خلكو
خیال هم ساتي د هغه له سترگو نه د اطاعت او كړنو امر او دستور اخلي .د
ځان د ساتلو له پاره په خپل ننگ او ناموس هم اړ نه دی .د دې په خوا كې
چې د بل په سترگو كې دځان په نسبت امر لولي او د اطاعت له پاره يې مټې
را نغاړلي دا ه ه هم كوي چې د مقابل لوري په ذهن او دماغ كې ځان د
يوې مقربې څیرې په توگه را پیژندل غواړي .الس نیوی او چاپلوسي او
جهې جهې يې دنده وي خو د خپل حقارت د پټولو له پاره دا ه ه هم كوي
چې څرنهه والوزي .ددې ټولوه و په ترڅ كې دا مالچرگك دی .بزرگ
دی.د واليت مقام لري .د واليت او روحانیت دعوه هم كوي او د ماليي
پهړۍ هم پر سر كوي خو انساني روح د هغه په تن كې كښته پورته كیږي
هغه چې دروند امانت په اوږو اخلي او د شیطان د وسوسې ښكارهم دی خو
شاعر د همدې شعر په درېیمه برخه كې په مالچرگك كې بل داستان لولي
او دا دهغه ع به كیسه ده.
چففففففففه کففففففففلففففففففه تففففففففه والففففففففوزې
(مففففففلففففففکففففففه سففففففففففففبففففففا) وويففففففنففففففم
د بففففففحففففففر و بففففففر بففففففادشففففففففففففاه
وړې شفففففففففففففان جفففففففونفففففففې تفففففففه
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قففففففربففففففانففففففوي خففففففوشففففففففففففحففففففالففففففي
د غفففففففم مفففففففیفففففففرمفففففففنفففففففې تفففففففه
د ګففففففففل خففففففففنففففففففدا وويففففففففنففففففففم
د لفففففففففففولفففففففففففکفففففففففففئ پفففففففففففرواز
د مفففففحفففففمفففففود وږې سفففففففففففتفففففرګفففففې
مففففففعصفففففففففففومففففففه خففففففلففففففه د ايففففففاز
زه د آدم د جفففففففففوړښفففففففففففففففت
پففففففه وجففففففه راز پففففففوه شفففففففففففوم
پفففففه خفففففپفففففل انففففف فففففام پفففففوه شففففففففففوم
پفففففه خفففففپفففففل آغفففففاز پفففففوه شفففففففففففوم
.۳شاعر د مالچرگك په شعركې دهغه په الوتلو كې دملكه سبا تصوير ذهن
ته راوړي اودده په وسیله دبحر وبر پادشاه يعنې سلیمان دهمدغه موجود په
څیره كې دمحمود او اياز يعنې دسلطان محمود او اياز مريي عرفاني كیسه
ياد ته راوري چې څرنهه محمود د دونیا ټوله ښكال د اياز په سترگوكې لیده.
دا مینه په اسطوره بدله شوه خو دشاعر په وروستیو بیتونو كې جوتیږي چې
وايي ادم چې كله هللا پاك له خټو جوړ كړ په دې كې يو راز وو .د دې راز
څرگنددی .هللا پاك دخپل شتون اوځان ښودلو له پاره انسان هست كړ .انسان
د دې له پاره نړۍ ته راغی چې خدای خپله څیره اوخپل قدرت وښايي نو د
هللا خلیفه دی .دځمكې پر سر د انسان د راتلو او د هغه د فنا راز ټول په
انسان كې دی .مینه ،عشق او د قدرت لیوالتیا او د هغه د((من)) اوانانیت
موجوديت په انسان كې د خدای د موجوديت رازونه منعكسوي.
د غني خان مالچرگك هم يو پرنده نه ده.بلكې انسان دی .هغه انساني روح
دی چې دثواب اوگناه ترمنځ واټن كې سرگردانه دی.
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درېيم څپرکى
غني خان او ښکال پېژندنه
غني وايي:
چې دا روح مې پفففه ښفففففففکفففار ووځي درنهونو پفففه خوبونو
کفففه نففور نفففه وي د تففیففرو زه رنففهففیففنففي نففورونفففه جففوړ کففړم
چې دښفففففففففايسفففففففففت شففففففم زه لیوالفففه دصففففففحرا هره ذره کې
پفففه زرهفففاوو بفوسفففففففتفففانفونفففه پفففه لفکفهفففا گفلفونفففه جفوړ کفړم
دا چې تففه ،تففه يې اودا تففه يې ،دا چې سففففففتففا مسففففففتې رڼففا ده
دايفففففم زه يفففففم دا بفففففس زه يفففففم،دا زمفففففا ژړا خفففففنفففففدا ده
دمفففففال خفففففبفففففرې پفففففريفففففږده مفففففامفففففلفففففه سفففففففففففتفففففا اوزمفففففا ده

ماته یو دریاب د نور را

219

داداسففففففتفففان دلوږې نفففه دی دا قصفففففففففه دعشففففففق اوسفففففففففاه ده
دا زمفففا بې سففففففره ژونفففد کې پففف سففففففتفففا حسففففففن اوکمفففال دی
دا زمفففا ک مزورې سففففففف تر گې سفففففففتفففا د زورجفففاه و جالل دی
()۵۶۳ -۱
الف.غني اوښکال پېژندنه:
يوه مساله چې دغني خان په نړۍ لید کې پرې لږه او يا په څنگ ځینې
نظرشوی دی .د غني خان د ښکال پېژندنې يا استیتیک موضوع ده.په يوه
رساله کې غني خان د رنگ او نور شاعر گڼل شوی دی او په يوبل ځای
کې هغه د مینې او لیونتوب شاعرگڼل شوی .نورو هم ځای ځای په دې هکله
څیړنې کړي دي خو د غني خان دغه استیتیک احساس په تسلسل سره
لږڅیړل شوی يا د دې احساس ريښوته لږه پاملرنه شوې ده.
غني خان د شعر او ادب په ډگرکې ساده هستوونکی نه دی .هغه په يوڅه
خپل فکر او حواس متمرکز کوي .په خپل چاپیريال اوطبعیت نظر اچوي
خوهغه څه په کې گوري چې نور يې له لیدلو بي وسه دي .په ښکارندوکې
هغه دوه ډوله ښکال ويني ،يوه هغه ظاهري ښکال ده چې د شهود په دونیا
کې خپل موجوديت له ځانه ظاهروي.بله هغه ښکال ده چې د شاعر حواس
نه بلکې دروني او باطني دونیا يې د پوهیدنې حکم کوي .ځینې کسان په دې
باوردي چې دا د غني خان يو خاص او د هغه دروني شخصیت پورې اړونده
يکي يواځینی لید دی چې د ښکال په باب يې لري .يا يې د هغه د فطرت
زيږنده بولي .دا سمه ده چي په هستونه کې د هستوونکي ((خالق فرديت))
رول لري خو له عامو فکري بڼو او نورمونو هم نه شومنکريدالی.
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د ښکال پیژندنې مسالې ان له لرغونو زمانو د فیلسوفانو ذهن بوخت ساتلی
دی .په لرغوني يونان کې د اکررو فیلسوفانو له خوا مطرح شوې ده.په
رنسانس او له هغه را وروسته پیړيوکې د ښکال پیژندنې مسايل مطرح شوي
او پرې بحث شوی دی .کانت اوههل په دې اړوند ډېر په زړه پورې اوهر
اړخیزه نظريات وړاندې کړي دي.په دې لړ کې د غني خان د استیتیکي
احساس درا سپړنې له پاره به بې ځايه نه وي چې لږ تر لږه په دغو کالسیکو
نظرياتو تم شو.
په لرغوني يونان کې افالطون دسقراط د بیانیو په تعقیب خپل اندونه را ټول
کړل .د افالظون دمیلمستیا په خبرو اترو کې چې ډېره مهمه گڼل کیږي ،له
ښکال سره له يوې ځانهړې زاويې مخامخ کیږو .د ياد فیلسوف په دې مکالمو
کې ښکال علت نه بلکې معلول دی.هغه څو وارې ښکال دعشق (اروس
 )Erosنتی ه بولي .د افالطون په عقیده ښکال په دواړو خواو کې د اروس
يعنې شهواني اورښتیني عشق څخه نه زيږيږي.کله چې وايو (( :د ښکال
پیژندنه ستونزمن کار دی ستايلي يې نه شو .بلکې يوازې ښکلی اروس د
ستاينې وړ دی .موږ ه ه کوو چې هغه دښکلي په توگه خو کړو)) .
(۴ـ)۵٩
افالطون د میلمه پال يعنې اگاتون له خولې ښکال له نیکۍ(د شرضد) سره
يو ډول انهیري ،په دې برخه کې سقراط د يوې ښ ې چې ديوتیما نومیږي
مرال راوړي.هغه وايي چې دا میرمن د عشق او مینې په برخه کې زما
استاده وه او کرامات يې هم درلودل چې له هغه جملې يو دا وو چې د وبا
باليي د لسوکلونوله پاره د اتن له خلکو لیرې وساتله .سقراط له دې خبرو
وروسته د ښکال په باب د تیما خبره را نقلوي.دا د هغه څه پرخالف وو چې
سړی فکرکاوه ،د عشق هدف پخپله ښکال نه ده.بلکې د ښکال گټور توب
دی .هغه دا خبره هم توضیح کوي چې ښکال او د هغې د گټور توب له پاره
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ه ه له ابديت سره تړاو لري .هغه څو چې د عشق په الر کې ټول پړاوونه
وهي.په دغو پړاوونو کې د ښکال د زياتو مواردو سره اشنا کیږي.
باالخره((د الرې په پای کې)) له ډېرې حیرانوونکي ښکال سره مخامخ
کیږي چې هغه ابدي او تلپاتې هستي ده ،نه منځ ته راځي اونه له من ه ځي.
غني په عارفانه احساس سره هم دغه ډول ښکال ان وروي.
مینه اوحسن
سففففففففتففوري تفففه اسففففففففمفففان کففې يففوه ورځ ووی هففالل
خفففدای آدم لفففه مفففیفففنفففه ورکفففړه مفففوږ لفففه تففف جفففمفففال
زه بفففه پفففه خنفففدا ورکړم دا خپفففل ښفففففففففايسفففففففففت دکمفففال
مفففالفففه کفففه يوڅفففاڅکې مینفففه راکړي څو پفففه سففففففوال
مفففیفففنفففه حفففقفففیفففقفففت حسفففففففففن سفففففففففايفففه دحفففقفففیفففقفففت ده
حسفففففففففن لففففه زوال شفففففففففتففففه مففففیففففنففففه نففففه لففففري زوال
()۱-۴۴۴
غني خان نه يوازې د يوه شاعر په حیث د ښکال له مسالې سره تماس نیسي
بلکې هغه د يوه هنرمند په توگه چې هم په رسامۍ کې استاد دی اوهم د
شهود او وجود د عالم په باره کې پوهه لري ،اوهم په موسیقۍ پوهیږي.دا
ټول ددې سبب کیږي چې د هغه ښکاليیز در اوپوهه هم يو بنس پیدا
کړي .غني که له يوې خوا د ټیهور د شانتي نکیتن (داراالمان ) شاگرد دی
نو له بلي خوا د هند د لويي وچې د((بودايي مدنیت)) دخصوصیاتو او کیفیاتو
نه ډېراغیزمن دي.د لويدي ې نړۍ تمدن يې په خپل عمر او ځوانۍ کې ت ربه
کړی دی .غني خان دگوتم بودهه په باره کې وايي:
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گوتم بودهه رښتیا ويل چې(:پیداشوې نو پناه شوې)
دا داسې جوارې ده ،هر يو داو يې دی تاوان،
يا لس کاله يا شل افته کې تېرکړې
اخیر يې چیرته تورو تارخانو ته کړي روان
لږ عی  ،لږه ځواني ،مال محبوبه بس دا وايه
بس يو خیام خبر وو نور ړانده دي شاعران
د غني د ښکال پیژندنې احساس له هغه څه ډېر وړاندې او پیاوړی اوڅو
اړخیزه دی چې فکرکیږي.
د فلوطین مشهور اثرچې انیاءدونه نومیږي د هنراو ښکال په باب افکارو
کې په زړه پورې بحرونه مطرح کړي دي .دغو بحرونو په اسالمي عرفان
هم ژورې اغیزې کړي دي خو د فلوطین انیاءدونو شپږمه او اتمه رساله او
پن م انیاءيد چې د معقولې ښکال يا د پوهیدنې وړ بحث دی ،په شپږمه رساله
کې راغلي دي .په دې رسالوکې هغه څه موجود دي چې خلک ځانته را
جلبوي او د هغه حهور د يو بل په نسبت اودکل په نسبت داجزاوو تناسب
دی چې د ښکال د موجوديت سبب کیږي .د ښکلو رنهونو په زياتولو سره د
دې سبب کیږي چې يو شی زموږ په نظر ښکلی راشي خو فلوطین دغه
تعريف نا بشپړبولي:
لومړۍ دا چې دا ښکال د مرکبو مواردو پورې منحصره کیږي او په نتی ه
کې په ډيرو برخو کې ډېر ښکلي نه بلل کیږي .ان تر دې چې واحد اواز يا
يو رنگ اوساده هم کیدای شي ډير ښکلي وي .له بلې خوا د ستورو ډ
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اسمان چې په هغه کې گڼ ستوري موجود وي ،تناسب نه لري خو ښکال
لري.برسیره پردې ځینې څیرې پرته له دې چې دهغو په تناسب کې کوم
بدلون راشي کله ښکلې بريښي او کله نا ښکلې ،نوڅنهه ويلی شوچې د ښکال
په افکارو کې دتناسب پلټنه وکړو۴(.ـ)۷۰
فلوطین تناسب يوې خواته کوي او دا پوښتنه را منځ ته کوي چې د ښکال
علت اوسبب څه دی؟ هغه وايي زموږ روح او يا نفس(( دخپل طبعیت په
اساس له معقول اوحقیقي وجود سره تعلق لري )) .نو هر کله چې له يو شي
سره مخامخ شي چې ورسره اشنا دی نو هغه يې خوښیږي .په حرکت او
ټوپونو راځي او له هغه څه چې خپله يې لري ،په ياد راوړي)) .نو مساله دا
ده چې د ښکال اومحسوسوښکلو شیانو او معقولو ښکلو شیانو ترمنځ کوم
ډول ورته والی موجود دی؟
غني هم نه يوازې د يوه شاعر په توگه د ښکال له مسالې سره تماس نیسي
بلکې هغه دېوه هنرمند په توگه چې د شهود او وجود دعالم په باب معرفت
لري.ټول ددې سبب دي چې د هغه ښکاليیز در اوپوهه هم متعالي بنس
ولري.غني په خپل شعرکې دوه مفاهیمه په متعالي توگه پرست کوي اوپالنه
يې کوي چې يوه مینه ده اوبل ښکال اوحسن.د غني ښکال يیزه پوهه هم د
فلوطین د نظر له مخې په شهوداتو کې نه ايساريږي بلکې وړاندې ځي .هغه
وايي:
سفففففپوږمۍ مسفففففکئ شفففففوه وی دا تول دڅه کړي
مففففیففففنففففه کففففې مففففړه څففففو تففففلففففل نففففه کففففوي
پفففه سفففففففففور بفففهفففار کفففې دگفففلفففونفففو حسفففففففففاب
خفففففانفففففده مسفففففففففففتفففففیفففففږه اوچفففففړچفففففې کفففففوه
ددې لففففکففففهففففا سففففففففففوالففففونففففو يففففودی ځففففواب
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ځففففه کښفففففففففیففففنففففه گففففوډ دې دبففففاغففففچففففې کففففوه
د زړه وطففففن کففففې دسففففففففففر الره نشففففففففففتففففه
د ففففففففکفففففففرجفففففففال بفففففففه څفففففففه کفففففففړي
د يفففار حسفففففففففاب لفففه خفففپفففلفففه يفففاره نشفففففففففتفففه
سففففپوږمۍ مسففففکۍ شففففوه وی دا تول دڅه کړې
مففففیففففنففففه کففففې مففففړه څففففو تففففلففففل نففففه کففففوي
ياد مفکر او شاعر د ښکال د يو سمبول په ژبه وايي چې(( مینه کې مړه
څو تلل نه کوي )).هغه دوه قلمروه په گوته کوي.سر او زړه.د غني هدف
له زړه نه د تن او وجود هغه مرکز نه دی چې ټول جسامت ته وينه ورکوي.
بلکې سر د عقل سمبول او نښه ده او زړه د عارفانو او صوفیانو د اشراقي
پوهې مرکز يا د روح او روان نښانه ده.هغه د ښکال څرکونه له همدې
زاويې ويني .شاعر په يو بل شعرکې د افالطون په څیر د ښکال پیژندلو ته
د ارزښتونو او گټورتوب معیار هم نه هیروي.
پاتې دي نه وي چې د کارل گوستاويونگ په نظر ټول هنرمندان په خپل
شخصیت کې او د خپل ژوند په طرز کې يو ډير ابتدايي اړخ هم لري .يا د
هنرمند په ناخود اگاه کې يو پ اوپیچلی حالت موجود دی او داکوم نوى
کشف هم نه دى.گنوستیکانو داسې تصور کولو او دې حالت ته يې پلروما
ويل .دا د کمال او تعالي داسې يو حالت دی چې په هغه کې اضداد لکه هو
او نه ،شپه اوورځ او نور سره يو ځای کیږي۷( )) .ـ)۱۷۱
دې شننې ته ورته حالت موږ د غني خان په اشعارو کې زيات وينو :
ای د لیونیانو نیکه
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ای د لیونیفففانو نیکفففه لمونځ ښفففففففففه کفففه مسففففففتي ښفففففففففه ده؟
حسففففففن جوړ ېدل ښفففففففه دي که حسففففففن پرسففففففتي ښفففففففه ده؟
وی ښففففففه ده مسففففففتي ښففففففه ده خو زړه پا لکه اينه غواړي
دا دريفففاب ههففففففمول دسففففففمنفففدر هومره سففففففینفففه غواړي
حسفففففففففففن جفففففوړېفففففدل دبفففففنفففففده عشفففففففففففق دکفففففمفففففال دی
تففور د غففم دريفففاب کففې سففففففففور خففمفففار د وصفففففففففال دی
او ای زمفففا بفففچفففیفففه دجفففانفففان يفففې مفففیفففنفففه ال ښفففففففففه ده
نوم يې ښففففففکلی ال ښففففففففه دی جلوه يې رنهینففه ال ښففففففففه ده
ای د لیونیفففانو نیکفففه مفففا ر ښفففففففففه کفففه مال ښفففففففففه دی ؟
تفففن مفففې ډ لفففه زهفففرو کفففه زړه مفففې دبفففال ښفففففففففه دی؟
ای زمففففا بففففچففففیففففه وی ډېففففران لففففره انففففهففففار ښففففففففففه دی
مږی لففه پیشففففففو ښفففففففه ده ،چینففډخې لففه ښفففففففامففار ښفففففففه دی
تا له لیونتوب ښففففففه دی مسففففففتي ښففففففه ده صففففففحرا ښففففففه ده
چففا لففه طففاعون ښفففففففه دی چففا لففه سففففففوری دموال ښفففففففه دی
داد دونفففیفففا رنفففگ دی دا دونفففیفففا رنفففهفففیفففنفففه ال ښفففففففففه ده
زيړه ښفففففففففه ده توره ښفففففففففه ده تکفففه سففففففپینفففه ال ښفففففففففه ده
ای د لفففیفففونفففیفففانفففو نفففیفففکفففه حسفففففففففن کفففه وففففا ښفففففففففه ده
بففرخفففه دمف ففنففون ښفففففففففه ده هففم بففرخفففه دلففیففلففی ښفففففففففه ده
ښفففففففففه ده فقیرې نیکفففه کفففه ښفففففففففه ډېره دونیفففا ښفففففففففه ده
گفففل د صففففففنوبر ښفففففففففه دی کفففه کال د محبوبفففا ښفففففففففه ده
وی ای زمففا بچیففه سففففففور عقففاب لففه دغره سففففففرښففففففففه دی
گففل د صففففففنوبر لففه ښففففففففه او گففل لففه صففففففنوبر ښففففففففه دی
جفففام لفففه قففالری او سفففففففمففنفففدر لفففه طففوففففان خففونفففد کففوي
سففففففترگو له مسففففففتي خوند کړي او زړه له ارمان خوندکوي
نففوای زمفففا بففچففیفففه فففقففیففري ښفففففففففه ده دونففیفففا ښفففففففففه ده
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تخفففت دسففففففلیمفففان ښفففففففففه دی جونهړه دعیسففففففی ښفففففففففه ده
مشفففففففففره لفففیفففونفففیفففه وزيفففرې کفففه جفففیفففلفففخفففانفففه ښفففففففففه ده
ښففففففففه مې خپفففل لروکی دی کفففه قرض توپخفففانفففه ښففففففففه ده
ای زمفففا بفففچفففیفففه يفففار ژړلفففو لفففه صفففففففففحفففرا ښفففففففففه ده
تخفففت د رقیفففب نفففه دی ښفففففففففه ټکوری د لیلی ښفففففففففه دی
دوسففففففففت د يزيففد ښففففففففه نففه دی شففففففهی فد د کربال ښففففففففه دی
وا چففې يففې د بفففل وي ددی نففر نفففه زنفففانفففه ښفففففففففه ده
او ای زمفففا بفففچفففیفففه وزيفففرۍ نفففه جفففیفففلفففخفففانفففه ښفففففففففه ده
( )٥٤۱-
په دې پورته شعر کې اخالقي فهیلت د ښکال پیژندنې يوه برخه گرځي.
هغه دوه متهاد شیان را اخلي ،يو ردوي او بل خوښوي اوپه دې ډول دغه
د نفي او اثبات طريقې ته تر اخیره رسیږي .هغه په دې ډول محاوره کې دا
جوتوي چې کوم څه فهیلت لري اوکوم څه فهیلت نه لري .هغه څه چې د
ټولني د ارزښتونو په بنیاد د پوهې او در په بنس فهیلت نه لري هغه
ښکلي هم نه دي ،په يوه تصوير او شاعرانه ان ورکې دوه متهاد عناصريو
د بل په څنگ کې ږدي .دا د غني خان د ديالکتیکي تفکر يوه طريقه ده.
دغني په ښکال پیژندنه کې د انسان زړه بايد يولوي سمندر وي.دا سمندر بايد
پا وي ،لکه هنداره داسې ،په دې لړکې د((حسن جوړېدل د بنده د عشق د
کمال دی )).حسن او ښکال په پا زړه کتل کیږي او سن ول کیږي .د رنگ
او نور شاعر د رسالې لیکوال هم لیکي:
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((د غني خان جمالیاتي (منظور يې ښکاليیز يا استیتیکي ) ادرا کله کله
هغه له م ازه ډير لیرې دحقیقت تر بامه رسوي.د هغه قوي تصور چې(( د
اب وگل)) د م ازي حسن نه پورته دی نو د عشق يو داسې منزل ته د
رسیدو ه ه شروع کړي چې دحقیقي حسن نه پورته شي ،دحقیقي حسن سره
د وحدت يو مقام شي .هغه د خپل وجود د فنا په راز خبر شي او د معرفت
ترحدونو ورنږدې شي .په دغه مقام چې د زړه سترگې بینا شي نو ټول
کاينات د ازلي حسن يو اکايي شي .د تیارې او د رڼا فرق ور شي او دخپل
رساعشق له کیفیته هغه دوجود په هره اشاره کې يوعالمت ويني او د دغه
عالمت د ابدي ښايست داسې پرده شي چې پورې ترې عاشق ته د عشق
مقام هم بريښي او د ښايست رازونه هم۳()) .ـ )۳۴
افالطون هم هغه څه ښکلي بولي چي د روح اوجسم له هم غږۍ سره مرسته
کوي ،وايي :ښکال هغه څه دي چې گټوره وي او هرڅه چې زيانمنوونکي
دي((ناوړه))دي .ښه والی ،اخالقي خصلت لري او له افالطون وروسته له
هغه څه چې د هنر او اخالقیاتو مناسبت په دې ډول ټاکي نو د حقیقت سره
د هغه رابطې ته پام ساتي اوپه دې اړوند د((مرل )) له نظريي گټه اخلي.په
دې عقیده دي چې يوازې ښکالخپله حقیقي هستي لري۶( )).ـ) ۱۳
حسن
اوه تففففففپففففففوس دحسفففففففففففن مففففففکففففففوه
سففففففففففمففففنففففدر شففففففففففي څففففو تففففلففففلففففی
څففو سففففففففپففوږمففۍ شففففففففي رانففیففولففي
څفففو زهفففرا شفففففففففي ښفففففففففکفففلفففولفففی
حسفففففففن پالر دمینې اومور د عشفففففففق
پکې پ دي ټول سفففففپین اوتور دعشفففففق
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دده دخیفففال نظر همفففه زور دعشفففففففق
په سففرو شففونډو بلوي ښففکلي اوردعشففق
خو د غني نظر تر زياته حده د فلوطین نظر ته ورته دی ،دا ځکه چې د
فلوطین نظر يوعرفاني نظر دی د هغه عرفاني نظر هم په شرق او هم په
لويديځ فرهنگ سیوری اچولی دی.
فلوطین په دې باور دی چې د محسوسو شیانو ښکال پیژندنه د هغو په
گټورتوب کې ده چې د ښکال له ايديي نه يې اخلي ،ښکلی جسم د بهرې او
ياگټې له الرې شکل او بڼه پیدا کوي او له خدايي صورو څخه منځ ته
راځي ،خپل موجوديت پیدا کوي .هغه وايي:چې له محسوسې ښکال پرته يو
ډول بله ښکالهم شته چې زموږ په حسي ادرا کې ځای نه نیسي يعنې په
سترگو نه لیدل کیږي او په غوږونو نه اوريدل کیږي .دا حقیقي ښکال يا
معنوي او روحاني ښکال ده.له همدې ځايه فلوطین داسې نتی ه اخلي او خپل
بحث ته دوام ورکوي خو تر مخه چې د فلوطین بحث ته والړ شو د غني
خان دشعر څونمونې لولو:
يا دا چې:
نشففففففتففه دی د ژونففد دخوب تعبیر جهففان کې نشففففففتففه دی
سفففففففتر گې دې کړه پورتفففه دآسفففففففمفففان پفففه تمفففاشفففففففففا
خدای مکه کې نشففففففته دمنصففففففور له خولې مې واورېده
الړ شففففففففففه لففففیففففونففففیففففه شففففففففففه دځففففان پففففه تففففمففففاشففففففففففا
د فلوطین په باور(( ښکال دانسان له روح سره تړاو لري .بدرنهي او ناوړتیا
چې د انسان په روح کې ورزياتیږي نو روح ککړوي .ښکال د روح هماغه
رښتینی ژوند دی او که انساني روح يا نفس له ځانه سره يوازې پاتې شي.
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له ناوړتیا وو خالصون مومي .په همدي دلیل ټول فهیلتونه د پاکۍ او
سپی لتیا په کلمه کې دي)) .
يا وايي :ښکال او نیکي دواړه يو بل ته ورته دي.له همدې ځايه موږ ته
اخالقي او په حقیقت کې عرفاني دنده په غاړه را لويیږي .ښکال او نیکي ته
په رسیدو او تر السه کیدو له پاره بايد مطلقې ښکال ته پام وکړو اودخپل
دننه (درون ) سالک شو .په خپلو دروني سترگو سره د نړۍمنظر ته وگورو.
که چیرې روح ځان ښکلی نه کړي نو ښکال به ونه ویني.که ددې عرفاني
بحث نه را بهر شو او د نړۍ او کايناتو ښکال ته فکر وکړو داسې ټکي ته
رسیږو چې د فلوطین رساله پرې پای ته رسیږي)).خو په هرحال ښکال په
معقول جهان کې ده.يعنې د پوهیدو وړ ده البته زموږ د حسي در پورې
اړه لري.
فلوطین بیا هنرونه پريږدي او د طبیعي ښکال په باب خبره کوي.په همدې
ټکي کې بیا دروني ښکال ته وررسیږي چې ثابته کړي چې په طبعیت کې
هم د ښکال ((معقول صورت ))شته خو هغه ښکال چې په روح کې ده ډير
ځله با ارزښته ده .فلوطین وايي (( :کله چي موږ دخپل ځان پورې اړه لرو
ښکلي يوخو کله چې په پردۍ هستۍ کې گام ږدو نو ناوړه کیږو.کله چې
ځان پیژنو ښکلي يو او که ځان ونه پیژنو نو ناوړه يو .په دې اساس ښکال
په هغه پورته موجود کې ده او له هغه ځايه راځي۴( )) .۔ ) ۷۱
چې دا روح مې په ښففففففکار ووځي درنهونو په خوبونو
کفففه نورنفففه وي د تیرو زه رنهیني نورونفففه جوړ کړم
چې د ښفففففايسفففففت شفففففم زه لیواله دصفففففحرا هره ذره کې
پفففه زرهفففاوو بوسففففففتفففانونفففه پفففه لکهفففا گلونفففه جوړ کړم
دا چې ته ،ته يې اودا ته يې ،دا چې سففففففتا مسففففففتې رڼا ده
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دايففففم زه يففففم دا بففففس زه يففففم ،دا زمففففا ژړا خففففنففففدا ده
دمففففال خففففبففففرې پففففريففففږده مففففامففففلففففه سفففففففففتففففا اوزمففففا ده
دا داسففففففتان دلوږې نه دی دا قصففففففه دعشففففففق اوسففففففاه ده
دا زما بې سففففففره ژوند کې پ سففففففتا حسففففففن اوکمال دی
دا زمففا کمزورې سففففففترگې سففففففتففا دزورجففاه وجالل دی
غني خان د خپلوشاعرانه هستونو په ترڅ کې څوځايه دعالمه اقبال شعرونه
پښتو ته را اړولي دي چې يوه نمونه يې داده:
میالد ادم
(شعر د اقبال دی)
عشففففففق کړه چیغففه چې پیففدا شففففففو لیونی ځیهر پیففدا شففففففو
حسففففففففن ورپففیفففد د وېففرې چففې د تففول نففظففر پففیفففدا شففففففففو
يففففوچففففیففففغففففه لففففه دې خففففاورې د ازل تففففیففففارو تففففه والړه
ای پردو کې پټو واورو پرده سفففففففوز شفففففففرر پیفففدا شفففففففو
او فطرت حیران خففففه شففففففوچې د دې خفففاورې م بور يې
ځانله جوړونکی ورانه وونکی ،ځان لیدونکی سفففففرپیدا شفففففو
کی ير کهارد وايي (( :هغه څه چې زموږ باطن ژوند کې پیښیږي د هغو
پوهیدو سره بايد د کلیت په لور والړ شو چې هغه زموږ((خودي)) يا ځان
دی او بیا د يو لوی کلیت په لور چې هغه بشري نوع ده اوبیا دکلیت په لور
چې دمطلق مرال دی ۵( )) .ـ) ۱۰۷
شازيه بابر په خپل اثرکې چې د( Abdul Ghani Khan & Johan
 )Keatsتر عنوان الندې يې په انهريزي لیکلی دی ،بريښي او د اثر له
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محتوا نه جوتیږي چې دغه اثر تر اوسه د غني خان په هکله ډيره ښه
پرتلیزه څیړنه ده .لیکواله د ښکال اوطبعیت مفهوم تر سرخط الندي لیکي:
غني او کیت لکه چې ترمخه يادونه وشوه ،دواړه د طبعیت او ښکال مینان
دي .د ټولو رومانتیکو شاعرانو په څیر دوی هم له طبعیت سره مینه لري.
دوې د رومانتیکوشاعرانو په څیر نه يوازې د طبیعت بیروني ښکالخوښوي
بلکې دوی خپل دروني او باطني احساس هم په هغه کې بیانوي .هغه نه
يوازې له طبعیت نه الهام اخیستلوبلکې طبعیت په هغې کې ستررول درلود.
طبعیت داسې وسیله وه چې د هغې دروني احساس په کې ښکاره کیږي .د
دوی د ذهن او د طبعیت بیروني ښکال تر منځ اړيکو شاعر ته يوه لیدتوگه
ورکړې وه .پر دې سربیره طبعیت دوی ته دومره الهام ورکړی وو چې
دوی ته يې د لید داسې وس ورپه برخه شوی وو چې د دوی له تخیل سره
يې اړيکه درلوده .دوی احساس کاوه چې دا ټول طبعیت داسې وړانهې او
شعاوې لري چې هغه دالوهیت له لورې راځي.که څو ډاډه نه وي چې دا
دخدای له لورې راځي نو داسې احساس ورته پیدا کیږي چې دا د يو سپی لي
ځوا په وړاندې د حرمت يو احساس دی .دا د ښکال او طبعیت ترمنځ ډيره
مهمه اړيکه ده چې د دواړوهم دکیت او هم دغني له پاره ده((
(٩ـ)٢۶۷
د همدغه اثرلیکواله په څنه نې توگه د غني خان اودکیت دښکال پیژندنې
ترمنځ يو باريکه توپیر را په گوته کوي.لیکي:
((هغه ښکالچې غني ورسره ډېره زياته مینه لري هغه دروني يا دنننۍ ښکال
ده.نقادان اکرر فکر کوي ،هغه ښکال چې کیت ستايله يوه تیريدونکی ،موقت
او نا پايداره هغه ده چې د پړاو ښکال يې بولي .له دغه کیت ډوله مفهوم نه
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اکرر داسې نتی ه اخیستل کیږي چې دا ډول ښکال تیريدونی او پای ته
رسیدونکې ده.ښکال د مینې کولو وړه ده .دا ځکه چې مري او دوام نه کوي،
د خوند او لذت بنس اوجوهر دی ،او دا بیت يې د مرال له پاره راوړي:
هغه د ښکال سره تن په تن شخړه کوي ،ښکال چې بايد ومري او لذت يې
چې الس يې په خوله ايښې ،ورسره وداع کوي٩( )).ـ)٢۸۷
خو دا ټول هغه څه نه دي چې کیت پرې دملکوتي يا باطني ښکال په توگه
باور درلود.د Endymoinد اوږده شعري بیان په پای کې قهرمان (Endy
)moinدجنت له حقیقت سره مخالفت کوي .په دې ډول ملکوتي عشق له
ځمکني هغه نه جالکوي.
کیت د غني په څیرپه دې باور دی چې انسان کولی شي داسې الوهیت ته
ورسیږي(لکه د غني دروني ښکال) چې د ژوند په يوحالت کې خپله خودي
له السه ورکړي.
دلته ديوې بلې خبرې بیا ځلي را پورته کول هم اړين بريښي اوهغه دغني
په روح اوروان د داراالمان يا شانتي نکیتن اودټیهوريزم اغیز دى .په دې
هکله په پښتونخوا کې چاپ شويو اثارو کې څه يادونه نشته.کیداى شي د
ټیهور او هندي فرهنگ يادونه يو ډول تابوگڼل شوي وي خو په دې کې هیه
شک اوشبه نشته چې دغني خان استیتیکي احساس دفلوطین پر نظر سربیره
له هندي روح نه هم اغیزمنې دي او د هغه پر سر کې د ټیهور له لید توگې
زياته اغیزه په کې لیدالى شو.

د ټيگور ښکال :
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د ټیهور په نړۍ لیدکې له طبعیت څخه دښففکال کمال انسففاني کمال ته
رسفففیږي.يعني کامل انسفففان د هغه په نظرهغه څو دى چې په کلیت
کې پوهه لري،کلیت ته رسففففففیږي يا په کل بدلیږي .دکامل انسففففففان په
اړوند د ټیهور نظر د دې سفففففبب شفففففو چې خپله ټیهور په يوه نړيوال
معنوي ښوونکي او استاد بدل کړي .داسې بريښي چې په ټولو فکري
او معنوي فعالیتونوکې هغه ته ديوې بې واسففففففطې شففففففهود له الرې
الرښففففوونه کیږي چې هغه د کلیت او وحدت د فلسفففففې پر لور پر مخ
بیايي ،ټیهور په ټول ژوندکې دطبعیت لیوال وو.
دغني خان يو شعر هم داسى ورته مهمون لري :
دوه مفففیفففنفففو سفففففففففتفففرگفففو کفففې رنفففهفففونفففه پفففه سفففففففففوونفففو
مففففاتففففه يففففې جففففهففففان ډ کففففړو دگففففلففففونففففو دنففففورونففففو
گففففوټ يففففې دشففففففففففرابففففو دجففففنففففت پففففه جففففهففففان راکففففړو
خوب کې ژونفففدون راغى ،شففففففو ژونفففدون ډ دخوبونو
سففففففففففپففففیففففنففففې دسففففففففففپففففوږمففففۍ درڼففففا لففففپففففې ډکففففې ډکففففې
ونففففوسففففففففففتففففې تففففا خففففاورو کففففې زمففففا پففففه قففففدمففففونففففو
رب دې راتفففه وښفففففففففود پففف دمفففیفففنفففې پفففه رازونفففو کفففې
وادې چفففول خفففولفففۍ کفففې زمفففا سففففففففتفففورې پفففه پفففنفففډونفففو
سفففففففففاز دحورو اورم سففففففتفففا دحسففففففن پفففه سفففففففففازونو کې
مفففاتفففه دې رب وښففففففففود پففف دمففیففنففې پفففه رازونففو کففې
()٢۳۷ -٢کلیات
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د ټیهور په عقیده((دا نړۍ خپله بڼه د انسان د در اوپوهې په قالب
کې ويني .همدارنهه د انسان د ذهن اوحواسو پورې محدوده پاتې
کیږي .دا داسې نړۍ ده لکه میلمنه ،بلکې نه دا چې خپلوانه ده.کله چې
ټوله نړۍ په خپله زموږ په تن او وجود بدلیږي اوزموږ د عواطفو په
قلمرو کې ځاى نیسي نو زموږ پرله پسې مینه اونفرت ،خوند او رنځ
ويره اوحیرانتیا پر هغې اغیزکوي او زموږ د شخصیت په يوه برخه
بدلیږي)۱۱۱ -۱۰( )) .م
د ټیهور د ښکال پیژندنې مفکوره ددوه ايديو سره پیوند لري يعنې ښکال
او حقیقت .حقیقت د ټیهور په باور هماغه دروني يا دنننى حقیقت دى
چې شاعر پرې حساب کوي او د کیتز په مشهور شعرکې هم ترسیم
شوى((ښکال د حقیقت موسکا ده ،هغه مهال چې حقیقت خپله څېره په
بې زنهه هېنداره کې ويني)).
غني خان هم دساز په نظم کې دا مفکوره په دقت سره وړاندې کوي وايي:
زه يففففو مسففففففففففت شففففففففففان لففففیففففونففففتففففوب يففففم
دهفففففففففففوا پفففففففففففه اس سففففففففففففففففوريفففففففففففږم
کففففففه يففففففو رنففففففگ ديففففففار دسففففففففففففتففففففرگففففففو
شففففففففففففل رنفففففففهفففففففونفففففففه شففففففففففففم گفففففففډيفففففففږم
دا زه څففففففه لففففففه ولففففففې جففففففوړ شففففففففففففوم
خفففففففبفففففففر نفففففففه يفففففففم نفففففففه پفففففففوهفففففففیفففففففږم
ولففففې سففففففففففوز شففففففففففم ولففففې سففففففففففاز شففففففففففم
يفففففففففو اواز يفففففففففم چفففففففففې غفففففففففږيفففففففففږم
دزړه پفففففففففټفففففففففو تفففففففففارخفففففففففانفففففففففو تفففففففففه
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يففففففو شففففففففففففغففففففلففففففه يففففففم چففففففې کففففففوزيففففففږم
يفففففو سفففففففففففرور يفففففم چفففففې شفففففففففففرنفففففهفففففیفففففږم
يفففففففو خفففففففمفففففففار يفففففففمفففففففه مسفففففففففففففتفففففففیفففففففږم
چفففففې پفففففه رگ رگ کفففففې دې اور شفففففففففففم
يفففففففو لفففففففمفففففففبفففففففه يفففففففم چفففففففې رپفففففففیفففففففږم
دا زه نفففففففور يفففففففم چفففففففې پفففففففړقفففففففیفففففففږم
کففففففه سففففففففففففرور يففففففم چففففففې سففففففففففففوزيففففففږم
مسففففففففففففففتفففففففففول کفففففففففوم مسففففففففففففففتفففففففففیفففففففففږم
پففففففففه خففففففففنففففففففدا کففففففففې مففففففففې ژړا ده
پففففففه خفففففففففففففه سففففففففففففتففففففرگففففففو خففففففنففففففديففففففږم
وايفففففففففففه وايفففففففففففه لفففففففففففیفففففففففففونفففففففففففیفففففففففففه
ژړيففففففففففففږم
چففففففففففففې
ژاړې
ولففففففففففففې
اوچفففففففففففې پفففففففففففړق داتفففففففففففڼ واچفففففففففففوم
سففففففففففففتففففففا پففففففه ويففففففنففففففه کففففففې گففففففډيففففففږم
دخففففففففیففففففففال دوکففففففففه يففففففففم
دازه تفففففففف
کفففففه يفففففو خفففففیشففففففففففت يفففففم چفففففې خفففففوريفففففږم
کففففففه يففففففو مسفففففففففففت د بففففففادنففففففیففففففلففففففى يففففففم
پففففففه فففففففکففففففرونففففففو کففففففې ځففففففغففففففلففففففیففففففږم
کففففففه دتففففففال اوشففففففففففففرنففففففگ نففففففه جففففففوړه
يفففففففو دوعفففففففا يفففففففم چفففففففې قفففففففبفففففففلفففففففیفففففففږم
جي

کلیات () ۴۸۸ -٢
کله چې پورتنی نظم د ټیهور له نظر له شفففاعرانه او ښفففکال يیزسفففره پرتله
کوو ،د ټیهور د نظريو خوند ،مزه اوبوى له ځانه سره لري.
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ټیهور پفه واقعي وحفدت بفانفدې چې مظفاهر يې تنوع لري بفاور لري ،هر
انسففان يو ځانهړې اوجال کیفیت لري چې هغه د الهي شففخصففیت يوه برخه
ده .ټیهور يو وخت په  ۱٩۳۰کال د انشففففتاين سففففره په خبرو کې د نړۍ او
کايناتو حقیقت د بشري حقیقت په توگه ترسیم کړ ،وېې ويل:
ښکال د وجود کل سره د بشپړې هم غږۍ ارمان دى اوپه حقیقت کې د کلي
روح ډېرکامل در دى.
ټیهور په دې باور وو چې کله انسففففان له نړۍ سففففره په خپلو اړيکو خبر نه
وي نو په يوه زندان کې اوسففففففي چې ديوالونه يې له هغه سففففففره پردي دي.
اوکله چې په هر څه کې پرله پسې او دوامداره روح وويني نو بیا ازادۍ ته
رسیږي دا ځکه چې له هغه وروسته بشپړې جهاني معنا ته چې په هغه کې
هسففت شففوى کشففف کوي ،دا وخت دى چې ځان په کامل حقیقت کې مومي
او د تمامیت سره د هغه هم غږي ټینهیږي.

ب.غني ښکال او رنگونه:
ښفففففففففه دی پفففه رنففهففونففو کففې زړگففیفففه دځففوانففۍ رنفففگ
مفففرگ وغفففم لفففه ورکفففي د ژونفففدون جفففاودانفففی رنفففگ
(
٢ـ)۶٢٢
د غني خان په يوه سیمینارکې يوه سیاست پوه چي له غني خان سره ډېر
نږدې پاتې شوی وو ،په خپله يوه وينا کې وايي :غني يومتفکر و ،هغه يولړ
ډير ژور نظريات هم درلودل ،يوه نظريه يې ددې سیمي د تمدن په باب ده.
هغه په دې باور وو چې د پښتنو يا افغانانو جغرافیه داسې ده چې په دې کې
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يو شلیدون يا مقاطعه راغلې ده .کله چې زور گیر اوحمله اور راغلي دي.
زموږ تمدني بهیر يي شلولی دی .د دې سیمې خلکو نږدې دوه زره کاله د
مخه يو مدنیت درلود چې په هغه کې هنرونو ډيره وده کړې وه .په دې تمدن
کې تقريبا تر سلو پورې رنهونه پیژندل کیدل .هغه د يورسام او هنرمند ،د
م سمه جوړوونکي او موسیقار په توگه په دې ښکلو هنرونو ډير ښه پوهیده.
هغه وايي چې پښتنو يا د دې سیمې په خلکوکې هنر ډيرپرمخ تللی وو .دوی
د گوتم بده(بودا) ډير ان ورونه جوړ کړل.دا ځکه چې دوی اوريدلي وو چې
بودا سوله دوست ،انسان دوست دی ،متفکردی ،او داسې نور نو دده ډير
تصويرونه يې کښلي وو خو کله چې سپین هونان راغلل زموږ تمدن يې
وي اړ کړ .اوس له هغو رنهونو نه زموږ په ژبه کې له لسو نه زياتو رنهونو
نومونو څخه پرته نور نشته.
رنگ او رنهونه يو بل فکتور دی چې په ښکال پېژندنه کې زيات رول
لري .همداسبب دی چې په شعر او کیسه کې هم دسمبول اونښانې په توگه
کارول کیږي .په رنگ يا د رنگ په اثر تصويرجوړيدای شي او د انسان له
ذهن سره ارتباط اونښلون جوړيدای شي .د يوڅه ياد ته راتللو په خوا كې ان
د زمان په ډيرو لیرې تنگ اوتورتمو كوڅوكې له نورو څه سره اړيكه
نیسې.داسې حالت په ذهن اوروان كې بدلون راولي.يو مشخډ چاپیريال
راښۍ او هغه د سترگو په وړاندې په مخ كې ږدي .په دې اساس له لرغونو
زمانو راهیسې دټولنیزځان ناخبري شعور له مخې هر يو رنگ په خپل ذات
كې د يوڅه سمبول او يو څه ياد ته راوړونكی دی.
د مرال په توگه سره او شنه رنهونه د خوښۍ رنهونه دي .زيړ ،خړ او تور
رنهونه ساړه او بې روحه رنهونه چې غم اوخپهان تداعي كوي او هغوۍ
بیا په ذهن كې را ژوندي كوي .البته دا ځانهړنې هم دفرهنگ آدابو،
رسومواو جغرافیوي چاپیريال او د ولسونو د رواني ځانهړنو پورې اړه
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لري .د فرهنهونو او مدنیتونو د ظهور او ټینهښت په بهیر كې وده كوي.
دمرال په توگه دجهالت په دوره کې اعرابو ،شین رنگ چې د لوړ و ځايونو
او يا څړ ځايونو نښه وه ،د هر رنگ په نسبت يې زيات خوښولو.كیدای شي
ددې المل به دا وو چې اعراب په لويو دښتو كي هستوگن وو.په بدل کې يې
له سور رنگ نه کرکه درلوده.هغوۍ سور رنگ (السنه الحمراء)د وچکالۍ
او سره مرگ په معنا دمرگ ډير بد شکل باله اوسور باد يې هم ډير ناوړه
باله .په دې اساس د رنهونود معناووپېژندل اودهغو اغیز د افرادو د روحي
حاالتو په بیان کې له ډيرو زمانو راهیسې موجود وو .نن ورځ هر رنگ د
ارواپوهنې له نظره اهمیت لري او هر يو يې د ټاکلو رواني خصوصیاتو
بیانوونکی دی .دغه اصطالحات او کلمات د مفهومي معنا سربیره بصرې
معناوې هم لري او د رنهینو کلماتو کارول داسې وسیله ده چې شاعرانه
تصاوير په کې عینیت پیدا کوي.د شعري تصاويرو د اجزاوو په منځ کې د
کشف او تفسیر د اړيكو له پاره وسیله هم ده.
همدا ډول ابي ،زيړ ،سور او شین اصلي رنهونه دي.دغه څلور رنهونه
رواني لومړيتوب او غوره والی لري چې څلور اصلي رنهونه نومیږي.
هريو رنگ په يوازي والي او کله هم د يو بل رنگ په خوا کې په جسم،
روح او د شخصیت په روان باندې سیده اغیز لري .ارواپوهانو يو لړڅیړنې
کړي او نتاي و ته رسیدلي دي يعني دا چې هر يو رنگ اغیزمن قدرت لري.
سپین رنگ په خپل مربت مفهوم سره داسې معنا لري لکه رڼا ،سپی لتوب،
معصومیت خو په منفي معناکې د مرگ ،وحشت او فوق طبیعي عناصرو
سمبول دی .سپین رنگ په منفي معنا د ماتم لباس وو چې د غزنويانو په
دوره کې کاريده .د پښتو ژبې وتلی او بې جوړې شاعر غني خان هم سپېن
رنگ د مال رنگ او د ريا رنگ بولي .داسې بريښي چې سپین ويښتان د
شاعرانو په اشعارو کې په همدي معنا دی .د زيړ سمبول هم دوه خواوې
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لري .په من نیو پیړيوکې زيړ ،طاليي رنگ د مینې نښه ده او کمرنهه زيړ
رنگ ،د وير او ماتم رنگ دی .د((سان)) په نوم يو پوه د سره رنگ
ځانهړنې په دې ډول شمیري ((.دا رنگ نوی ژوند او نوی پیل له ځانه سره
تعبیروي .هلې ځلې ،قدرت ،استقامت ،جسماني قوت د دې رنگ خاصې
ځانهړنې دي .سور رنگ د ژوند ،قدرت قربانۍ او مینې سمبول دی.شین
رنگ درنهونو ډېر مطلق اراموونکی رنگ گڼل کیږي  .په هیه ډول داسې
انعکاس نه لري چې ښادي ،رنځ او يا ويره دې ولري او په هیه لوري
حرکت نه کوي بلکې ارام ،ساکن او له ځانه خوشاله دی.
کله چې شاعر ،لیکوال د تېر زمان په تشريح او د ځوانۍ په ياد کې څه وايي
د خوشحالۍ او د مربتې معنا له پاره ترې کار اخلي او کله چې اوس مهال او
جاري حالت توصیفوي نو مخاطب د سړو او بې روحه اوپه منفي معنا
رنهونو سره مخامخ کوي.د دې کار د اړتیا ټکی په دې کې دی چې خاص
رنگ ،شین يا زيړ نه دی بلکې په دې ځای کې د خاصو ځانهړنو نه په
کار اخیستني سره يو څه القا کوي ،متن يې په اصطالحاتو رنهینوي .غني
خان په خپل يو نظم کې رنهونه دا ډول ان وري:
رنهونه
سففففففففففففپففففففیففففففن سففففففففففففره مففففففې نففففففه لففففففهففففففي
سففففففففففففففففپففففففففففیففففففففففن دی دريففففففففففا رنففففففففففگ
سففففففففففففففپفففففففففیفففففففففن دی دکفففففففففففففففففففن رنفففففففففگ
سفففففففففففففففپفففففففففیفففففففففن دی دففففففففففنفففففففففا رنفففففففففگ
سفففففففففففففپفففففففیفففففففن دی دټفففففففهفففففففی دسفففففففففففففتفففففففار
سفففففففففففپفففففیفففففنفففففې دسفففففففففففپفففففي سفففففففففففتفففففرگفففففې دي
سففففففففففپففففیففففن يففففې جففففال اوسففففففففففپففففیففففن يففففې دام
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سففففففففففففففففپففففففففففیففففففففففن دی دمففففففففففال رنففففففففففگ
تففففففففور دی دشففففففففففففففیففففففففطففففففففان لففففففففبففففففففاس
تفففففففففففففففوره
دانفففففففففففففففکفففففففففففففففار
تفففففففففففففففوره
تفففففففففورې دغفففففففففم سفففففففففففففففتفففففففففرگفففففففففې دي
رنفففففففففففففگ
بفففففففففففففال
د
دی
تفففففففففففففور
تفففففففففورې دې د مفففففففففرگ پفففففففففنففففففففف فففففففففې
دي
داړې
دبففففففففففففففففاو
تففففففففففففففففورې
جفففففففففففففففړۍ
دمفففففففففففففففاتفففففففففففففففم
تفففففففففففففففوره
رنفففففففففففففففففگ
دژړا
دی
تفففففففففففففففففور
سففففففور دی دگالب او دوصففففففففال اودخمففار رنففگ
سففففففففففففففففره ده دځفففففففففففوانفففففففففففۍ نشففففففففففففففففه
سفففففففففففففففففور دی دبفففففففففففهفففففففففففار رنفففففففففففگ
سففففففور دی دپالنگ رنگ او دخوبونو ددلدار رنگ
سففففففففففففففور تففففففففورو غففففففففمففففففففونففففففففو کففففففففې
رنففففففففففففففففگ
اورڼففففففففففففففففا
دحسففففففففففففففففففففففن
شفففففففففففففنفففففففې دغفففففففنفففففففي سفففففففففففففتفففففففرگفففففففې دي
شففففففففففففففففیففففففففففن دی د وفففففففففففا رنففففففففففگ
شففففففففیففن دچففمففنففونففو اوفصففففففففلففونففو او طففرا رنفففگ
شففففففنففه د امیففد پففاڼففه ده شففففففین دی دسففففففبففا رنففگ
شففففففین دی دسففففففپرلي دخوشففففففحففالو اودخنففدا رنففگ
(٢ـ)۶٢۳
غني خان د زياترو شاعرانو په پرتله په خپلو هستونو کې رنهونه زيات
کاروي .رنگ نه يوازې د يوې نښې اوسمبول په توگه بلکې د يو ان ور له
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پاره هم.هغه تل د سپوږمۍ څاڅکي ته رنگ ورکوي ،د سهار شبنم ته ښکال
وربخښسي او د نور درياب او د نور او رڼا د سمندر ستاينه کوي.بیا همدغه
ښکال دخپل کالم دپهړۍ ول کوي.لکه په دې بیتونوکې.
زه يو مسففففففت شففففففان لیونتوب يم دهوا په اس سففففففورېږم
که يو رنگ د يار د سففففففترگوشفففففففل رنهونه شففففففم گډيږم
دا زه څفففه لفففه ولې جوړ شففففففوم خبر نفففه يم نفففه پوهیږم
(٢ـ) ۴۸۸
دلته د يار د سترگو يو رنگ په شلو رنهونو بدلوي.دا ښکال هم هاغه ښکال
ده چې مظاهريې په بیروني طبعیت کې لیدل کیږي خو بنیاد او اساس يې د
شاعر په باطن کې دي .هغه د طبعیت لیوال دی.په طبعیت کې هغه د
رنهونودښکال له الرې خپله دونیا جوړوي.شاعردغه ښکال هم دمنې په پا
ريژکوي او هم يې دطبعیت په ځواني کې.شاعرد پسرلي او د پسرلي شین
شوبو او سرو گلونو لیوال دی او د رنهونو په ژبه خبرې کوي.
سپرلی
بفففیفففا سفففففففففپفففرلفففی راغفففی بفففیفففا يفففې پفففیفففغفففام راوړو
غفففففنفففففي د رنفففففهفففففونفففففو او گفففففلفففففونفففففو او رڼفففففا
شفففففففففوسفففففففففاقفففي مسفففففففففکفففی ډ يفففې جفففام راوړو
د مسفففففففففففففففتفففففففففۍ ځفففففففففوانفففففففففۍ اوخفففففففففنفففففففففدا
يففففففو سففففففففففففبففففففا راغففففففی يففففففوه شففففففففففففپففففففه الړه
د تفففففففففیفففففففففارو ويفففففففففريفففففففففدو او ارمفففففففففان
يفففففو زيفففففړۍ گفففففل مفففففې مفففففاښفففففففففففام ولفففففیفففففده
سفففففففففففففالمفففففففونفففففففه يفففففففې کفففففففول دجفففففففانفففففففان
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دا دمفففففففاغ زمفففففففا چفففففففیفففففففری نفففففففه مفففففففنفففففففي
چففففې دگففففل خففففالففففق بففففه سفففففففففففففففرکففففړي جففففوړ
څفففنفففهفففه خفففوږې بفففه پفففرې زمفففا کفففړيفففکفففي لفففهفففي
چففففا چففففې مففففالففففه نففففرگففففس اودلففففبففففرکففففړه جففففوړ
دا شففففففففففیففففنففففکففففی چففففمففففن دا گففففلففففونففففه سففففففففففره
دا مسفففففففف ت مسففففففففت شففففففففانې مسففففففتفففانفففه مفففاښففففففففام
[

(۱ـ)٢۵۳
انانداــ کی ـ کوماراس وامي()۱٩۴۷-۱۸۷۷هندي فیلسوف رمزپالنه يا
سمبولیزم د تصاويروله الرې دتفکر هنربولي .داسې هنر چې په ځانهړي
توگه په وروستیودرې سوه کلونو کې له انسانانو ور شوی دی .کوماراس
وامي د اريک فروم او بیلي په نظرياتوکې پلټنه کوي او د هغو د اثارو له
عناوينو او له هېرې شوې ژبې نه هم جوتیږي .يعنې دا چې ژبه يې له ياده
وتلی او د سمبولیزم له ورکې ژبې نه داسې ښکاري چې د ارواپوهنې له
مخې دغه نشتون يا کمښت ،په ځان ناخبرۍ پورې محدود نه بلکې په
خبرتیا پورې اړه لري چې پر عکس داژبه ال تر اوسه له رمزونو نه ډکه
ده) ۱۰ -۸( )).
اريک فروم په دې هکله هغه د احساس او لمس وړ شیان چې په سترگو لیدل
کیږي دهغو پیژندنه د پن وحواسو له الرې توضیح کوي:
د ياد پوه په نظر :معموال هغه څه چې د يو څه مظهر وي او يا د بل شي
ښکارنده وي ،سمبول يې بولوخو دا تعريف لږ گنگ دی يعنې کله چې ځینې
حسي سمبولونه لکه د لیدلو ،اوريدلو بويولو او لمس کولو له الرې گورو او
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د يو بل شي(( دنماي له پاره)) پرې غور کوو ايا د يو بل شی د ښودلو يا
دعاطفي حاالتو او ت ربیاتو او د انساني افکارو له پاره کارول شوي وي
نومساله به په زړه پورې وي.په دې برخه کې ديو ډول سمبولونو سره مخامخ
يو چې زموږ له وجوده بهر واقع دی او دا دا سې يوه څرگندونه ده چې
زموږ دروني احساس راښۍ .سمبولیکه ژبه په همدې اساس داسې ژبه ده
چې د انسان دروني احساسات ،د حسي ت ربیاتوپه توگه توصیفوی ،دې ته
ورته ده چې د داسې کار په ترسره کیدو مشغول وو .يا ورته واقعه ورته
په مادي دونیا کې پیښه شوې وي .په سمبولیکه ژبه کې بیروني دونیا د دنني
دونیا مظهر ده.زموږ په روح او ذهن کې که سمبول د يو بل شي نماينده او
مظهر وبولو نو دا مهم سوال به مطرح شي چې دسمبول اوهغه شی چې
سمبول يې مظهرو ځانهړې رابطه څه ده؟))
غني خان په ټول قوت سره خپل کالم ته دحسې او بصرې سمبولونوبیان
ورکوي .په لوړه سطحه کې چې هم په کې تخیل اوهم په کې تفکر عالي
پوړيو ته پورته کوي او په هغو کې خپل هدف بیانوي او يوه ورکه ژبه بیا
راژوندۍ کوي  .لوستونکي هم فکرکولو ته را بولي.
جانان
دوه مففیففنففو سففففففففتففرگففو کففې رنففهففونفففه پفففه سففففففففوونففو
مففففاتففففه يففففې جففففهففففان ډ کففففړو دگففففلففففونففففو دنففففورونففففو
گفففوټ يفففې د شفففففففففرابفففو دجفففنفففت پفففه جفففهفففان راکفففړو
خوب کې ژونففدون راغی شففففففو ژونففدون ډ دخوبونو
سفففففففففپفففیفففنفففې دسفففففففففپفففوږمفففۍ درڼفففا لفففپفففې ډکفففې ډکفففې
ونففففوسففففففففففتففففې تففففا خففففاوروکففففې زمففففا پففففه قففففدمففففونففففو
رب دې را تفففه وښفففففففففود پففف دمفففیفففنفففې پفففه رازونفففو
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وادې چففول خففولففۍ کففې زمفففا سففففففففتففورې پفففه پففنفففډونففو
سفففففففففاز د حورو اورم سففففففتفففا دحسففففففن پفففه سفففففففففازونو
مفففاتفففه دې رب وښفففففففففود پففف دمفففیفففنفففې پفففه رازونفففو

(۱ـ )٢۳۷
يا
زه يو تور د تیففارې سففففففیوری تففه دځمکې اسففففففمففان نور
بې کنففار دريففاب د رنففگ تففه زه يوڅففاڅکی د سففففففرور
تففه ژونففدون دکففل ژونففدون يې زه د مرگ لمحففه نففاکففام
[

( ۱ـ ) ٢۳٢
په شعرکې هم لکه په نورو ادبي رمزي ژانرونوکې شاعرد هغه څه دښوولو
له پاره چې د واقعیت اومحسوساتو څخه بهر دي ،هغو ته درسیدو اوپوهیدو
له پاره له واقعیت اومحسوساتو پیل کوي ،خو تر هغه چې دکلماتو م ازي
معناچې د هغو شیانو اومحسوسو واقعیتونوحقیقي مدلول ده.په قرينه کې
مشخډ اومحدود دی ،په نتی ه کې د اثر ابهام ته کمښت ورکوي.نه شو
کوالی شعر يوازې يوه رمزي ښکارنده وگڼوخوکله چې دا قرينه نه وي نو
معنی يې پټه اوشعرپیچلی کیږي.همدا د پیچلتیاځانهړنه ده چې د
سمبولیستوشاعرانو شعر يو لوری ټاکي.
اوس چې د غني خان د استیتیکي يا ښکاليیزې پیژندنې لیدلوري ته پام کوو
او خپلې خبرې را ټولوو د غني خان د شعر د نډ او متن له مخې د هغه
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ښکاليیز لید د شاعر د دروني ،عاطفي او خیالي معرفت محصول گڼلى شو.
د شاعردر يو اشراقي در دی .د شاعر ښکاليیزه پوهه که په طبعیت
کې ظاهره شوې وي ،د طبعیت او ښکارندو او مظاهرو ښکال د ېوې متعالي
ښکال مظهر ده.د هغه در لکه دصوفیانو او مشهورو عارفانو په څیر دی.
شاعر محسوسات په هغه ډول نه ويني لکه چې نور يې ويني .هغه يې د
دروني اوباطني رڼا چې د هغه په سراو زړه کې د بلې شوې رڼا په وړانهو
کې ويني .دا هغه وړانهې دې چې محسوساتو ته را غ یږي.

يادښتونه:
.۱خان عبدالغني خان ،د غني کلیات ،د قومونو او قبايلو وزارت ،د نشراتو
رياست،کابل ،کال.۱۳۶۴ :
.٢غني خان ،لټون ،ترتیب او تدوين ،زبیرحسرت ،يونیورستي بک اي نسي،
کال.٢۰۱۱ :
.۳داکترراش ولیشاه خټک ،د رنگ او نور شاعر غني خان ،يونیورستي بک
اي نسي.٢۰۱۳ :
.۴بابک احمدي ،حقیقت و زيبايي(درسهای فلسفه ی هنر) ،نشرمرکز:
.۱۳۷۴
.۵غالم صابر ،کی يرکهاردو اقبال( ،فیلسوفان عشق)ترجمه دکترمحمد
بقايي ماکان.۱۳۸۸ :
.۶مقدمه ی بر زيبا شناسي ههل(،ترجمه محمود عباديان ) کال.۱٩۷۶ :
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.۷کارل گوستاويونگ ،تحلیل رءويا(،ترجمه رضا رضايي)،نشر
افکار.۱۳۸٢،
.۸تقي پور نامداريان ،رمز و داستانهای رمزي در ادب فارسي ،شرکت
انتشارات علمي فرهنهي:چاپ سوم .۱۳۶۸
Shazia Babar. Abdul Ghani Khan & Johan KeatsPashto .٩
Academ ,University of Peshawar.2005.p 267.
۱۰۔ جهانبهلو ،رامین ۔روح هند ،کال ۱۳۸٩ :تهران ۔ ۱۱مخ

څلورم څپرکى
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غني خان اوټيگور
دټیهور ثنا (ترجمه )
سفففففففتفففا پفففه يو ب ري بفففه زه زر ډ يوه گۍ ب لې کړم
څومره مزه سفففففففتفففا دکور کوڅفففه کې چراغفففان کوي
سففففففتففا دخولې ديو ټکي بففه زر سففففففففازونففه جوړ کړمففه
هر ټکی د سفففففففاز بففه سففففففتففا دخیشفففففففت مینې بیففان کوي
زه به چرې ور د زړه مسففففففتۍ سففففففرور ته ب ند نه کړم
مینفففه خوشففففففحفففالۍ کې رڼفففا سففففففتفففا درڼفففا شفففففففففان کوي
سففففففتففا رنهین شففففففراب د قسففففففمففاقسففففففمففه خمففارونو ډ
دې خففاورين جففامهوټي کې زرهففاقسففففففمففه دوران کوي
مفففالفففه دصففففففوفي پفففه فقیرۍ کې وصفففففففففال نشففففففتفففه دی
مفففاتفففه دسفففففففففاقففي سففففففففتففرگففې خففبففرې دجفففانفففان کففوي
[

() ۵٩٩-۱
غني خان او رابندراناتهه ټیهور دواړه د هند د نېمې وچې او د استعمار د
دوران با احساسه شاعران او هنرمندان دي .کله نا کله په يو لوی شاعر او
هنرمند يا د لیکوال په اثارو کې د خپل دوران او د خلکو غوښتنې تبلور او
انعکاس کوي .د دواړو په برخه کې دا فرضیه صدق کوي .ټیهور د هند د
نیمې وچې د هندي او بنهالي اولس نماينده اواز پاتې شوی دی او غنې خان
هم د هند د نېمې وچې د پښتون اولس نماينده چیغه او اعتراض و .له بله
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پلوه غنې خان هغه زلمې وو چې د ټیهور د پالر په ښوون ي شانتي نیکیتن
کې شامل او هلته يې هم زده کړه وکړه.
په شپیتمو کلونو کې کله چې خان عبدالغني خان د شهید داکتر ن یب هللا په
بلنه د علومو اکاديمي د افتخاري غړيتوب د ديپلوم د ترالسه کولو له پاره
کابل ته راغلي وو .د دې کرښو لیکوال ترې د((شانتي نیکیتن)) د ښوون ي
په باب وپوښتل ،هغه په ځواب کې وويل:
زه او اندرا گاندي چې کله په ((شانتي نیکیتن))يا (داراالمان ) کې شامل
شو .سهار به ورتللو.هلته څوکۍ نه وې .موږ به په پسخو کښیناستلو.په اولو
ورځوکې موږ داسې احساس کولوچې دا نور له کالي نه بیروني خلک سم
په ځمکه درومي او موږ هوايي يو يا سرچپه روان يوخو له څو ورځو نه
وروسته زما دا تصور بیخي بدل شو ،او هغه داسې چې دبیرون وگړو په
باب به مې فکر کولو چې ددوۍ پښې پورته او پرسرپه ځمکه روان دي.
هدف دا چې شانتي نیکیتن د انسانیت په اړوند زموږ تصور کامال را بدل
کړ .او موږ يې د انسان او د هغه د لويي اوعظمت په باب فکر ته اړ ايستو.
دا څو جملې يوه خاطره وه .په دې موخه چې که لږ څه غني خان اوټیهور
سره پرتله کړو.
رابندراناتهه ټاگور ستر هندي فیلسوف ،شاعر ،دراماتیست ،ښوونکی ،مقاله
لیکوال او ډيرمشهور رسام يا ان ورگر وو.د هغه فلسفه د ژوند د هغه د
ايديالونو ،نذرانو ،هیواد پالنې او طبعیت پالنې پر بنس والړه ده.
همدارنهه هغه يو ايديال فیلسوف ووخو د ناتورالیزم ،پراگماتیزم او فرديت
په اړوند افکارو د هغه په فلسفه کې انعکاس کړی دی .هغه ارزښتونه چې
د هغه د ژوندانه په مستغني جريان کې مرسته کوي په دې ډول دي.
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البته دا به مشکله وي خو دې کې شک نشته چې څه نا څه غني خان له دغه
ښوون ي او د هندي فرهنگ له هغه مالل نه چې د دغه تمدن په ژورو کې
شته اغیزمن وو.
د ټیهور په باور تمدن زموږ دخپلې ((دارما )) يا دانسان دکمال معنا لري،
دا چې په لويدي ه نړۍ کې يې تمدن بولي په حقیقت کې دهغه هدف څه دى؟
که له ځانه وپوښتو زموږ په فرهنگ کې د انسان د کمال له مفهوم سره يو
معادله گړنه ده.ټیهور د بشر مذهب په اثرکې لیکي :
(( زما له پاره دين په داسې اندازه د لمس وړ دى چې د هغه په اړوند د
خبروکولو حق نه لرم.که د خداى د پیژندلو وس لرم يا دخداى ديدار را ته
پېرزو شوی وي نو دغه مالقات يا لیدنه په نړۍ کې زما په برخه شوې ده.
په انسانانوکې په ونو او الوتونکو کې په ځناورو کې او له هغه سره اړيکه
په اسمان کې احساسوم.په هوا اوبو او هرځاى کې يې احساسوم ،داسې چې
کله هم ټوله نړۍ له ما سره خبرې او راز و نیاز کوي)).
رابندراناته ټیهور د( ) 1861-1941کلونو ترمنځ ژوندکړی او غني خان
د( )1914-1996کلونو ترمنځ ژوند کړی دی .موږ د ټیهور د بندي توب
او د استعمار سره د مبارزو په اړوند لږ پوهیږو خو غني خان داسې ځوان
وو چې د خپلواکۍ د ترالسه کولو په الر کې يې زندانونه هم تیر کړي دي.
الف.ټيگور یو ارمان پالونکی وو:
ټیهورپه دې باور وو چې انسان بايد((نهايي حقیقت))وپیژني.هغه حقیقت
انسان ازادوي .له نړيوال مريیتوب نه يې ژغوري.له اسارت نه يې ژغوري.
د هغه په اړوند ت ربه په نړۍ کې له وهم اوترهې ډکه مايا ده.هغه فکر کولو
چې نړۍ دحقیقت او دوکې او توهم دواړو ځای دی.
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د ټاگورپه نظر انسان دونیا ته د زيات شمیر ځواکمنۍ اوژمنو سره راځي.
د انسان په فزيکي اړتیاوو کې زيات څه ورزياتیږي .دغه ښیهڼې دبشري
شخصیت بې حده ظرفیتونه او هستونې لري.په دې ډول پريوتو کې د انسان
راتلونکی وده کوي .د اضافي ښیهڼو ظرفیت په خپله د انسان په مذهب،
روحانیت ،معنوي او اخالقي فعالیتونو کې متمرکز او راټولیږي.هغه د يو
ايديالیست يا ارمان پالي په توگه د حقايقو ،ارزښتونو او فهیلتونو وفاداره
مالتړی دی .د ټیهور د ويناوو له مخې ((د هنر له الرې انسان کولی شي د
ژوند تمامیت ت ربه کړي.ښکلي هنر هیه نه دی بلکې د روح او د نظم او
دسپلین دروني پوهیدنه او روښنايي ده ،هغه وايي چې رغبت د انسان
برخلیک پاکولی شي)۴ (.
د غني خان په افکاروکې هم داسې ډير څه وينو چې هغه يې د ويلو له پاره
لري .د غني په فکر او اندکې يو ډول دوالیزم هم وينو ،که له يوې خوا هغه
انسان اشراف مخلوقات بولي نو له بلې خوا زيات په ثنويت باندې باوري
دی.هغه په انسان کې اهوارايي او اهريمنې ځانهړنو ته اشاره کوي .د
انسانیت په محور کې د انسان نیمهړي ارمانونه ارزوي او د البرت کامو په
څیر يې ((سیزيف)) ډوله محکوم بولي چې د ناوړو پر ضد مبارزه او
اعتراض وکړي.دغه اعتراض د انسان دبرخلیک يوه برخه گرځي.د انسان
ارمانونه او هیلې زياتې او بې پايه بولي خو د دې ارمانونو پوره کیدل يوه
دايمي شخړه ده .غني خان وايي:
ع به فلسفه
مفففففا خفففففپفففففل زړه الس کفففففې را غفففففونفففففډ کفففففه
تفففففففورې شفففففففففففففپفففففففې اوغفففففففم لفففففففه يفففففففوړه
کفففففففه
دمفففففففاښفففففففففففففام تفففففففیفففففففاره کفففففففې ور
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دسففففففففففففففبففففففففا شففففففففففففففبففففففففنففففففففم لففففففففه يففففففففوړه
اوس يففففففففو زه يففففففففم يففففففففو ارمففففففففان دی
دجففففففففففانففففففففففان دشففففففففففففففففان قصففففففففففففففففه ده
وړوکفففففففففی گفففففففففل اولفففففففففوی خفففففففففزان دی
يففففففففو امففففففففیففففففففد يففففففففو تففففففففلففففففففوسففففففففففففففه ده
مففففففففا مففففففففرگففففففففي تففففففففه شفففففففففففففروع کففففففففړې
د ژونففففففدون د خففففففیشففففففففففففت قففففففیصففففففففففففه ده
دا
اودجفففففففففففففففانفففففففففففففففان
دجفففففففففففففففنفففففففففففففففون
څفففففففففه عففففففففف فففففففففبفففففففففه ففففففففففلسفففففففففففففففففففففففففه ده
[

()۱-۳۵٢
هغه په زياتو شعرونو کې خپل فلسفي تفکربیانوي.شاعردخدای په وړاندې
د يو انسان په توگه دريږي د رنگ ،قوم اومذهب توپیريوې خواته ږدي .د
رب النوع په وجود کې دونیا ويني اويا بالعکس.
غني په خپل عرفاني لید سره کاينات ټول د لوي ذات مظاهربولي.شاعر د
انسانیت کمال د متعالیي ذات په پیژندنه کی بولي .پر دې باورې دی چې
هغه درونې رڼا چې په يوه تن کې روښانه شې د انسانیت خو اته درومي
خو که روښانه نه شي په انسان کې حیواني اژدها هم پرته ده چې انسان د
وحشت اوحیوانیت په لور اړوي.
صحرا
زه پفففففتفففففنفففففگ سفففففففففففتفففففا پفففففه رڼفففففا يفففففم
مفففففیفففففن سفففففففففففتفففففا پفففففه تفففففورو نفففففه يفففففم
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کفففففه کفففففاففففففر کفففففه مسفففففففففففلفففففمفففففان يفففففم
يففففففمففففففه سففففففففففففتففففففا دنففففففورو نففففففه يففففففم
زمففففففففففا واړه کففففففففففمففففففففففزورۍ دي
جفففففوړی سفففففففففففتفففففا سفففففففففففتفففففا دکفففففمفففففالفففففه
تففففففیففففففاره ځففففففکففففففه شففففففففففففولففففففه تففففففوره
چففففففې شففففففففففففوه ورکففففففه لففففففه هففففففاللففففففه
چففففې تففففا ور کففففړمففففه حففففیففففوان شففففففففففم
چففففففې تفففففف ا وويففففففنففففففم انسفففففففففففان شفففففففففففم
(۳۵۸)۳مخ
ټیهور وايي :طبعیت او انسان دواړه ديوسترځوا له خوا هست شوي دي.
د طبعیت اوانسان ترمنځ يوه ټینهه رابطه موجوده ده .په دې اساس انسان
بايد داسې طبیعي عمل وکړي چې دلوي اوعالي ځوا حهور اوشتون په
خپل تن اووجود کې احساس کړي.
د غني خان په افکارو او اثارو کې هم هیومانیزم په ډېره لوړه کچه انعکاس
کوي .هیومانیزم د غني د افکارو يو مرکزي اصل هم دی.غني د انسان او
بشريت له دري ه هرڅه گوري چې البته په همدې اثر کې په دې اړوند
زياتې خبرې لرو .همدا راز غني د ا اصل را برسیره کوي چې وايي:
کفففففعفففففبفففففه جفففففوړه ابفففففراهفففففیفففففم کفففففړه
زه جففففففففففوړ کففففففففففړی يففففففففففم هللا
وايفففه څفففو لفففوی شفففففففففو اوچفففت شفففففففففو
مففففففففففففال
وايففففففففففففه ای
وايففففففففففففه
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غني دوزخ اوجنت هم د انسان د لید له زاويي گوري وايي:
د ادم دنففففففففففظففففففففففر تففففففففففول دی
کفففففه دا تفففففور دی کفففففه دا سففففففففففپفففففیفففففن
د ادم د ژبففففففففې خففففففففیففففففففال دی
دا سففففففففففففپففففففلففففففمففففففۍ او انففففففهففففففبففففففیففففففن
اواز زمففففففففففففا دگففففففففففففوتففففففففففففو
دا
پفففوسفففففففففت مفففړونفففد ښفففففففففکفففلفففی مفففهفففیفففن
[

يا داچې:
دا زمففففففففا خففففففففودۍ جففففففففوړکففففففففړی
د اوبفففففففو شفففففففففففففراب رنفففففففهفففففففیفففففففن
(
)۱-٢۰۷
غني د دعا په نوم يو شعرکې وايي:
چففففې کففففوم ځففففای کففففې فففففريففففاد نففففه اورم دکففففونففففډو
مففففاشففففففففففومففففان يففففا پففففه ټففففکففففرو پسففففففففففې پففففه مففففنففففډو
چففې کف وم ځفففای کففې نفففه مفففذهفففب شفففففففتفففه نفففه قفففانففون
نفففه عشفففففففففقفففونفففه ،نفففه وصفففففففففلفففونفففه ،نفففه بفففیفففلفففتفففون
چففې ک ف وم ځفففای کففې کفففه بفففادشفففففففففاه وي کفففه مففلففنفففگ
يفففو يفففې تفففخفففت او يفففو يفففې تفففاش يفففو يفففې پفففالفففنففففگ
چفففې کفففوم ځفففای مفففال ،اوالد ،دوسفففففففففتفففي بفففې کفففاره
چففې کففوم ځفففای کففې نفففه کفففاروان شففففففففتفففه اونفففه الره
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سففففففففففتففففړې سففففففففففتففففرگففففې مففففې کففففړې پففففټففففې يففففا هللا
زمفففففا خفففففوښفففففففففففه نفففففه ده سفففففففففففتفففففا وړه دونفففففیفففففا
نوهمداسې که د غني کالم او فکري دونیا وپلټو هغه په تهذېبي لحاظ هم د
لويديځ مدنیت نه او هم د شرقي عرفان اوتصوف نه اغیزمن دی ،انسان له
دې دوه زاويو د معرفت مرکز او محراق بولي.د بشر دوستۍ او هیومانزم
ريښي يې هم ژورې دي.
ټیهور وايي طبعیت يو ستر استاد او الرښود دی چي له انسان سره دوښمن
نه دی .طبعیت د مور په څیر يو ډول سخاوت ،ترحم او مهرباني لري .په
دې اساس هغه زده کړې يعنې ښوونې روزنې چې له طبعیت څخه خپله الره
بدلوي ،تنکیو ماشومانو ته نا ويلي زيان رسوي.
((انسان بايدخپلې اړيکې له طبعیت سره د هغه ديو ملهري په توگه جوړې
کړي چې نور ترې پند واخلي)).
د غني په اند او باورونو کې د طبعیت يوخاص اغیز لیدلی شو .هغه سره له
دی چې د رومانتسیزم نه ډير اغیزمن دی خو د يوه ان ورگر او شاعر په
توگه تل د طبعیت او د هغه د سرشاره شان او عظمت ستاينه کوي.هغه
طبعیت د دې له پاره ستايي چې خپل احساس په کې بیان کړي.دهغه خیال
او تصور کیدای شي ساده پرتلنه وي خو ډير زړه وړونکې ده.بالعکس په
هغه کې موږ رښتینواله اوصداقت وينو کومه چې په طبعیت کې موجود
دی.
زمففففففا زړه دخففففففوشفففففففففففحففففففالففففففۍ تففففففازه چففففففمففففففن وو
چفففففارچفففففاپفففففیفففففره تفففففرې بفففففاغفففففچفففففه ديفففففاسففففففففففمفففففیفففففنفففففو
دلفففففتفففففه زرکفففففې هفففففلفففففتفففففه سفففففففففففوي بفففففورا گفففففان وو
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يففوخففوا گففوټ کففې پفففه خففنفففدا شففففففففیففنففک في طففوطففیفففان وو
وی پففففففه مففففففیففففففنففففففځ کففففففې فففففففوارې د امففففففیففففففدونففففففو
د يففففارانففففو د دوسففففففففففتففففانففففوښففففففففففايسففففففففففتففففه نفففف ففففونففففو
څفففو بفففه تفففرې تفففرمفففې تفففرمفففې الړې لفففه تفففیفففزۍ نفففه
څففففو بففففه پففففورتففففه قففففدرې شفففففففففو دخففففپففففلففففه ځففففای نففففه
عفففر ض داچفففې هفففر هفففر طفففرف تفففه خفففوشفففففففففحفففالفففي وه
خففففوشففففففففففحففففالففففي کففففه خففففوشففففففففففحففففالففففي وه مففففالففففي وه
څفففففه خفففففبفففففر ووم چفففففې خفففففزان مفففففې بفففففربفففففاد کفففففړي
دا زمففففا هففففمففففیفففف حففففیففففران زړه بففففه دا ښففففففففففاد کففففړي
() ۱-۶۶۵
غني د سپوږمۍ ،د بوډۍ ټال او د گلونو په لیدو کې د جانان ښکال ويني .د
طبعیت ښکال د هغه واقعیتونو په لورچې له متعالي امرنه راځي ،بیايي .په
دې برخه کې د ټیهور او غني د افکارو تر منځ دا ورته والی روښانه کیږي
چې دواړه د داسې ښکال لیوال دي چې مظاهر يې په طبعیت او در يې د
انسان په دننه کې د احساس سبب دی.
ټیهور يو ستر شاعر او هیواد پال و .د هغه لیکنې د هیواد پالنې له ارزښتونو
ډکې دي .هغه د ازادۍ غوښتونکي غورځنگ سره يو ځای شوچې خپل
هیواد د بهرنیو له السبرۍ او جغ نه ازاد کړي.ملي خدمات ،د وطنپرستي
احساس او نذراني او داسې نورې روزنې ،د هغه په لیکنو کې منعکسې
شوې.
Jana Gana Mana Adlii Nayak Jai Hai.
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دا ډېره مشهوره ملي سندره ده چې د يووالي او تواءمیت يو ډيرپیاوړی
احساس لیږدوي.
پاتريوتیزم هغه څه دي چې د غني فکر او بیان ترې ماالمال دی.د غني
سرودونه او تراني د پاتريوتیزم يو ډير روښانه اوڅرگند دی.شاعر د هند په
نیمه وچه کې د نړۍ د نورو سترو استعمارضد مبارزينو په څیرکلونه په
زندانونو کې تیرکړي دي.کلونه يې ځوانان ه ولي چې په يو تنظیم کې يې
د هیواد او خلکو دخپلواکۍ په موخه په يوه لیکه کې ودروي او د شعر او
کالم په برخه کې د شاعر مشهور شعر د هر افغان اوپښتو ژبې ياد دی چې
وايي:
ای زمفففففا وطفففففنفففففه داللفففففونفففففو خفففففزانفففففې زمفففففا
سففففففففتفففا هففره دره کففې دي دتففورو نښفففففففففانففې زمفففا
يا دا چې واېي:
خففففففففوږ دی مففففففففاتففففففففه مففففففففلففففففففک زمففففففففا
خفففففففففففوږ تفففففففففففر کفففففففففففل جفففففففففففهفففففففففففان
زه بفففففففه ځفففففففم پفففففففه جفففففففنفففففففگ دقفففففففام
زه چفففففففففففې شفففففففففففففففففمفففففففففففه ځفففففففففففوان
[

هغه که په لويديځ کې هم وو ،د پښتو د شاړو او سپیرو کوڅو يادونه کوي
او وايي:
خففففو چففففې وويففففنففففمففففه خففففپففففل دخففففټففففوکففففور
ورتفففه څفففه دي ددونففیفففا ښفففففففففارونفففه ښفففففففکففلففي
يا داچې:
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کفففه خفففازې شففففففففنففې مففې پفففه قففبففر وې والړې
کفففه غفففالم مفففړ وم را ځفففۍ تفففوکفففۍ پفففر الړې
کففففه پففففه خففففپففففلففففو ويففففنففففو نففففه وم لففففمففففبففففیففففدلففففی
پففففه مففففا مففففه پففففلففففیففففتففففوۍ دجففففومففففات غففففاړې
د غني پاتريوتیزم يوازې د خپل هیواد د طبعیت ستاينه نه بلکي د وطن د
انسان د سرنوشت سره ناپايه مینه ده .په دې باب په يوه بله برخه کې هر
اړخیزه يادونه شته.
رابندراناته ټیهور د يوې نړۍ د خلقت او يووالي ډير ستر لیوال وو ،د هغه
په عقیده د يوواحد فرهنگ په منځ کې رنگ ،مذهب او تنوع د وخت د سوله
يیز او گډ نړيوال ژوند له پاره اړتیا بولي .په دې باور دی چې ځان غوښتنه
له ياده وويستل شي او يو نړيوال فرهنگ اي اد کړو چې بنس يې په مینه،
ملهرتیا او رغبت او دوه اړخیزه پوهاوي والړ وي.د نړۍ وطني احساس د
هغه په لیکنو او هنري ان ورگريو کې ځاې نیولی دی.ټیهور د نړيوالتوب
احساس ،درسونه اوعزايم چې په ټوله نړۍ کې ستايل کیږي د يو واحد جهان
له پاره هست کړي دي.
غني خان هم د ټیهور په څیر د نړۍ د خلقت او يووالي ستر لیوال دی .هغه
په نړۍ کې د گډ اوسوله يیز ژوند ارماني دی خو غني تر زياته بريده د خپل
اولس او فرهنگ عاشق دی.که نړيوالتوب گوري هغه هم له يوې عرفاني
لیدتوگی گوري .د شاعر په نړيوالتوب کې هغه د اولس موجوديت او هستي
ډيره ژوره ده ،له بله پلوه غني هم د ټیهور په څیر د نړۍ نظام يو واحد او
عرفاني نظام ويني ،په دې نظام کې د ژبې رنگ ،مذهب اونژاد توپیريو بې
معنا هغه دی .هغه هم نړۍ يو واحد مظهر بولي.
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باچا
بفففففففادشففففففففففففاهفففففففي دجفففففففهفففففففان څفففففففه کفففففففی؟
ځففففففففان لففففففففه ولففففففففې زيففففففففاتففففففففی غففففففففم؟
د انصفففففففففففففاف تفففففففلفففففففل مشفففففففففففففکفففففففل دي
څففففففه بففففففه ډېففففففر کففففففړې څففففففه بففففففه کففففففم
داسففففففففففې تففففخففففت بففففه څففففه کففففړي څففففه کففففړې
چففففففې پففففففری شففففففففففففپففففففه اوورځففففففې ژاړې
اوپه پای کې وايي:
ددې ظفففففففففلفففففففففم پفففففففففه کفففففففففټفففففففففوۍ دی
ربففففففففه بففففففففل کففففففففیففففففففږده بففففففففرغففففففففولففففففففی
مفففففففففالفففففففففه راکفففففففففړه څفففففففففوگفففففففففلفففففففففونفففففففففه
يفففففو نفففففیفففففازبفففففیفففففن شفففففففففففانفففففتفففففې جفففففانفففففان
بففففففف ادشفففففففففففففاهفففففففي هفففففففغفففففففو لفففففففه ورکفففففففه
چفففففففې زغفففففففمفففففففلفففففففی يفففففففې شفففففففففففففي زور
چففففففې پففففففه الس لففففففکففففففه قصففففففففففففاب وي
پففففففه خصففففففففففففلففففففت لففففففکففففففه مففففففنففففففهففففففور
چفففففې خفففففپفففففل ځفففففان تفففففه شفففففففففففي کفففففولفففففي
قففففففففففربففففففففففانففففففففففي د ورور دويففففففففففنففففففففففې
هفففففم ههفففففففففففمفففففولفففففی هفففففم خفففففوړی شفففففففففففي
دغففففففريففففففب دغففففففوښففففففففففففو سففففففففففففپففففففیففففففنففففففې
تفففففففاش وړلفففففففی هفففففففغفففففففه سفففففففففففففرشفففففففففففففي
چفففففففففې وژل لفففففففففکفففففففففه وبفففففففففا کفففففففففړي
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( )۱-٢۴۰
د غني نړيوالتوب يو ډول وحدانیت يا مونیزم دی چې په شرقي عرفان کې
ډيرڅرگند دی.
د ټیهور فلسفه په ډاگه کوي چې هغه دکلمې په واقعي معنا يو ويدانتیست
وو .په يو لوی ځوا چې براهمايي بولي ،عقیده درلوده.هغه د نړۍ يو تنوع
او رنهارنهۍ کې يو ډول يووالی وموند.په روحاني يووالي کې د انسانانو
تر منځ اړيکې بايد داسې اړيکې وي لکه د عشق او لذت ترمنځ اړيکې.هغه
باور درلود چې دواړه يعنې د خدای حهور او د ټولو روحاني مسايلو ترمنځ
حهور.
په دې اساس هغه وايي((:دا به غیر شخصي ټول حقیقي عناصر رد نه
کړي )).هغه په دې مفهوم باور درلود چې وايې((:براهما په ټول موجوديت
سره(( حهور لري)) ،حقیقي ن ات او ژغور هغه وخت عملي کیږي چې
کله فرديت د براهما حهور په خپل تن کې وپیژني .ټیهور د يو انانديو گايو
مهربانه ملهری او مريد وو.
د ويدانتا په بنس يو متعالي ذات موجود دی چې په بشپړه توگه د انساني
در اوپوهې څخه لوړ دی(.لکه نو افالطوني احد) يوازې دسلب له مخې د
هغه په باب خبرې کولی شو .په ودايي افکارو کې لولو(( چې هغه په خپله
عین جهان دی ،هغه هر هغه څه دي چې شتون لري او وي به( )).يا په بل
عبارت هرڅه چې دي برهمن دی) ۳-۱٢٢( ).
په اسالمي فرهنگ کې هم داسې باورونه شته چې اسالمي صوفیان له دغه
ډول افکارو نه اغیزمن وو ،وايي چې بايزيد بسطامي افکار د هندي او
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ويدانتايي افکارو پورې مربوط بولي .يو شمیر کسانو ه ه کړې ده چې د
حالش انالحق د ويدانتا د پلويانو پورې اړوند بولي ،ځیني نورو بیا د من نۍ
اسیا او د پښتنوجغرافیه او نږدې فرهنهي اړيکي د دې افکارو داغیزو دلیل
بللی دی.
په هرصورت موږ د غني خان په افکارو کې ويدانتايي حکم نه کوو او دا
مورد هم نشته خو د دې نه انکار نه شوکوالی چې شاعر غني په ډيره موثره
توگه له اسالمي تصوفي او عرفاني اثارو نه اغیزمن دی .هغه په يو ډول
يووالي او وحدانیت باوري دی .هغه طبعیت او شتون د متعالي امر مظهر
بولي .منصور د هغه ايديال شخصیت دی چې ډيرځله يې په اشعارو کې
ستايلی دی.
د غني خان دا دوعايیه شعر په خپل عمق يا ژوروالي کې مساله ښه روښانه
کوي ،څرگنده خبره ده چې د هغه جانان کوم مادي اوفزيکي او د لیدو وړ
څه نه دي .د هغه جانان متعالي امر دی ،وايي:
سففففففترگو دجففف انفففا ن کې زمفففا ښففففففکلي جهفففانونفففه دي
وادې خفففلفففه دونفففیفففا زه وږی سفففففففففتفففا ددونفففیفففا نفففه يفففم
گوره د فقیر کچ کول کې تفففاش دسففففففف کنفففدر دی پروت
زه يفففم دسفففففففففخفففیفففانفففو ،د شفففففففففومفففانفففو گفففدا نفففه يفففم
زه يفففې پففف ه غفففرور درنفففه دمفففیفففنفففې پفففه نفففوم غفففواړم
زه ملنفففگ بې نیفففازه سفففففففتفففا د وير واويال نفففه يمفففه
يو د سففففففپوږمۍ څفففاڅکی درنفففه ټیفففک لفففه ديفففار غواړم
زه يفففففم دخفففففالفففففونفففففو داللفففففونفففففو گفففففدا نفففففه يفففففم
هغفففه مسفففففففتي غواړم چې يې مرگ نفففه شفففففففي وژلی
زه دې دغفففففمفففففونفففففو دبفففففیفففففهفففففا اوسففففففففففبفففففا نفففففه يفففففم
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او تشفففففففففه دو نیفففا گۍ کفففه دې بخښفففففففې نو ای ا م یره
سففففففت ف ا شففففففوه سففففففتففا دونیففا زه وږی سففففففتففا ددونیففا نففه يم
د غني جهان په شعرکې دوه استقامتونه پیدا کوي ،يو مادي جهان دی اوبل
هغه معنوي جهان چې فکرکوي د هغه معنويت يوه برخه ده او د هغه له
پاره هغه مستي غواړي چې مرگ يې وژلي نه شي.هغه ابدي او جاودانه
دونیا ده چې دمتعالي امر پورې اړه لري.
يا داچې:
د انسففففففففففففففان دعفففففففففقفففففففففلفففففففففه لفففففففففیفففففففففرې
د انسفففففففففففففففان نفففففففففه پفففففففففورې بفففففففففره
څفففففه خفففففو شفففففففففففتفففففه دی چفففففې ځفففففلفففففیفففففږي
زمففففففففا هففففففففوش کففففففففې ډېففففففففوه بففففففففلففففففففه
کفففففه سفففففففففففاقفففففي کفففففه گفففففل کفففففه جفففففام دی
کففففففه گففففففل فففففففام کففففففه گففففففل انففففففدام دی
کففففففه مففففففنصففففففففففففور دی کففففففه امففففففام دی
کففففففففه جففففففففانففففففففان مففففففففاه تففففففففمففففففففام دی
ټففففففففول پففففففففه يففففففففو پففففففففړي تففففففففړلففففففففي
د فففففففففطففففففففرت داسفففففففففففففې نففففففففظففففففففام دی
خفففففففزان پفففففففنفففففففډ د تفففففففخفففففففم ورکفففففففړي
پففففففففاڼففففففففې يففففففففوسفففففففففففففي چففففففففې دگففففففففلففففففففه
څفففففه خفففففو شفففففففففففتفففففه دی چفففففې ځفففففلفففففیفففففږي
زمففففففففا هففففففففوش کففففففففې ډېففففففففوه بففففففففلففففففففه
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() ۱-۶۱۱
د غني خان او د ټیهور د ژوند حاالت او زمان که لږڅه توپیرلري خو په
داسې يو واحد جهان کې اوسیدلي دي چې دواړه په يو ډول د ډولونو له هندي
مدنیت نه اغیزمن دي ،د دوی په تفکر او رومان کې د ښکال ،عشق ،مینې،
او انسان په اړوند ورته عناصر شته.
غني خان که له يوې خوا دپښتني فرهنگ طاليه دار دی نو له بلې خوا په
در او تیز ذهن يې د لويديځ مدنیت ،بريتانیا يورپ او امريکا هم لیدلی
دی خو د هندي فرهنگ اغیزچې د اسیا يو وتلی او لرغونی فرهنگ دی
ژورې ريښې په خپل ځای پاتې دي.د ټیهور او غني دواړو په اثارو کې يو
ډول مالل او غمهیني وينو .دواړه د سولې ،دروني پاکۍ اوسپی لتیا لیوال
دي.
غني په يو ډېرښکلي نظم کې چې گاندهي او شاعر نومیږي ،د هند او د نړۍ
د ډير ستر شخصیت مهاتما گاندهي په تن او روان کې د انساني ښکال يوه
تابلو ترسیموي چې د شاعر په باب پورته ويل شوى در ترې ښه جوتیږي.
هغه ټولې خبرې چې د مخه د ټیهور او د غني په باب وشوې ،د غني خان
دا يو نظم يې ښه نمونه او د نظر مصداق کیدى شي.

گاندهى اوشاعر
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گفففانفففدهي کې دصففففففففففت څفففه ځفففاى مې ونفففه مونفففد
مففففخ يففففې مففففخ نففففه دى  ،بففففدن يففففې بففففدن نففففه دى
دده بريففت خو کونفډه دار ،سففففففترگې سففففففرې نففه دي
پفففه وجود کې خو هیه ځفففاى يې دديفففدن نفففه دى
پففففه ده ولففففې د دونففففیففففا سففففففففففتففففرگففففې خففففوږيففففږي
اولفففففه ده نفففففه ولفففففې هفففففر ظفففففالفففففم ويفففففريفففففږي
غني :
چفففففونفففففه گفففففچ نفففففه وي قفففففبفففففرونفففففه دغفففففازيفففففانفففففو
نففففه څففففو پففففیففففژنففففي سففففففففففقففففي دشففففففففففهففففیففففدانففففو
نفففه لفففیفففلفففي وه ښفففففففففاپفففیفففرۍ نفففه ايفففاز سفففففففففپفففیفففن وه
نفففه عففلففي(رض) ت ف پفففه جففوسفففففففففه شفففففففففاه مففردان وه
ډېففر پفففه خفففارو کففې لففوغففړيففږي پفففادشفففففففففاهففي کففړي
ډېففففر تففففاجففففونففففه دي پففففر سففففففففففر دمففففاشففففففففففومففففانففففو
لفففففففړزوي اسفففففففففففففمفففففففان ژړا دففففففففقفففففففیفففففففرانفففففففو
چې يې سفففففففر پفففه سففففففف فففده پروت وه فرشفففففففتفففه وه
چې يې سفففففففر پفففه غرور پورتفففه کفففه شفففففففیطفففان وه
چفففې پفففخفففپفففلفففه دازغفففو تفففاش څفففو پفففه سفففففففففر کفففه
هففففغففففه سفففففففففر لففففه زيففففب دى تففففاش دبففففادشفففففففففاهففففانففففو
دا بفففففدرنفففففهفففففه بفففففې صفففففففففففففففففتفففففه ځفففففنفففففاور وه
غففم خفففداى ورکففړو خفففداې پفففه ده ډېففر مففهففربفففان وه
ده تفففه يې وښفففففففولفففه مسففففففف تي خ پلفففه هر شفففففففي کې
کففففه وه کففففاڼففففى کففففه وه بففففوټففففى ،کففففه انسففففففففففان وه
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ده کففففې مففففیففففنففففه دهففففر شففففففففففي دژونففففد پففففیففففدا کففففړه
ده کففففې تففففرس پففففه زبففففون حففففال دمففففظففففلففففومففففانففففو
ديفففففى پفففففیفففففدا کفففففړو بفففففې پفففففروا دنفففففوم نفففففامفففففوس
څفففففه بفففففه نفففففوم وي څفففففه نفففففامفففففوس دغفففففالمفففففانفففففو
نففففه طففففاقففففت دڅففففه لففففري نففففه پففففوځ نففففه تففففوپففففې
دده زور دى ت ف صفففففففففاف زړه دصفففففففففاف گففويفففانففو
مففففحففففبففففت دخففففداى صفففففففففففففففت دزړه طففففاقففففت دى
هففففففر طففففففاقففففففت غففففففالم د دې د غففففففالمففففففانففففففو
دده مېنې ښفففففففففايسفففففففففت کې پففف بفففدرنفففگ وجود کړو
څفففففه کفففففه النفففففدې دگفففففلفففففونفففففو پفففففروت ډېفففففران وه
(کلیات  ٢۸مخ )
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پنځم څپرکى

الف :انسان د غني او نيچه په افکارو کې
د انسان په اړوند د غني خان ايديال او فکر نیچه ته ورته دی .نیچه انسان
مخاطب کوي وايي:
(( له چن ي نه دې انسان ته تکامل کړی دی خو تر اوسه ال هم زيات د
چن ې ځانهړنې په تا کې موندل کیږي ،يوه ورځ بیزو ،وې او اوس هم د
بیزوگانو نه بد تر يې)) .
د نیچه اعتراض په انسان باندې د هغه دحیواني غرايزو ،خوندونو او لذتونو
د لټولو په بنس دی خو هغه د انسان کرامت اوعظمت هم نه هیروي .غني
خان هم دا باور په خپلو شعرونو کې څرگند کړی دی.
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د غني خان د يو اوږده نظم محتوى هم دې ته ورته ده :
ربه!
ای پففف ه ښفففففففففايسفففففففففت مینفففه جوړوونکی دگالب ربفففه
سففففففتا ښففففففکلی دونیا شففففففوه د څاروي اودقصفففففففاب ربه
ای چې د ماشفففوم سفففترگې دې جوړې کړې دگل په شفففان
وړو کی اوخوږې خوږې خبرې د بلبفففل پفففه شفففففففففان
زړه يفې پفففا لفففه بفففدو د هففرخففیفففال او د ازاره پفففا
پفففا لفففکفففه شفففففففففبفففنفففم وو دگفففنفففاهفففه او د ازاره پفففا
تفففاچې چفففالفففه ټیففف دفرښففففففتو ښففففففکلي سففففففرونفففه کړل
تففاچې دچففا سففففففترگو لففه جوړ سففففففتوري اوگلونففه کړل
تفففاچې دچفففا حسفففففففن لفففه دخپلو سفففففففترگو نور ورکړو
تففاچې لففه خپففل ځففانففه چففا لففه مینففه اوسففففففرور ورکړو
هفففغفففه مفففحفففبفففوبفففا سفففففففففتفففا ادم نفففه دی ادم خفففور دی
اښففففففیسففففففتففه گالب سففففففتففا گالب نففه دی اور دی اور دی
هغه سففففتا د الس گالب پروت په وينو کې سففففمسففففور دی
سففففففففففتففففا خففففلففففیفففففففففه ربففففه ادم نففففه دی ادم خففففور دی
تفففاچي چفففا لفففه جوړه کړه دحسففففففن اوگلزار قیصفففففففففه
ورکففړه مشففففففففغففوال لفففه دې دمففیففنففې اودلفففدار قففیصفففففففففه
تاچې چا له سففففففتورې اوسففففففپوږمۍ اوماښففففففام جوړ کړلو
تفففا چې چفففا لفففه م ینفففه اومسففففففف تي او خرام جوړ کړ لو
سفففففففترگې يی دي پټې هغفففه نن دزهرو پینې څښفففففففي
سففففففتففا پففه نففامففه ربففه نن سففففففړی دسففففففړو ويني څښففففففي
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 ۶۱۰مخ
نیچه وايي:
(( له وحشته ډ يوې ناڅاپي روښنايي ته گورم ،وينم چې زما په شاوخوا
کې څیروونکي منډې وهي او زه يې په منځ کې يم .د انسان ډېرزيات تحر
دځمکې په بیدياوو ،په ښارجوړولو ،د هیوادونو په جوړولو ،پرله پسې
جهړو او د میږيانو په څیر د پانهې په راټولولو اوبیا د هغې په له من ه
وړلو کې دى .انسانانو له يوبل نه گډه وډه ځغاسته او د يو بل تېر ويستل او
پايمالول زده کړل۔انسانان په بدمرغیو کې فرياد اوپه خوښۍ کې د خوښۍ
اوازونه کوي ،دا ټول د هماغه حیواني ذات اوځانهړنو دوام دی چې په ده
کې دوام کوي)٢-۵۵ ( )) .
غني وايي:
وگفففوره انسفففففففففان تفففه چفففې بفففادشفففففففففاه دځفففنفففاورو دی
دی کفففه ډېر زور وکړي وتی نفففه شففففففي دخپفففل ځفففانفففه
دی لفففه خپفففل وجوده لفففه فطرتفففه لويفففدای نفففه شفففففففي
سفففففففففل ځفففلفففه کفففه جفففمفففع کفففړي کفففلفففونفففه د ايفففرانففففه
دی دخفففپفففلفففه ځفففانفففه دجفففهفففانفففه ورکفففیفففدای نفففه شفففففففففي
کففففلففففه دمففففنففففبففففر نففففه تففففاو شففففففففففي کففففلففففه دجففففانففففانففففه
څفففه وکففړي غففريفففب دا پفففه لففکففهفففاوو کففال گفففانففو بففنفففد
دی کففه ډير زور وکړي وتی نففه شففففففي لففه خپففل ځففانففه
(
)۱-۳۷۶
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نیچه چې کله په انسان او د هغه په کړنو او اعمالو تمرکز کوي ،انسان له
حیوانه يوه نیزه را ټی بولي .هغه په دې باور دی چې حیوانات د لږ وخت
له پاره يا په ټاکلي موسم کې د يوځای کیدو(جنسي يو والي) شوق لري خو
نیچه انسان داسې حیوان بولي چې دا پوله يې ړنهه کړې ده .دا ځکه چې
انسان تل د خوند او لذت پسې سرگردانه دی.نیچه په ملنډو وايي :انسان په
يوه شیبه کې د حیوانیت له پولې اوړي چی جنسي اړيکه ټینهه کړي .له دې
امله جنسي شهوت کولی شي( ځینې حیوانات په مشخډ موسم کې نه) بلکي
په هره شیبه کې پرهغه غالب شي.
خو د نیچه نتی ه گیري بیا په زړه پوري ده ،دوگماتیکه نه ده ،بلکې ځینې
تحلیلي بنسټونه لري او همدا پديده د انسان کیدلو محرکه قوه بولي:
انسان تل دخوند او لذت د سرچینو په لټه کې دی او له کومه ځايه چې په
نړۍ کې د پرله پسې ارضا امکانات نشته نو د جسمي ارضا میدان روحي
او انفسي ارضا ته پريږدي او انتقال کوي ،همدا انتقال دی چې د هغه فکر
ه وي او انسان يې له حیوان نه جال اوعاقل موجود جوړ کړی دی.
په زړه پورې خبره داده چې دنیچه همدې فکري خط هغه دارواپوهنې په
پالر بدل کړ ،زيهموند فرويد نیچه خپل ښوونکی اوستاد او الرښود وباله.
زيهموند فرويد د نیچه د افکارو په دوام پوښتي چې که انسان تل دجنسي
جاذبې په ډگرکې پاتې وای نوکوم اوڅه سبب به وای چې دپوهې په الس
ته راوړلو ،کار اوجوړښتونو ته الس واچوي؟
دې مسالي ته د فرويد ځواب له نبوغ نه ډ وو ،فرويد داسې باور درلود
چې که په رښتیا انسان په خپل حال پريښودل شي د جسمي او جنسي اړتیاوو
د ارضا پرته به د بل څه په لټه کې نه وي .له دغه ډول ژوندانه څخه
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((محرومیت ))به ددې سبب شي چې انسان له حیواني ژونده را وگرځوي.
يوازې د تربیت او روزنې په مرسته انسان زده کړه کوي او د پوهې ،هنر
او جوړښتونو کې د لذت احساس کوي.
د انسان په اړونددا تصوير د معاصرې ارواپوهنې په وسیله وړاندې شوی
دی.اصلي هدف يې د انسان د روحي تعادل او انډول جوړول دي.پاتې دې
نه وي چې د روحي انډول تامین د مادي او معنوي عروش او ارتقا لومړی
شرط دی.
په دې اساس وينوچې د(( داروين دتیورۍ)) فلسفې بیان نه يوازې انسان او
بشر((بیزو)) وگڼله بلکې د نیچه د تیز اوچاال ذهن له مخې يې د انسان او
انسانیت نه ډېر ښه در را منځ ته کړ.
خو له کومه ځايه چې انسان ته په دې مادي نړۍ کې د خوند او لذت سرچیني
لږې الس ته ورځي نو تخیل ته پناه وړي ،د تخیل له الرې دلذت احساس ته
السرسی پیداکوي،همدغه انهیزه ده چې دانسان اوحیوان ترمنځ يو ستر
توپیر را منځ ته کیږي.
حیوان يوازې په حال زمانه يا اوس مهال کې ژوندکوي،له ماضي اومستقبل
نه ناخبره دی ،په دې اړوند کوم تصور هم نه لري خو د انسان تصور چې
د اوسمهال نه تیر او راتلونکي ته پام کوي .له راتلونکي نه دهغه انتظار د
دې سبب کیږي چې له اوسمهال نه خوند وانه اخلي نو يو څه ت ربه کوي
چې تراوسه هیه يوحیوان په هغه نه دی پوهیدلی چې هغه د((نه زغم))
احساس دی.
انسان له دغه نه زغم يا بې زغمۍ نه د تیښتې له پاره ديو داسې مشغولیت
پسې گرځي چې هی ان را وپاروي اوکه هغه پیدا نه کړي نو بیا هستونه او
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تخلیق کوي .دا بهیر دوه عمده شکلونه لري چې يوه لوبه اوبل هنري تخلیق
دی.
په دې ډول نیچه د هنر له سر نه د تقدس تاش لیري کوي او هغه په مريي او
مزودور بدلوي چې د خپل بادار يعني انسان وخت ښه تیر او کسالت يې له
من ه يوسي خوبیا هم وايي دا کوم ټی مقام نه دی ،که دا خبره په پام کې
ونیسوچې د هنر دنده د انسان ژوندی اوخوشاله ساتل دي او دخالقیت هستول
او هغه وينوهی اني کول او را پارول دي چې د انسان په مغز او ذهن کې
جريان لري.
نیچه په خپلو افکارو کې په مدرنه نړۍ کې دوه ډگرونه يعنې((هنري
خالقیت)) او ارواپوهنه په نوي بنس اي اد کړه .هغه په دې اند دی چې د
هغه په فلسفي افکارو کې هغه څه نشته چې د مخه وو .ټول مفاهیم او
ارزښتونه له خپله ځايه سقوط کوي اوپه بل جهان اوبله فها کې نوی اوتازه
مقام پیدا کوي ،له دې امله ده چې د نیچه د افکارو پرته د مدرن جهان او
مدرنیته پوهیدنه ممکنه نه ده.
نیچه د زبرځوا انسان کړنه کې انسان پالنه تشريح کوي ،هغه چې د زبر
انسان گړنه په فلسفه کې را پورته کړه په دې خبره ټینهارکوي چې ځواکمن
انسان يوازې په انساني فهايلو سره له نورو توپیر لري اودجسمي وس له
نظره هیه ډول برتري نه لري اونه هم توپیر لري .په دې اساس چې لږ تر
لږه په تیرو لسو زرو کلونو کې د انسان په هوس اوعقل کې کوم بدلون نه
دی راغلی ،هغه په داسې مهال کې خپله تیورې مطرح کړه چې داروين د
نظرياتو له مخې انسان دبیزو تر سطحې را ټی شو ،دې نظرياتو په خرافاتو
او موهوماتو ،باندې گوذار وکړ .نیچه دا پوښتنه را والړوي چې که فرض
کړو خدای نشته چې موږ په رښتیا بیزو يو او د طبعیت زيږنده يوخو دشعور
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نه برخورداره يو نو اوس بايد وگورو چې که شعور لرو نو ددونیا په کومه
سطحه کې والړيو.؟
غني خان هم په خپلو اشعارو کې په انسان متمرکز دی ،تل د انسان ښه
خويونه د هغه له حیواني غريزو سره خوا په خوا ږدي خو که له يوې خوا
انسان د ارزښتونو هستوونکی بولي نو د هغه له حیواني انهیزو نه هم بې
خبره نه دی .د غني خان انسان دهغه ځپل شويو امیالو نه وروسته يو لوی
ذات ته مراجعه کوي او د هغه سره په وصال کې نړۍ او کاينات ،ښکال او
کمال ويني .د غني دوه شعرونه دي:
بنده
بففففففنففففففده بففففففدلففففففیففففففږي داسففففففففففففې بففففففدلففففففیففففففږي
لففففففکففففففه بففففففدل شففففففففففففي چففففففې وخففففففت دکففففففال
کلفففه يو حسفففففففن شفففففففي يو سفففففففوز اوخوب شفففففففي
کفففلفففه مففف فففنفففون شفففففففففي يفففو لفففیفففونفففتفففوب شفففففففففي
کفففلفففه ففففريفففاد سفففففففففلفففهفففۍ کفففلفففه نفففرتفففوب شفففففففففي
کففلفففه سففففففففیففنفففه دسففففففففقففراط کففلفففه خففرتففوب شففففففففي
(
)۱-۵۳۴
نوې بال
کفففلفففه کفففلفففه را پفففیفففداشفففففففففي يفففوه دارنفففهفففې بفففال
ژبفففه ښففففففکلې اوپسففففففتفففه سففففففر يې ډ وي درڼفففا
سففففففپین گمبففت کې دجومففات،دي پراتففه الت ومنففات
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دا پففففه شفففففففففکففففل ادم ذات پففففه هففففډ ويففففنففففه اژدهففففا
دده دا شففففففففیفففريفففن گفففففففتفففار،کفففففففر کفففففففر او انفففکفففار
پروت يې زړه تفففه دی زنفففار دده هوش توره لمبفففه
دغفففه ښففففففکلي سففففففپین صففففففورت مقبره ده دنفرت
دغفففه پنفففد او نصففففففف یحفففت دی د ز هرو پتفففاسفففففففففه
دا د الل دی د تفففیفففارو ،دسففففففففکفففروټفففو دسففففففففکفففرو
دغفففو سففففففففپفففیفففنفففو مفففنفففارو کفففې اورونفففه دي زرهفففا
دا پففففه شفففففففففکففففل فففففرشفففففففففتففففه ،ده بففففال تففففوره بففففال
هم افففت دی هم وبففا ،غني خففدای دي ترې سففففففففاتففه
() ۱-۵۳۷

هيومانيزم غني او انسان:
خو پر دې نظرونو او باورونو برسیره غني يو ستر هیومانیست هم دى خو
د هیومانیزم په کالسیکه او تیوريکه معنا نه ،بلکې بايد يادونه وکړوچې د
شاعر نظر په دې برخه کې يوازې په يوه استقامت کې نه دى ،بلکې له څو
زاويو د هیومانیزم په اړوند څرگندونې لري.
هیومانیزم د مدرنیزم د دوران بشرپالنه ده چې د اروپا د رنسانس محصول
ده .يا په بل عبارت دکلیسا اومن نیو پیړيو دسکوالستیکي تح ر په وړاندې
کله چې د بشري تمدن د پرمختگ په بهیرکې انسان د پیښو او کايناتو مرکز
او محراق گرځي نو د هیومانیزم فکري او فلسفي ښوون ي يو وار بیا د
يوناني اساطیروله بستر نه سر راپورته کوي .په فلسفه ،ادبیاتو او نورو
هنرونو کې انعکاس کوي .وروسته د شعر او ادبیاتو په بیالبیلو فکري
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جريانونو کې هم ځلیږي خو د دې په څنگ کې پاتې دي نه وي چې د ختیزې
نړۍ په فرهنهونو اوبیالبیلو فکري ښوون یو په تېره تصوف اوعرفان کې
انسان محوري يو څرگند اوځالنده ځاى اومقام لري.
د غني خان شعر او هنر ته په غور کتلو سره دا خبره ښه جوتیږي چې دهغه
په افکاروکې دهیومانیزم د دواړو يا دوشويو فکري بهیرونو اويوډول فکري
او ارواپوهنیزه تالقي يا مخامخ کیدنه موجوده ده.هیومانیزم داسې يو فکري
ښوون ى دى چې اساسي موخه يې په نړۍ کې د انسان ژغورنه او د انسان
اعتال ده .انسان شريف موجود بولي او هغه اصول چې طرحه کوي دانسان
اصلي اړتیاوو ته چې د انسان نوعیت جوړوي ځواب وايي.
په مدرنه نړۍ کې د رنسانس نه وروسته څلور جريانونه دهیومانیزم مدعیان
دي.
دلويدي ې نړۍ لیبرالیزم
دکارل مارکس نظريه
وجودي اصالت يا اگزستانسیالیزم
اوعرفان اوتصوف دمذهب په بڼه کې
لیبرالیزم په تاريخي لحاظ ځان دهیومانیزم د فلسفې او فرهنگ اصلي وارث
بولي.لیبرالیزم هیومانیزم يو پرله پسې او متداوم جريان بولي چې د لرغوني
يونان نه پیل او په معاصره اروپا کې خپل کمال ته ورسید.
د لويدي ې نړۍ يا لويديځ تمدن هیومانیزم د يوناني اساطیرو په بنس سر
راپورته کړ .په لرغوني يوناني اساطیرو کې خديان په خاص مېتولوژيک
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لید او نظر سره يو تهاد په ډاگه کوي چې دځمکې اواسمان ترمنځ يا د
خدايانو او د انسانانو ترمنځ يو رقابت ښى ،ارباب االنواع په پرلپسې توگه
د انسانانو په وړاندې خنډونه اي ادوي.جهالت ناپوهي ،نه معرفت ،پستي
کمزورتیا او انسان په اسارت کې ساتل يې اساسي موخه اوپیام دى ،ه ه
کوي په ځمکه باندې دانسان د حاکمیت اوقدرت مخه ونیسي او له دې نه ډار
لري.داسې انهیرل کیږي چې هر انسان چې د سترې گناه مرتکب کیږي او
هغو چې دخدايانو امر پرځاى نه کړ ،په ډېر ستر عذاب اخته شول .سیزيف،
پرومته او نورې اسطورې ددې خبري مرالونه دي.
په واقعیت کې د انسان او د ارباب االنواعو جهړه چې په اساطیرو کې يې
انعکاس کړى دى د طبعیت د قهرجنو قوتونو په وړاندې او د دغه قوتونو د
ايل کولو او د انسان دحاکمیت او السبرى له پاره استعاره ده خو له رنسانس
نه وروسته نويو هیومانیستانو لکه ديدرو ،ولتر او ان فويرباخ او مارکس
داسې و انهیرله چې اسطوروي نړۍ يا مېتولوژيکه شخړه دمادې اوطبیعي
جهان انعکاس دى او له معنوي او قدسي نړۍ او د سترو شرقي اديانو په
وجود کې روانه شخړه دهماغه مادي نړۍ سره ورته والى لري .په شرقي
مذاهبوکې دانسان اړيکه د اهورا مزدا ،راما ،تايو او ژغورونکي پالر
مسیح د انسان او زيوس له اړيکې سره پرتله کیږي خو ځینې فالسفه د دې
دواړو ترمنځ تناقض ويني او داسې انهیري چې که په لرغونواساطیرو
کې پرومته له خدايانو اور غال کوي ،او انساني نړۍ ته يې راوړي او د دې
گناه له امله په لوی کړاو محکوم کیږي نو په شرقي اديانوکې شیطان يا ابلیس
مقربه ملکه ده چې د خداى له خوا رټل کیږي او د لعنت وړ گرځي ،دا ځکه
چې د خداى امرنه مني چې د ادم پښو ته ولويږي ،په دې پرتلنه کې داور
پرځاى نور اورڼا ده .خدايي نور دخداى امر دى او د يوناني اساطیرو الهام
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اخیستني او پر هماغه اساس د زيوس پرعکس چې انسان دطبعیت له
مريیتوب نه ژغوري.
په دې اساس د بورژوازي لیبرالیزم اومارکسیزم دواړو د يوناني اساطیرو
نه الهام اخلي او هیومانیزم هم په هماغه بنست مطرح کوي.خو اگزستیانسیا
لیزم د دوه يادو شويو جريانونو نه زيات دهیومانیزم ادعا کوي .سارتر وايي:
(( اگزستیانسیالیزم په خپله هیومانیزم دى) .
د سارتر په باور انسان دخپل ځان هستوونکى دى او د يوه لیکوال په قول
چې وايي((:انسان دانسان راتلونکې ده)) يعنې ترمخه يې دپیدايښت اټکل نه
وو شوى .په دې اساس په ټولو فلسفي ښوون یوکې وجودي اصالت انسان
ته په ستر امتیاز قايل دى.
لکه په دې مشهور شعر کې چې دمخه مو هم را اخیستې وو چې وايي :
اومففففا ځففففان لففففه سفففففففففاز کففففه پففففخففففپففففلففففه جففففوړ
دخفففففپفففففل خفففففوب نفففففه دخفففففپفففففل خفففففیفففففال نفففففه
اومففففا ځففففان لففففه مففففرگ کففففه پففففخففففپففففلففففه جففففوړ
دسففففففففففففپففففففرلففففففي دزيففففففړو گففففففلففففففونففففففو نففففففه
داللفففففففففونفففففففففو نفففففففففه دځفففففففففوانفففففففففۍ نفففففففففه
خو بل جريان مذهبې جريان دى چې له عرفان او تصوف نه الهام اخلي .دا
جريان انسان په اعلى حدکې پرهیزگارۍ او ايرار ته را بولي.ټول مذهبونه
د انسان د خلقت د فلسفې او د انسان دپیدايښت نه پیل کوي .مشهور عارف
شیخ محى الدين عربي کامل انسان د خداى خلیفه بولي.
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په سترو شرقي مکتبونو کې انسان دنړۍ اوکايناتو له خداى سره اړيکي
لري.په زردشتیزم کې انسان د اهورا مزدا ملهرى اومالتړی دى.او ان د
خلقت په ستره معرکه کې له انسان سره دنیکۍ په برې کې د انهره مینو(د
سپنتامینو ضد يا اهريمن يا ناوړه اوبد خصلت ) په وړاندې مرسته کوي.
د وحدت وجود په عرفاني جريانونو کې چې په سرکې يې په ټولو هندي
مذهبونو کې دخداى ،انسان او عشق درې واړه يوه پیښه را منځ ته کوي
چې د هستۍ نړۍ له سره جوړه کړي.انسان اوخداى په دې مذهب کې داسې
سره شريک دي چې منطقي جالوالى يې ممکن نه دى،زموږ دسترو
صوفیانو اوعارفانو په اثارو کې هم داسې بريښي او مرالونه يې زيات دي.
د غني يوشعر:
ټول جهفففان خفففاموش وو يو ادم و چې گويفففانفففه شففففففو
مففیففنففې داسففففففف ې يففوړو بففې خففبففره دخففپفففل ځفففانفففه شفففففففو
وې ،زرلکهفففا سفففففففوالونفففه ،ژونفففد جواب يمفففه دټولو
زه يفففو مفففقصفففففففففد نفففه يفففم ،خفففو بفففاب يفففمفففه دټفففولفففو
زه کففففلففففه مففففراد ،کففففلففففه ارمففففان کففففلففففه غففففرور يففففمففففه
زه ټفففنفففگ اوټفففکفففور يفففم ،زه شفففففففففراب يفففمفففه دټفففولفففو
زه کففففامففففل کففففمففففال ،زه سفففففففففر ربففففاب يففففمففففه دټففففولففففو
دا چې تففه يې اى جففانففانففه ،دا چې سففففففتففا هسففففففتې رڼففا ده
دا زمففففا مففففیففففنففففه ارمففففان دى ،دا زمففففا ژړا خففففنففففدا ده
دمفال خفبفرې خفوشفففففففې مفعفففامفلفففه سفففففففتفففا اوزمفففا ده
دا داسففففففتان د لوږې نه دى دا قصففففففه دعشففففففق اوسففففففاه ده
د زمفففا ورکى پففف راز سفففففففتفففا دحسفففففففن اوکمفففال دى
دا زما کمزورى سترگې ستا دښايست جاه وجالل دى
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عرفان
انسففففففان نه ده تشففففففه خاوره چې په خاورو کې شففففففي خاورې
دې کې سفففاز يو ابدي دى که لږ چپ شفففوې ته به يې واورې
ماخذونه:
.۱غني خان ،لټون ،يونیورستي بک اي نسي ،پیښور.٢۰۱۱ ،
.٢فاضل غیبي ،فلسفه مدرن وايران ،چاپ اول ،پیام خ (محل چاپ مالوم نه
دی)کال.۱۳٩۰،
.۳قاسم کاکايي ،وحدت وجود ،به روايت ابن عربي واکهارت.۱۳۸۵ ،
SWASTIK
4.http://www.preservearticles.com/201105086343/philos
ophy-of-rabindranath-tagore.html
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شپږم څپرکى
مال او غني خان
د غني خان د ژوند له مطالعې جوتیږي چې هغه په ډيره تنكۍ ځوانۍ او
زلمیتوب كې ديني او مذهبي زده كړې كړي دي .هغه په اتمانزو کې
ښوون ی ولوست ،ارومرو چې عربي او فارسي ژبې يې هم دغلته زده كړې
وې .د دې زده كړو له بركته د هغه ذهن او فكر د ديني او مذهبي مسايلو په
درك ښه وس پیدا كړ .هغه د خدای د وحدانیت پیغمبر ،قران ،ژوند ،مرگ،
دوزخ اوجنت په باب ښه ژوره پوهه ترالسه كړه .په دې لړكې يې د دين او
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الهی احكامو دروغ ن مفسر ته هم پام واوښت .دا المل شو چې د الهي
مشیت او د هغه د كون و فیكون څخه د ناسم پوهاوي د تبلیغونكي څیره په
خپلو شعرونو روښانه كړي.
دغني خان يو ملهري يادونه ده چې استاد بینوا هم په اوسني لیکوال کې را
اخیستې ده ،وايي:
(( په هغو ورځو کې دباچا خان دا خیال و ،چې د غني نه يو لوی اسالمي
عالم جوړ کړي نو ځکه غني خان اوه کاله د عربي مروش علوم ولوستل په
تیره يې بیا د قران تفسیرونه (مسلم ،بخاري،احسن المسايل)(اسالمي قانون)
او(بلوغ المرام)تقريبا ټول يې ياد وو او عربي ژبه يې دخپلې پښتو په شان
روانه ويله)).
وايي چې يوځل د هند د ديوبند د اسالمي مدرسې يو موالنا دې ازاد ښوون ي
ته راغلی و ،غني خان د ټولو شاگردانو مخ کې ودريد او شل دقیقي يې په
فصیحه عربي ژبه وينا وکړه.موالنا پوښتنه وکړه چې دا هلک عرب دی؟))
باچا خان موسکی شو ويې ويل :نه دا زما زوی سوچه اشنغری پښتون
دی)۸۷۸·۱( )).
د غني خان په شعرونو كې مال يوسمبول دی .د جهالت او تاريك اندۍ
سمبول.د ښكال ضد او د بدرنهۍ سمبول او په نهايت كې د معرفت ضد
سمبول .دوه حقیقته د مال په اړوند د يادونې وړ دي چې د غني په شعرونو
كې ډير څرگند دي.
يو د پښتنو د ازادۍ سره دوښمني او د پرديو په خدمت كې كیدل دي .چې په
همدې اساس د مال كردار په دواړو كې ډيرڅرگند دی.
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له بلي خوا مال په ښكاره كې د خلكو د پوهاوي او هغو ته د الرښوونې
مدعي دي چې په سطحي او ابتدايي پوهه نه شي كوالی د خلكو پوهه لوړه
يوسي بلكې نور هم د خلكو د جهالت سبب كیږي يا دده جهالت ټولنې ته
انتقالیږي.
درېیم دا چې مال په پښتنې ټولنه كې د ټولنیز – اقتصادي دريځ په لحاظ په
ډيره ټیټه سطحه كې موقعیت لري ،او درلود يې خو ځیني عوامل اوسببونه
وو چې مال ته يې د لښكرو په سركې ځای وركړی دی.
څلورم ،د پښتنو په تاريخ كې ان د مغلو له دوران راهیسې مال د دربار او
پرديوحاكمانو په خدمت كې شو .د بايزيد روښان پر ضد د اخون درويزه
دريځ اوبیا دخوشحال خان پرضد د مال میانور پروپیهنډه او تبلیغ چې په
سوات نامه كې يې مفصل تفسیرشته ،همدارنهه د خدايي خدمتهارو پر
ضدچې سرخپوش يې د بلشويكانوسره ورته تبلیغول ،ښه مرالونه دي .پرديو
حاكمانو د ملي ازادۍ او خپلواكۍ د مبارزينو پر ضد له ډيرو وسايلو
كارواخیست چې يوه عمده وسیله يې د دين او مذهب له سپی لي نامه گټه
اخیستل وو چې د دې كار له پاره بیا هم مال وسیله شوې ده.مال د دربارونو
د جیره خور په توگه كردار تر سره كړي دی.د انهريزي استعمار د السبرۍ
په مهال هم انهريزانو تر هرڅه د مخه د پښتنو د فرهنگ په اړه څیړنه
وكړه او له څیړني وروسته يې مال په خپل الس كې ونیو.
البته په دې كې استرنا هم شته ،په ټول كې هر مال د استعمار په خدمت كې
نه بلكې ډير پیاوړي اومبارز عالمان هم وو چې هغوۍ بیا په دې كتیهورۍ
كې نه شو شمیرلی.
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خو په هر صورت بیرته خپلې خبرې ته ورگرځو او هغه دا چې دا خبره
څو دلیلونه لري ،يو دا چې په پښتني ټولنه كې په تاريخي لحاظ مال دځمكې
او جايداد خاوند نه وو (په تاريخي اوقومي لحاظ) هغه زياتره وخت د كلیوالو
او كورونو څخه د راټول شوي ټوك اومړۍ په وسیله تغذيه كیدلو ،له بلې
خوا سخت فزيكي او جسماني كار كولو ته هم برابر نه وو ،په نوموړي
باندې د جومات د لومړيو ورځو لوږه او د بل مړۍ ته سترگې وازې پاتې
كیدل د دې سبب شوې چې تل وږی پاتې شي او د((پټې لوږې)) حقارت
دهغه دشخصیت برخه وگرځي.
د مال پوهه او درك داسې جوړيږي چې زيات په تاريخ او د خپل هیواد په
جغرافیه اگاه نه وي او باور هم پرې نه لري بلكې هغه دملت اوقوم پرضدد
امه(امت)د مفهوم لیوال دی او د امه يا امت مفهوم يو ډول مذهبي بین المللیت
ښي .سره له دې چې دا يوه سپی لې انهیزه ده خو د ظالموحكامو اومستبدينو
له خوا د ملتونو د مريې كولوله پاره يې د يو دام حیریت غوره كړ .په همدې
اساس مال ته ازادي او حاكمیت هم دومره ارزښت نه لري چې موږ يې په
معاصر تاريخ كې ژوندي مرالونه لرو.
د دې خبرې يو ژوندی مرال د تېرې پیړۍ په اتیايمه لسیزه كې د يوه مذهبي
– افراطي گوند له خوا له پاكستان سره د كانفدراسیون طرح منل شوې وه.
غوښتل يې چې په مذهبې ايديولوژيك بنس د افغانستان او پاكستان
كانفدراسیون جوړ كړي چې د فقید داكتر ن یب هللا شهید له خوا په شدت
سره وغندل اومحكوم شو.
بل مرال يې د گوانتانامو ماتې زولنې د اثر د لیكوال(بدرالزمان بدر)يوه كیسه
ده چې په خپل ياد كتاب كې يې درش كړې ده چې كله د كونړ د جمیل الرحمان
سلفي وراره چې يو وخت د اسالمي گوند غړې وو او وروسته يې جال تنظیم
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جوړ كړ .په افغانستان كې د م اهدينو د راتگ په درشل كې ای اس ای ته
يوه طرح وركړې وه · په دې ډول چې افغانستان بايد په كوچنیو ايالتونو
وويشل شي .د م اهدينو قوماندانان دې د هغو اداره وكړي اوپه م موع كې
دې د افغانستان د اياالتو اداره د پاكستان له خوا تركنترول الندي وي .دا
كتاب نور ډيرحقايق هم رسوا كوي چې البته ددې مقالي له حوصلي بهر دي.
د هند دنېمې وچې د ازادۍ نه وروسته د پښتنو ازادي بخښوونكی غورځنگ
د مال تېر د مال او د هغه د ايديولوژۍ پر اثر مات شو ،ان دا چې د انهريزانو
له خوا د دې له پاره چې د پښتنو ازادۍ وننهوي نو د پاكستان په گټه يې
رای وركولو په مهال د هندوانو گرنگ د قران پاك په خوا كې كیښود ،حال
داچې دين او مذهب د پاكې عقیدې او باور بنس دی ،نه د هیواد دخپلواكۍ
او خودمختارۍ د ارزښتونو له پاره بنس  .د صدراسالم په مهال يهودو او
مسلمانانو يوځای ژوند كاوه.
له بلې خوا پښتون مال د ژورې دېني اومذهبي – اسالمي پوهې څښتن نه
دی .بلكې د سطحي معلوماتو او مسايلو تكراروونكي دی.هغه چا ياكسانو
چې له مدرسه يي زده كړو زياته گټه تر السه كړي هغوی بیا له دې دايرې
څخه وتلي اومشهور عالمان بلل شوي دي چې د هیواد ،خلكو اوخپلواكۍ
علمبرداران گڼل شوي دي .البته په دې بحث كې زموږ خبره دسطحي اولږ
معرفته مال په باب ده.
همدارنهه مال او د هغه پورې اړوند ځواك تل د مدرنیزم او پرمختگ په
وړاندې دريدلی دی.
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خو له بلې خوا غني خان چې د يو ډول اشراقي پوهي خاوند هم دی .د همدغه
پوهې بنیاد په عرفان كې دی.عرفان او مذهبي دوگماتیزم سره دومره څنگ
نه لهوي.
غني خان د يوه شاعر او فلسفي په توگه چې له يوې خوا د ژورې پوهې او
صالحیت خاوند دی نو مال د جهالت ،ناپوهۍ ،سمبول بولي په يو شعر كې
گورو.
الف·غنې څه وایي؟ :
غنې خان مال مخاطب كوي او ورته وايي چې ته دخدای په كور كې دبت
سفیريې .د دې خطاب او استنتاش داليل په دې كې دی چې مال او د هغه
كوچنیوالي څخه د محرومیت او عقدو په بنیاد د گیډې او خپل ځان سره
افراطي مینه لري .پیسې ،خوراك ،حلوا ،پیتي داسې څه دي چې مال له خپل
جسم او وجود نه بت جوړوي يا د ياد شوي شوق د بت دجوړيدو سبب كیږي
نو د دې له پاره چې د هغه په روح او روان كې خدايي جذبه را وپاريږي
او په شور او جذبه اذان اداء كړي په اذان كې خپل ژور عاطفي او انساني
خدايي جذبه نه شي ورځای كولی ،دا ځكه چې د غني په باور د اذان كولو
په مها ل هم دخپلې گیډې په غم كې دی.
هم دا شان د مال سترگې د جنت په تصور كې په حورو او ښ و سرې دي.
د میلو او عیاشئ د ځای په توگه يې په ذهن كې ژوندۍ ساتي .په ذهن كې
له جنته پاريس جوړوي.د شاتو او شیدو ويالي ويني .هلته چې د فیرنۍ او
حلوا کیسې وي نو بس يوازې د مادي نعمتونو داستان په ذهن كې پالي.
خدايي جنون او عشق په مال كي نشته .يوازې څربې حورې ،بربنډې
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حورې ،د شهوتو او ځان مړولو مكان په توگه د جنت تصور له ځانه سره
لري او پرې فكركوي.
خو باالمقابل غني خان په خپل شعر كې د جنت واقعي او رښتینی تصوير
لري.دا تصوير د هغه په ژوره اشراقي پوهه كې نغښتی دی .هلته چې
انسانیت تعالي پیداكوي .د شور اوجذبې او سكر ترعالي حده لوړيږي.په
هرڅه كې ښكال ويني او د هغه ښكال يو داسې نور او رڼا ته ورته وي چې
د هغې په درك او پوهیدنې سره انسان خپل ځان او هستي په يولوی درياب
كې محوه بولي.
خو د جاهل بې ضمیره او ناپوهه مال درك څه دی؟ دا په خپله د غني په
شعركې جوتیږي وايي چې د دونیا د مزو لټول .د حورو په سترگو كې د
ډموخندا لیدل لكه په اسمان كې دډيران وږمه لټول دي خو غني وايي چې
ماليوازې خیټه پیژني .مستي اوجانان نه پیژني.مردي اومیړانه اوپه ډگركې
له ځانه تیريدل نه پیژني.يوازې ببره ږيره وسیله بولي .ټول شعر په دې ډول
دی.
جنت
ډوډۍ غففففففففړپ مففففففففال ،جففففففففنففففففففتففففففففی مففففففففال
حففففففففلففففففففوا قففففففففب مففففففففال ،واليففففففففتففففففففي مففففففففال
پفففففففه پفففففففیسففففففففففففو قفففففففربفففففففان اوسففففففففففففتفففففففی مفففففففال
د پفففففوالو پفففففه شفففففففففففوق خفففففوري پفففففیفففففتفففففي مفففففال
دا بفففففې عشفففففففففففقفففففه ،بفففففې جفففففوشفففففففففففه او مفففففړآذان
دا چفففففففلفففففففي د مفففففففاغ او ارزان ضفففففففففففففمفففففففیفففففففر
د دې سففففففففففپففففیففففن دسففففففففففتففففار د تففففوهففففیففففن يففففې تففففه
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پففففه دې کففففور د خففففدای کففففې د بففففت سفففففففففففففففیففففر
مففففاتففففه وايففففې چففففې ځففففه چففففې جففففنففففت تففففه ځففففو
سفففففففففففتفففففا جفففففنفففففت سفففففففففففتفففففا د لفففففوږې ارمفففففان دی
سففففففففففتفففففا جفففففنفففففت د خفففففورا او د ښفففففففففف فففففو ډ
سففففففففففتففففا جففففنففففت نففففیففففم پففففیففففرس نففففیففففم طففففهففففران دی
سفففففففففففتفففففا جفففففنفففففت کفففففې دريفففففاب دشفففففففففففوروا روان
پفففففیفففففمفففففانفففففې د ففففففیفففففرنفففففۍ نفففففه بفففففر پفففففورې دی
سففففففففففتففففا جففففنففففت کففففې جففففنففففون او تففففاالش نشففففففففففتففففه
سفففففففففففتففففففا جففففففنففففففت کففففففې څففففففربففففففې حففففففورې دي
سففففففتفففا جنفففت کې نفففه سففففففوز نفففه ارمفففان شففففففتفففه دی
غفففټفففې خفففیفففټفففې ،لفففمفففدې ،سفففففففففپفففورې شفففففففففونفففډې دي
سفففففففففتفففا جفففنفففت کفففې غفففوښفففففففففتفففل او بفففیفففلفففل نشفففففففففتفففه
واړه حففففففورې ،رضففففففففففففا او بففففففربففففففنففففففډې دی
سففففففففففتفففففا جفففففنفففففت د جفففففنفففففون بفففففې خفففففبفففففره ژونفففففد
سففففففتفففا جنفففت يو اوښففففففیفففار شفففففففففان تصففففففوير د ځفففان
سففففففففففتففففا جففففنففففت د شففففففففففهففففوت او د تففففنففففدې ډ
سففففففففففتففففا جففففنففففت سففففففففففتففففا د لففففوږې د تففففاو امففففکففففان
ډوډۍ غففففففففړپ مففففففففال ،جففففففففنففففففففتففففففففی مففففففففال
پففففففه پففففففیسففففففففففففو قففففففربففففففان ،اوسففففففففففففتففففففي مففففففال
راشففففففففففففه واوره تففففففه چففففففې جففففففنففففففت څففففففه دی
د غففففففففنففففففففي جففففففففنففففففففت ،د غففففففففنففففففففي مففففففففال
تفففففه پفففففه جفففففنفففففت کفففففې مفففففزې د دنفففففیفففففا لفففففټفففففی
د حففففورو سففففففففففتففففرګففففو کففففې د ډمففففو خففففنففففدا لففففټففففی
تففففه پففففه آسففففففففففمففففان کففففې وږمففففه د ډيففففران لففففټففففی
او پفففه تفففیفففرو کفففې سفففففففففپفففوږمفففۍ لفففه مفففکفففان لفففټفففی
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لیونی نفففه شفففففففوې تفففه خمفففار او مسفففففففتي نفففه پیژنې
مسفففففففتفففانفففه نفففه شفففففففوې د لربفففا پرسففففففف تي نفففه پ یژنفې
تففففا د دنففففیففففا دپففففاره مففففیففففنففففه د جففففانففففان ورکففففړه
مففف فففنفففون پفففه بفففیفففعفففه ،بفففیفففخفففودي د جفففانفففان ورکفففړه
الس دې کفففه اوږد بفففادشفففففففففاه في الړه فففقففیففرشففففففففولففې
يفففا زمفففا خفففان وې يفففا د کفففنفففډو رنفففډو پفففیفففرشففففففففولفففې
ټولفففه خیټفففه شفففففففوې مسفففففففتې او جفففانفففان نفففه پیژنې
ټولفففه ږيره ږيره شفففففففوې مردي او میفففدان نفففه پیژنې
زمفففا امیره تفففالي څففف او ټکری خور شففففففوې زمفففا
زمفففا سففففففرداره تفففه مړۍ وظیففففه خور شففففففوې زمفففا
()۱٢۴-٢
ب.جنت:
د جنت شعر د غني خان نیمه عرفاني اوسمبولیک اثر دی .په دې شعرکې
لومړی لوی او مطلق ذات توصیفوي .د هغه ال محدود او اليتناهي قدرت
تشريح کوي ،او د شاعر دا عقیده په کې حرکت کوي چې دغه ذات او دا
قدرت د مال او شیطان په وسیله محدود شوې ده نو بیا هم په مالسخته نیوکه
کوي.
غني په خپل شعركې د مال دا نظرچې د لوی ذات قدرت ،ترحم ،مهربانۍ
او د هغه د المحدود وس په باب كوم تصوير وړاندې كوي هغه د گونه ،
چن ي او سامري د خوسکي په ان ور كې ويني .د شاعرجنت د مال د جنت
پرخالف په انساني دونیا کې د انسان د رواني ارامۍ او د انسان د نیکمرغۍ
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حالت دی.شاعر له مکاره نړۍ تیښته کوي جنون او لیونتوب غوره کوي او
په دغه جنون او لیونتوب حالت کې په رسا اواز او په زغرده وايي چې زه
خو هم لیونی يم او هم شرابي يم.دی تیارو ته چې گورم زړه مې په تنگ
شي ،وايم چیغه وکړم چې ای لويه ربه ستا دونیا محدوده نه ده .ستا مینه هم
حد نه لري ،ستا کرم اومهرخو هم حد نه لري نو بیا ولې ستا سامرې ډوله
موجودات ستا له شیطان سره په يوه الرځي.
سففففففتا د رحمت څه حد هم شففففففته دی؟ ای بې حسففففففابه ای بې پايانه
سفففتا خیشفففت او مینه څو شفففي تللی ،د سفففترګو پټه رو د ارمانه
د مال سففففففترګې د قهره ډکې راتفففه قصففففففې کوي د درد او زور
د جانان شففففففونډې د کوکو وږې ،وئ راشففففففه اوګوره جنت کې اور
مرـ بلې سفففترګې او خوري پن ې راته خوزی لحد ،نیسفففت او عدم
شفففیطان ،مال ،دواړه په يو آواز وئ ،سفففتا ګناه ډيره ده او رحمت کم
مشففففففر والړ همسففففففففا پففه الس ،قبففا پففه ولي دسففففففت فار پففه سففففففر
الټو وزری د بلبفففل ايښففففففی ،ښفففففففففايي شففففففهبفففاز تفففه د ايلم سففففففر
ښفففففففاپیر مشففففففر دی د کاروان ،د رڼا خیشفففففففت او سففففففنګار لټئ
سففففففففامری ژاړی د زروبفففت کې ژونفففدون مسففففففتي او خمفففار لټئ
ګونګ د سففففففوټو په ډيرۍ پورته ،زيړی لولکي ته د نور بیان کئ
چین ی د خاورې په ممبر بره ،قیصففففففې د حورو او د آسففففففمان کئ
ځفففکفففه پفففه چفففغفففو زه د جفففمفففاتفففه الړم پفففه لفففورې د مفففیفففخفففانفففې
دې خپلو سففففففترګو ډوب کړم تففالففه کړم هم شففففففرابي کړم هم لیونی
خو چه په بدو او بدرنګو خپل لکه د سففففففکورلو ګی او اور شففففففمه
چې سفففر او تال مې تیاره فنا کړي د بې وسفففئ فرياد ژړا او شفففور
شففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففه
نففو ځفففان تفففه وايففم تفففاتفففه واوروم دا د م ف ففبففوره زړګ في بففهفففانفففه
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شفففففی تللی ،ای بې حسفففففابه ای بې پايانه

()۳۴ -٢
مال يوازې په دې ټینهار كوي چې :دمرـ بلې سترګې او خورې پن ې
خوزي .لحد ،نیست او عدم دی خو د شاعر په باور مرگ ان ام د هستۍ نه
دی .بلكې دا هستي ابدي ده ،مرگ هغه نه شي وژلي .داسې مستي غواړم
چې يې مرگ نه شي وژلی.
خوشیطان او مال ،دواړه په يو آواز وايي ،ستا د گناه پر مقیاس رحمت ډير
لږ دى.
پورتنی عبارات :دخلقت په اسطوره كې دخیر او شر تناسب په باب پوښتنه
راپورته كوي ،د غني مخاطب په شعر كې لوى ذات دى.غني په ډاگه د
خدايي اوالوهیت ناسم تفسیرچې د مال له خوا وركول كیږي په ډاگه كوي او
په يوه ځاى كې د شیطان او مال تالقي ويني.دمالمحدوده نړۍ اومحدود
تفکرترسیموي .هغه چې تنهه ده اوپه نورو باندې يې هم تنهول غواړي.
شیطان په دې تنگ فكرۍ كې د مال الشعوري ملهری دى.مالپه شیطان
لعنت وايي خو په واقعیت كې هغه څه چې د بشر او اشراف المخلوقات
پرضد دى ،هغه كوي ،يعنې د خداى رحمت محدودوي .د خداى په خدايي
كې حدود پیدا كوي .دهغه رحمت كي كمښت جوتوي او دوزخ اوجنت يوازې
دخپل تفسیر له مخې څرگندوي نه هغه ډول چې دخداى له خوا ويل شوى
دى.
شیطان په عرفاني ادبیاتوكې د انسان د دروني اوباطني وسوسې مرال دی.يا
په بل عبارت لوامه نفس دی.مالچې د خپل کرکتر اوخصوصیاتو او لږې
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محدودې پوهې پر اساس مستغني موجود نه بلکې د خپل نفس مريی دی .د
شیطان کردار ادا کوي .يا په بل عبارت شیطان پر هغه کې او هغه په شیطان
کې را څرگنديږي.
د شعر وروستۍ برخه په كلكه او ترخه ژبه د مال او شیطان دواړو له پاره
هغه سمبولونه كاروي چې په كلتوري لحاظ په پښتنې ټولنه كې د طفیلي او
مفت خوره حیوان له پاره استعمالیږي.
يعنې ښاپیرك او د كاروان مشري ،د زرو په بت كې د سامري ژړا ده.
سامري يواسطوره وي موجود دی.كله چې موسی (ع) خپل قوم ته وويل
چې واحد خدای او د هغه پیغمبري ومني نو ......د څیړونکو په باور د
سلیمان(ع) له مرگه وروسته د يهوديانوملک په دوه برخو وويشل شو.
جنوبې برخه يې د يهوديه چې پايتخت يې اورشلیم دی اوشمالي برخه يې
سمارا چې پايتخت يې نابلس وو .په تورات کې (هوشع نبې)راغلي دي چې
د دې ځای پادشاهانوخوسکی پرست کاوه .د يوشع په ( ۴او ) ۷باب کې
راغلي دې ((ای اسرايیله اوس خدای ته پرې ايښی يې دا ځکه چې الره
دې ورته پرې ايښې ده او دخوسکي پرست کوۍ .ستاسې خوسکی چې
دصنعتهرانو په الس جوړ شو نو دخدای قهر به پر تاسو نازل شي .هغه
خوسکی چې تاسوجوړ کړی کوچني به شي او هغه باد کرلي بړبوکۍ به يې
وريبي)) .
د موسی قوم وويل چې موږ په خپله خوښه ددې خالف مرتکب نه شو خو
سامري موږ اړ کړو چې هغه زيورات چې له مصر نه يې راوړي وو په
اور يې ويلي کړل چې کله ويلي شول له هغې يې خوسکۍ جوړ کړ چې
اواز لري .سامري موږ ته وويل چي ستاسو خدای او د موسی خدای همدا
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خوسکی دی .خو موسی هغو ته وايي ،ای خوسکی پرستو نه گورۍ چې
له دې خوسکي نه هیه خیر او شرنه ترالسه کیږي) ۱٢۷-۳( )) .
غني خان په خپل شعر كې د مال كردار لكه گونه چې د مرداريو د ډيريو
پر سر ناست وي ترسیموي .يا دا چې چن ى د خاورې په ممبر د حورو
كیسې كوي نو ځكه غني خان له جماته تښتي اومیخانې ته درومي په داسې
مهال كې سر او تال كې تیاري فنا كړي.د بې وسئ فرياد ژړا او شور په
حالت كې خداى ته وايي :چې اى لويه ذاته ستا ښايست او مینه څوك تللى
شي؟
چې سفففر او تال مې تیاره فنا کړي د بې وسفففئ فرياد ژړا او شفففور
شففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففه
نففو ځفففان تفففه وايففم تفففاتفففه واوروم دا د م ف ففبففوره زړګ في بففهفففانفففه
سففففتا خیشففففت او مینه څو شففففي تللی ،ای بې حسففففابه ای بې پايانه
دا سمه ده چې په پښتو ادبیاتو شعر او په م موع هنرکې د رياکارو شیخانو
ماليانو او پیرانو په وړاندې لوی خوشحال خټک او بیا وروسته خان
عبدالغني خان په پوره زړورتیا اوجسارت سره د مال څیره رسوا کړې او د
هغو د اعمالو پر ضد يې خپل اعتراض څرگند كړی او ان ځینې وخت يې
مسخره کړې دي.
په پښتو سربیره په نورو ژبو کې په تیره فارسي کې د فارسي ژبې مشهورو
کالسیکو شاعرانو او طنز لیکوونکو هم دا څرگندونه په ډير ښه شان کړې
ده·
د فارسي ژبې مشهور شاعر او طنز لیکوال عبید زاکاني په خپلوکلیاتو(شعر
او طنزيه نررونو) کې د شیخ او رياکار زاهدانو او مال رسوا کړی دی.
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د حمدهللا مستوفي په قول دعربود يوي قبیلي چې زاکانیان نومیدل او د ايران
قزوين ته راغلي وو هلته میشت شول.ياد شاعر په ۷۷٢کال ه ري قمري
وفات شوی دی.
عبید زاکاني ډول ډول شعري بڼې لکه ترجیح بند ،ترکیب بند ،غزل ،مرنوي،
قصیده اوداسې نور لري خو هغه څه چې د رياکارو او دوه مخو په اړوند په
کې ډير قوي طنزونه دي .د هغه له قطعاتو ،رباعیاتو ،لطیفو ،اخالق
االشراف ،رساله دلهشا ،ري نامه او نورو څخه عبارت دي .زاکاني په
خپلو کلیاتو کې د وخت حاکمان ،دوه مخي شیخان ،ماليان او ازاهدان په
کلكه مسخره کړي دي او پرې ملنډې يې وهلي دي.
د فارسي ژبې مشهور شاعر حافظ شیرازي هم په زاهد ،صوفي(د مال په
معنا) او شیخ سخته حمله کوي ،شیخ او محتسب يعنې د شريعت او اخالقو
ټول ساتونکي او حافظان بې برخي نه دي .څرنهه چې ياد قشر په خپل کار
کې د سختې ريا او تظاهر نه کار اخلي ،نو هغوۍ رښتیني پرهیز گاران او
عابدان نه بولي .حافظ پرې حمله کوي .د شاعر په دوران کې ددغو کسانو
بازار او فساد د شاعر د کرکې د ه ونې عمده سبب دی .د يوه فلسفي په
وينا:
((زهد په بنیاد کې دهستۍ په نظام کې دومره ارزښت نه لري ،دا ځکه چې
نه شي کوالی د االهي ذات ډېره عالي ځال څرگنده کړي .او يا د هغه
دڅرگندولو هنداره وي .سره له دې چې وايي د گناه او ثواب ،طاعاتو او
عباداتوپه حساب کې به وشمیرل شي خو دغه حساب او کتاب د هغه کسانو
له پاره دی چې د حساب او کتاب خاوندان دي .او د خپلې گټې او زيان په
باب فکرکوي۴( )) .۔) ٢۸۰
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وايي په هغه دوران کې چی حافظ ژوند کاوه ولې داسې شاعر وزيږيد؟ دا
د حیرانۍ وړ نه ده ،دا ځکه چي د حافظ شعر په خپل دوران کې د پارسي
شعر اوږد تکاملي پړاو وهلي وو .فلسفي او عارفانه غزل او شعرونه ددغه
تکامل مرالونه دي.
((د حافظ د باده پرستۍ او شراب خورۍ راز په همدغه جسورانه طغیان
کې دی .د هغه عمده راز د((بې خودۍ )) په لټه کې او له واقعیتونوڅخه په
تیښته اود((ترخه)) روزگار په جبیره کولو اود((يوې هستۍ په انهیرنه ))
کې دی .له ناوړه مادي او معنوي نړۍ نه په خالصون کې د تنگ نظرۍ،
تعصب ،وينې څښنې ،رياکارۍ ،سطحي او احمقانه روزگار نه چې شاعر
يې په پن وکې نیولی او په خپلو قیوداتو کې يې زمولي ،له خپل د چاپیريال
نه تیښته کوي او غواړي هغه هیركړي ،د ځان نشه کول ،د خیام اوحافظ په
باورونو کې ډيره ښه چاره وه۵( )) .۔)۴۸٢
حافظ وايي:
بسففففففففکفففه درخففرقفففه ء سفففففففففالففوس زدم الف صففففففففالح
شففففففففففرمسففففففففففار رخ سففففففففففاقففففی ومففففی رنففففهففففیففففنففففم

حفففاففففظ درمفففحفففففففلفففی ،دردی کشفففففففففم درمففف فففلسفففففففففی
بنهر اين بفففازی کفففه چون بفففا خلق صففففففففففت می کنم

شفففففففراب تلخ می خوا هم کفففه مرد ا ف هن بود زورش
کفففه تفففا يفففک دم بر اسفففففففففايم زدنیفففا وشففففففر وشففففففورش
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بففففاده نففففوشففففففففففی کففففه دران روی وريففففايففففی نففففبففففود
بففهففتففر از زهفففد فففروش کفففه دران روی وريفففاسفففففففففت

مفففففا شففففففففففیفففففخ وزاهفففففد کفففففم تفففففر شففففففففففنفففففاسففففففففففیفففففم
يفففففففاجفففففففام بفففففففاده يفففففففا قصفففففففففففففه ء کفففففففوتفففففففاه

زاهفففد مفففکفففن نصفففففففففیفففحفففت شفففففففففوريفففدگفففان کفففه مفففا
بفففا خفففا کفففوی دوسفففففففففت بفففه ففففردوس مفففنفففهفففريففففم
بیدل دهلوي چې په لوی هند کې د اسالمي فرهنگ او عرفان ستره څیره او
شخصیت دی،کالم يې هم ډېر ژور فلسفي او عرفاني اړخونه لري .ځای
ځای د خپلې عرفاني ،فلسفي نړۍ لید له زاويي د وخت په رياکارو ،بې
شرمو ،بې حیا او موذي ماليانو ،شیخانو نیوکه کوي .استاد اسدهللا حبیب په
خپل اثر انسان د رنهارستان شعر بیدل کې لیکي:
((خلک تیر ايستونکي زاهدان او شیخان دوه مخي ماليان د هغه د قهر د
مرلث درېیمه ضلع ده .هغوۍ چې د زهد او پرهیزگارۍ په قبا او ځانته د
خلکو د درناوۍ په جلبولو سره د نذرانو ،خیرات ،صدقاتو ،وقفي مالونو،
خانقاو اولنهرونوله الرې د پادشاهانو په دربارونوکې ډډه وهلي اوپراته دي
د هغو په باره کې وايي:
ای بسفففففففففا شففففففیخیکفففه ارشفففففففففادش دلیفففل گمرهیسفففففففففت
غول اکررا راه خلق از شفففففففمع ومشفففففففعفففل می زنفففد

ماته یو دریاب د نور را

294


بففففر شفففففففففیففففخ د کففففانففففداری ريفففف اسفففففففففت مسفففففففففلففففم
خففرس ايففن هففمفففه سففففففففوداگففر پشففففففففمففیففنفففه نففبفففاشفففففففففد

بففی سففففففففحففرنففیسفففففففففت هففیفففت شففففففففیففخ از رجففوع خففلففق
اين خر تنفففاسففففففخسففففففیفففت کفففه گوسفففففففففالفففه می شففففففود

عرففففان نصفففففففیفففب زاهفففد جنفففت پرسفففففففففت نیسفففففففففت
ايفففن جفففوی خشفففففففففک مفففغفففز بفففدريفففا نفففمفففی رسفففففففففد
(
۶۔)۸۱
ج·سوال ځواب د ليونی او مال
د لیوني او مال د سوال اوځواب په نظم كې شاعر خپل فلسفي اواستیتیكي
لید څرگندوي .مال په دې نظم كې هماغه سمبول دی چې په نورو شعرونو
او نظمونو كې ويل شوی دی چې د جنت ،ايمان ،مكه ،حوره ،نشه ،لمونځ،
س ده ،ژوندون ،وصال ،حسن ،لیونی د چا په پښو كې د گل په څیر پروت
يعنې روحي اومعنوي مفاهیم تشريح كوي.
د شاعرلید ددې ټولو پورته يادو شويو مفاهیمو د درك الره يو عرفاني او
اشراقي هغه ده .د هغه په نظر اوباور مكه او د مكې په څیر د خټو كوټنۍ
خو ډېرې دي خو اعتقاد او ايمان ددې سبب شوی چې د يوعاشق دكور په
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توگه وځلیږي .عشق او محبت د دې سبب شوی چې د خټو د يوې عادي
كوټنۍ نه د دې او هاغې دونیا ماڼۍ جوړه كړي.
هغه په ترتیب سره يو خالډ او كلك اعتقاد ته ايمان وايي خو دا داسې خیال
اوخوب دی چې په هغه كې د جانان سره وصال ته السرسی پیدا كیږي.
همدارنهه د شاعر په باور جنت رواني او روحي ارامي ،له معبود سره د
انسان د وصال داسې خمار او مستي ده چې انسان ته ابديت وركوي يا د
هغه ابديت په لټه كې چې وو هغه ته رسیږي .غني خان د استیتیك اوښكال
پیژندنې خاص او ځانهړې الره لري .دا الره چې د هغه د فرهنگ اوپوهې
په ستنو والړه ده ،د هغه د باطني او دروني روح په بنس پیژندل کیږي .يا
پیژندل شوې ده .هغه مرگ ان ام د هستۍ نه بولې مرگ خاورې كیدل نه
بولي.
حوره د هغه په اعتقاد سره لكه دشفق كرښه يا د خندا بړ بوكۍ يا داسې رڼا
چې په يوه څرك سره را برسیره كیږي ،ومني.هرڅوك يې د لیدو وس نه
لري .هغه نشه هم د سكر په څیر داسي يو حالت را پیژنې چې په هغې كې
نا لیدلي حقايق ويني .د مستۍ رنهین محل ته چې هغه هم د انسان په طبعیت
كې موجود دی تلل را تلل دي او له هغو خوند اخیستل دي.
همدارنهه د لمان ه اوس دې تعبیرهم عرفاني ډول وړاندې كوي .د شاعر
په نظر داسې ت سم دی چې انسانان او انساني روح په لوړه اوعالي سطحه
كي خپل ځان د يار او جانان په پښوكې غورځول دي.په ظاهركې لمونځ او
س ده د شاعر په لید كې يو عمل او كړنه ده خو په معنويت كې د روح او د
وصال ه ه ده .ژوند په خپله د معرفت او لیونتوب او د مسايلو د اظهار
حالت دی.
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باالخره وصال يعنې په ښايست او ښكال كې غرقیدل دي.دا ښايست كوم
فزيكي او مادي ښكال نه بلكې د معنويت او د روح د ابديت نړۍ ده چې روح
غواړي هغه ته ورسیږي .په ښكال اوحسن مین شاعرنړۍ اوكاينات او
چاپیريال كې ځانهړې ښكال ويني .دې ښكال ته په خپل تن كې ځای وركوي
او يا داسې چې د خپل تن دروني ښكال په بهركې ويني ،خو شاعر دجهالت
دممرل نه ځان گوښې كوي .د جنت اوددې ټولو عرفاني مفاهیمو په وړاندې
د هغه غوښتنه هم په ډاگه كوي .او وايي چې د مال جنت يوازې پیتي يعنې
د نفس او جسماني غوښتنو غم خوړل دي خو د شاعرجنت له وصال نه
عبارت دی.
لففففففففیففففففففونففففففففیففففففففه مففففففففکففففففففه څففففففففه ده؟
مفففففففال کفففففففور د يفففففففو عفففففففاشفففففففففففففق دی
کففففففففففوټففففففففففنففففففففففئ دی کففففففففففې ډيففففففففففری
د هففففففففففمففففففففففو رب خففففففففففالففففففففففق دی
لففففففففیففففففففونففففففففیففففففففه ايففففففففمففففففففان څففففففففه دی؟
دا دی پففففففففففوخ ګففففففففففمففففففففففان
مففففففففففال
د يفففففففو خفففففففوب پفففففففه زړه لفففففففیفففففففده دي
د وصففففففففففففففففلففففففففففونففففففففففو د جففففففففففانففففففففففان
لففففففففیففففففففونففففففففیففففففففه جففففففففنففففففففت څففففففففه دی؟
مففففففال سففففففففففففتففففففا جففففففنففففففت پففففففیففففففتففففففي ده
او زمفففففففففا جفففففففففنفففففففففت وصفففففففففففففففال دی
يففففففففو خففففففففمففففففففار يففففففففوه مسففففففففففففففتففففففففی ده
لفففففففففیفففففففففونفففففففففیفففففففففه حفففففففففوره څفففففففففه ده؟
مفففففففففال لفففففففففهفففففففففر د خفففففففففمفففففففففار دی
يففففففففوه کففففففففرښففففففففففففففه ده شفففففففففففففففففففففففق ده
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د خفففففففففففنفففففففففففدا بفففففففففففړبفففففففففففړکفففففففففففئ ده
لفففففففففیفففففففففونفففففففففیفففففففففه نشفففففففففففففففه څفففففففففه ده؟
مفففففففال دا پفففففففه سفففففففففففففیفففففففل واتفففففففه دي
د مسففففففففففففتففففففئ رنففففففګففففففیففففففن مففففففحففففففل کففففففې
دي
نفففففففففففففنفففففففففففففواتفففففففففففففه
واتفففففففففففففه
دا
لففففففیففففففونففففففیففففففه چففففففه لففففففمففففففونففففففځ څففففففه دی؟
مففففففففال خففففففففاورې ښففففففففففففففکففففففففلففففففففول دي
د جففففففانففففففان کففففففوڅففففففې تففففففه تففففففلففففففل دي
د امفففففففففیفففففففففد ارمفففففففففان کفففففففففیفففففففففدل دي
لففففففففیففففففففونففففففففیففففففففه سففففففففففففف ففففففففده څففففففففه ده؟
مففففففففال ځففففففففان خففففففففاورې کففففففففول دي
دمسففففففففففففففففتففففففففففئ د ګففففففففففلففففففففففو هففففففففففار
د يففففففففار پښففففففففففففففو کففففففففې اچففففففففول دي
لففففففففیففففففففونففففففففیففففففففه ژونففففففففدون څففففففففه دی؟
زه يفففففففففففمفففففففففففه ژونفففففففففففدون
مفففففففففففال
دا زمفففففففففا د خفففففففففوب لفففففففففیفففففففففده دي
پففففففففففففرون
د
او
سففففففففففففففففففبففففففففففففا
د
لففففففففیففففففففونففففففففیففففففففه وصففففففففففففففال څففففففففه دی؟
مففففففال ښففففففففففففیسففففففففففففت کففففففې ډوبففففففیففففففده دي
دا پففففففففه سففففففففففففففتففففففففورو ګففففففففډيففففففففده دي
پففففففه سفففففففففففپففففففوږمففففففۍ کففففففې خففففففوريففففففده دي
لففففففففیففففففففونففففففففیففففففففه حسففففففففففففففن څففففففففه دی؟
مفففففففففال لفففففففففهفففففففففر د خفففففففففمفففففففففار دی
يففو مففوسفففففففکففی مففوسفففففففکففی شفففففففففان خففیفففال دی
يفففففففففو نفففففففففری د رڼفففففففففا تفففففففففار دی
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لففففففففیففففففففونففففففففیففففففففه تففففففففه يففففففففې څففففففففو ؟
چففففففففففففا ارمففففففففففففان
د
زه
مففففففففففففال
زه يففففففففو ګففففففففل د چففففففففا د ګففففففففوتففففففففو
پففففففروت پففففففه پښففففففففففففو کففففففې د جففففففانففففففان
( -٢
)٢۱۱
د.داسالم په باب د شاعرليد:
غني خان داسالم په نوم نظم کې چې په بشپړه توگه يو سیاسي نظم دی .د
مال په وړاندې خپل قوي اعتراض کوي .شاعر د هغو کسانو په وړاندې چې
د اسالم دسپی لي نامه او د هغه له احکامو نه د خپلو دونیايي گټو په خاطر
كار اخلي .په دې نظم کې مخاطب هغه سیاسي مومن دی چی ټول فکراو
ذکر يې د خپل سیاسي هوس له پاره دی.داسالم اصلي نډ اومحتوا يې له
ياده ويستلې ده .يا په بل عبارت اسالم دهغه له پاره يوه وسیله ده چې څرنهه
خپلو موخو ته ورسیږي.
له بلې خوا په اسالمي فرهنگ کې دعارف اومتشرع ستنونزه يوه پخوانۍ
هغه ده.عارف ،صوفي اومال يا متشرع ،محتسب او زاهد يوله بله سره نه
جوړيدونکي دی او دا له دې امله چې دلته يو تبصره اودلیل اړين دی.
اسالم
ای پففففففففففففه اسفففففففففففففففففالم
ای سففففففففففففففففیففففففففففاسففففففففففففففففي
نفففففففففن چفففففففففې اسفففففففففففففففالم

مففففففففففففیففففففففففففنففففففففففففه
مففففففففففومففففففففففنففففففففففه
سفففففففففففففففتفففففففففايفففففففففي
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سففففففففففففففففتففففففففففايففففففففففه دې څففففففففففوك پففففففففففرون
هففففففففففففغففففففففففففه مففففففففففففخ دټففففففففففففپففففففففففففوس
دا
خففففففففففو نففففففففففوی شفففففففففففففففنففففففففففه پففففففففففرونففففففففففه
پففففففففففففففففنفففففففففففففففف ففففففففففففففففې
دادعففففففففففففففففقففففففففففففففففاب
درونففففففففففففففففففه
دښففففففففففففففففففففففففاپففففففففففففففففففیففففففففففففففففففرك
وعففففففففففففففففدې
دجففففففففففففففففنففففففففففففففففت
نففففففففففففففففن
دوزخفففففففففففففففففففونفففففففففففففففففففه
پفففففففففففففففففففرونفففففففففففففففففففي
چففففففففففففاربففففففففففففیففففففففففففتففففففففففففه هففففففففففففغففففففففففففه زړه
خففففففففففففو نففففففففففففوي دي سففففففففففففففففففرونففففففففففففه
شففففففففففففففففففیففففففففففففدا
اسففففففففففففففففففالم
پففففففففففففه
ای
ای سففففففففففففففففیففففففففففاسففففففففففففففففي مففففففففففومففففففففففنففففففففففه
غني خان ددغه په اصطالح سیاسي مومن ضمیر هم برگ بولي.هغه چې د
پښتون خپلواکي او هويت يې د پرديو د گټو نذرانه کړ او د جناح د خرد جال
پسې والړ.هغه چې پرون دځان په فکر نه وو خو نن د سیاسي هدفونو د
حصول له پاره په نوره دونیا کې د اسالم له پاره مبارزه کوي .لندن کعبه
بولي او الهام له بله ځايه اخلي.
سففففففففففتففففرگففففې دې بففففرگففففې بففففهففففر
بفففففففرگ دې اېفففففففمفففففففان دنفففففففنفففففففه
پفففففرون يفففففې ځفففففان نفففففه گفففففاټفففففه
نفففففففن دې اسفففففففففففففالم گفففففففټفففففففي
پفففففه خفففففرڅ دنفففففنفففففگ دپښففففففففففتفففففون
خفففففپفففففل نفففففنفففففگ اونفففففام گفففففټفففففې
ز مفففففففا پفففففففه ويفففففففنفففففففو چفففففففالفففففففه
ايفففففففففران اوشفففففففففففففففام گفففففففففټفففففففففې
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ای پفففففففه اسفففففففففففففالم مفففففففیفففففففنفففففففه
اي سففففففففففففیففففففاسففففففففففففي مففففففومففففففنففففففه
خوشاعر خپل قوم ته ،پښتون ته ،يو رسا پیغام وړاندکوي وايي :چې سترگې
او ذهن خالص کړه ،دوست او دوښمن وپیژنه ،اعتقاد اوپه اسالم باندې
عقیده د خدای له پاره په صلیب ختل او د نمرود په کور کې د موسی له
الرې ځان قربانول دي وايي:
څوك دعیسفففففففی پفففه شفففففففففان مسفففففففتي د دار اخلي
څففوك دنففمففرود كفففالفففه كففې دمففوسففففففففی الر اخففلففي
څففففوك درقففففیففففب پففففه مففففحففففل نففففوم ددلففففدار اخففففلففففي
څوك ټول جهفففان غورځوي سففففففترگې د يفففار اخلي
غفففففمفففففاز لفففففږ وپفففففیفففففژنفففففه ايفففففاز لفففففږ وپفففففیفففففژنفففففه
وطفففففففففففففففنفففففففففففففففه
كفففففففففففففففڼفففففففففففففففو
د
ای
وطففففففففففففففففنففففففففففففففففه
ړنففففففففففففففففدو
د
ای
()٢٢۵-٢
خو شاعر واقعي او رښتینی مسلمان هی که نه هیروي ،هغه دمسلمان په نوم
شعر کې د واقعي مسلمان ان ور کاږي.واقعي مسلمان يعني چې خالص
ذهن ولرې له کینې او کدورت نه خالص وي.عشق اومحبت يې د تن په ذره
ذره کې موجود وي.
مسلمان
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مسفففففففففففففلففففففففمففففففففان هففففففففغففففففففه بففففففففنففففففففده دی
چففففې يففففې شففففففففففونففففډې تففففل مففففوسففففففففففكففففۍ وي
سفففففففففففففتفففففففرگفففففففې ډكفففففففې د رڼفففففففا يفففففففې
لففففه خففففولففففې يففففو پففففه سفففففففففل مففففوسفففففففففكففففی وي
سفففففففففففپفففففیفففففن ايفففففمفففففان يفففففې لفففففكفففففه تفففففنفففففدر
بففففففې لففففففه ځففففففانففففففه هففففففرڅففففففه سفففففففففففیففففففزي
د جفففففففانفففففففان د در ايفففففففرو تفففففففه يفففففففې
زلفففففففففففې ول پفففففه ول مفففففوسفففففففففففكفففففی وي
چففففففففففي يففففففففففې زړه ډك دارام وي
لففففففففكففففففففه بففففففففیففففففففخ دسففففففففففففففمففففففففنففففففففدر وي
خففففففففولفففففففف ه يففففففففې ډكففففففففه دگففففففففلففففففففونففففففففو
لففففففففففكففففففففففه بففففففففففاغ دصففففففففففففففففنففففففففففوبففففففففففر
داسفففففففففففې مسفففففففففففت داسفففففففففففې سفففففففففففرشفففففففففففار
لففففففففففكففففففففففه مففففففففففیففففففففففنففففففففففه دكففففففففففافففففففففففر
اراده كفففففففففلفففففففففكفففففففففه بفففففففففې كفففففففففركفففففففففې
لفففففففففكفففففففففه څفففففففففوكفففففففففه دخفففففففففنففففففففف فففففففففر
دوجففففففففود هففففففففرڅففففففففاڅففففففففكففففففففی ويففففففففنففففففففه
سفففففففففففففره پفففففففه مفففففففیفففففففنفففففففه د دلفففففففبفففففففر
پففففففه سففففففففففففیففففففنففففففه كففففففې يففففففې رڼففففففا وي
لفففففففففكفففففففففه څفففففففففړيفففففففففكفففففففففه دجفففففففففوهفففففففففر
پفففففففه ژړا كفففففففې يفففففففې تفففففففاثفففففففیفففففففر وي
پفففففففففه خفففففففففنفففففففففدا كفففففففففې يفففففففففې اثفففففففففر
مففففف يفففففې بفففففر پفففففه هفففففر څفففففه بفففففر وي
دسففففففففففففففففكففففففففففنففففففففففدر
لففففففففففكففففففففففه مفففففففففف
دزړه نفففففففور يفففففففې لفففففففكفففففففه شفففففففففففففمفففففففع
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پففففففرې اورونففففففه بففففففل مففففففوسففففففففففففكففففففي وي
دبفففففففففلفففففففففبفففففففففل دخفففففففففولفففففففففې اواز تفففففففففه
دا غففففففوټففففففۍ دگففففففل مففففففوسففففففففففففكففففففۍ وي
(٢ـ
) ٢٢۸
هه·جنتي او دوزخي:
خو د جنتي په شعر کې د جنت د مدعیانو او دروغ نو مبلغانو کاذبه او
دروغ نه مینه رسوا کوي .هغوۍ چې په دونیا کې يا په ژوندونې د خپل
محرومیت اوبې برخې والي عقده دجنت په خیالونو کې گوري.له جنت نه
هم د دې دونیا د نعمتونو تصويرجوړوي دشعر په ژبه پرې اعتراض کوي.
شاعر د حماقت او جهالت په سمبول او د بدرنهۍ په استازي او د ښکال
دوښمن ته متوجه دی.هغه چې په تیاره ډوډۍ را لوی شوی وي يوازې خپل
هوس اوخپل نفس پیژني.
شاعر د جنتي په نظم کې هم سیاست ،عرفان او فلسفي پوهه ځای کړې ده.
هغه د جنت په خیالي دعوه گیرو اعتراض کوي.د هغه خصلت انتقادوي.
هغه چې د ايرار او سرښندني په ارزښت اوخوند نه پوهیږي.هغه چې جنت
يوازې د خپل بیولوژيکي ارگانیزم په معیارونو تصورکوي خو سکندري او
قلندري د سر ورغوښتنه کوي.ځوانمردي غواړي خو د هغه مطلوب کرکتر
د دغه ځوانمردۍ جوگه نه دی .په پای کې وايي چې کله شونډې خاورې
شي نو د حورو ښکلول په څه کیږي او چې کولمې خاوري شي د حلوا
ههمول به څنهه وشي؟
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زموږ په فرهنگ کې که هر څه بدلون رامنځ ته شو ،د جنت ددعوه گیرو
خصلت بدل نه شو .که پرون و او که نن دی د سرښندنې او ايرار متره او
قوت نه لري .د دې له پاره چې په خپله په مزو کې پاتي شي ،نو غوره بولي
چې د نورو اوالدونه سرونه وښیندي وسوځي خو دده په وړيا ډوډۍ را لوی
شوي نازولي باندې دباد څپیړه هم ونه لهیږي.
جنتې ته
تففففه چففففې پففففه جففففنففففت كففففې مففففزې ددونففففیففففا لففففټففففی
دحفففففورو سفففففففففففتفففففرگفففففو كفففففې دډمفففففو خفففففنفففففدا لفففففټفففففی
تفففففه پفففففه اسفففففففففففمفففففان كفففففې وږمفففففې دډېفففففران لفففففټفففففی
تفففه پفففه سفففففففففپفففوږمفففۍ كفففې تفففیفففارو لفففه مفففكفففان لفففټفففی
تفففه دعفففاشفففففففففقفففو عفففاشفففففففففقفففي اومسفففففففففتفففي نفففه پفففیفففژنفففې
لففففیففففونففففی نفففف ه يففففې دلففففربففففا پففففرسففففففففففتففففي نففففه پففففیففففژنففففې
تففففا ددونففففیففففا لففففه پففففاره مففففیففففنففففه دجففففانففففان وركففففړه
مفففف ففففنففففون حففففلففففوا كففففې بففففیففففخففففودي دبففففیففففابففففان وركففففړه
الس دې كففړ اوږود بفففادشفففففففففاهففي الړه فففقففیففر شفففففففولففې
يفففا زمفففا خفففان وې يفففا دكفففونفففډو رنفففډو پفففیفففر شففففففففولفففې
ټول خیټفففه خیټفففه شففففففوې مسففففففتې اوجفففا نفففان نفففه پیژنې
ټففولفففه ږيففره ږيففره شفففففففوې مففردې اومففیفففدان نفففه پففیففژن فې
زمفففا امیر وې ،تفففالي څففف او ټوكري خور شففففففوې زمفففا
زمفففا سفففففففرداره تفففه مريي و ظیففففه خور شفففففففوې زمفففا
قسفففففففم پفففه هغفففه رب چې تفففه يې دخفففدمفففت دعوه گیر
چففففې يففففې دحففففورو غففففلففففمففففانففففو دجففففنففففت دعففففوه گففففیففففر
تفففوره را واخفففلفففه،خفففیفففټفففه هفففیفففره كفففړه مفففیفففدان تفففه ځفففه
سفففففففتي پتي شفففففففففه پفففه مسفففففففتۍ كور دجفففانفففان تفففه ځفففه
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لفففنفففبفففې ډوبفففیفففږي پفففه پفففیفففتفففۍ كفففې پفففه حفففلفففوا كفففې يفففاره
جفففنفففت دې بفففايفففلفففود دټفففیفففپفففرو پفففه سفففففففففودا كفففې يفففاره
دووسففففففففففي گففففرانففففه ده دلففففوږې نففففه كففففاكففففا جففففنففففتففففي
ټفففپ زمففری ښفففففففففه دی لفففه څففربففې مففږې زمفففا جففنففتففي
دسفففففففففامفففري لفففه زرو ښفففففففففه ده مفففلفففنفففهفففي دمفففوسفففففففففی
دزرپرسفففففففففت نفففه يفففار پرسفففففففففت ښفففففففففه دی زمفففا جنتي
قسففففففففففم دحففففورو پففففه مسففففففففففتففففۍ اوپففففه خففففنففففدا ديففففار
قسفففففففم پفففه شفففففففرنفففگ اوپفففه نسفففففففیففم اومشفففففففغففوال ديفففار
قسففففففم پفففه سففففففترگو پفففه ښففففففففايسففففففففت اوپفففه ځوانۍ ددلبر
قسففففففففففم پففففه سففففففففففاز اوپففففه سففففففففففرود اوپففففه ثففففنففففا ديففففار
تفففه سفففففففف فففدې زرو تفففه كففړې مفففاتفففه نففوم ديفففار اخففلففي
شفففففففففففففق گفففڼفففه كفففړې پفففه بفففدل كفففې دگفففل خفففار اخفففلفففي
راځفففه چفففې زه درتفففه جفففنفففون اومسفففففففففتفففي وښفففففففففايفففمفففه
راځفففه چففې زه درتفففه مففحففبففوب پففرسففففففففتففي وښفففففففففايففمفففه
سفففففففففرداري نفففه كفففیفففږي دتفففورې دمسفففففففففتفففۍ نفففه بفففغفففیفففر
هللا لفففیفففدی نفففه شففففففففي دحسففففففففن پفففرسففففففففتفففۍ نفففه بفففغفففیفففر
سففففففففففكففففنففففدري قففففلففففنففففدري دواړه سففففففففففرور غففففواړي
دواړه مسففففففففتفففي اوځفففوانفففمفففردي خفففنفففدا غفففرور غفففواړي
تفففففه خفففففو جفففففنفففففت كفففففې مفففففزې ددونفففففیفففففا گفففففوره
بففففربففففنففففډه حففففوره اوتففففرسففففففففففكففففونففففه حففففلففففوا گففففوره
دشففففففففففففاتففففففو نففففففهففففففر اوكففففففنففففففډول دشففففففففففففرابففففففو ډك
نففففمففففكففففیففففن غففففلففففیففففمففففان اوښففففففففففانففففك دكففففبففففابففففو ډك
ياره چې شففففونډې نیې (نه وي) نو حورې به په څه ښففففكلوم
چې كولمې خاوري شففففففي گورگورې به په څه ههففففففموم
()٢۴۶-٢
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و.مال او عبادت:
د عبادات په شعرکې هم د مالعبادت اعتراض کوي ،دا ځکه چې هغه د زړه
له تله د صداقت او رښتینوالي له مخې عبادت نه کوي ،هغه خپل روح او
روان له هللا سره نه تړي خو صوفي او عارف په دې الر کې ځان سوځول
او محوه کول غواړي .غني هم د يوه عارف په څیرد فنا او نیروانا لیوال
دی .دجانان په مینه کې ځان فناکول غواړي .هغه خپل عشق يوازې په يوه
ناپايه سمندرکې ډوبول غواړي خو مال ،زاهد د هغه د غوښتنې پرخالف په
ځان مینان دي او په دواړوکونوکې د خپل گټو پسې گرځي.
عبادت
دمففففففففال عففففففففبففففففففادت کسففففففففففففففب
پفففففاڅفففففېفففففدل اوکفففففیفففففنفففففاسفففففففففففتفففففل
دحفففففففلفففففففوا پفففففففه ارمفففففففانفففففففونفففففففو
کفففففففففففففول
هللا
هللا
تفففففففففففففل
دمففففففال مففففففیففففففنففففففه عفففففف ففففففیففففففبففففففه
پففففففه پففففففیففففففتففففففي مففففففیففففففنففففففیففففففدل
اودحفففففففورو لفففففففمفففففففغفففففففړو تفففففففه
دخفففففففففرچفففففففففوکفففففففففوهفففففففففڼفففففففففیفففففففففدل
دصفففففففففففوففففففي عفففففبفففففادت ويفففففردی
سفففففففففففففففوځفففففففففیفففففففففدل اوژړېفففففففففدل
درحفففففمفففففان رحفففففیفففففم دنفففففور نفففففه
رپفففففففففففېفففففففففففدل اوويفففففففففففريفففففففففففدل
دصففففففففففوفففففي مففففیففففنففففه عفففف ففففیففففبففففه
دزړه گففففففففل مففففففففړاوی کففففففففول
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بفففففې کفففففنفففففار دريفففففاب دحسفففففففففففن
پفففففففه کفففففففوزه کفففففففې بفففففففنفففففففدول
د زاهففففففد عففففففبففففففادت چففففففړ دی
سففففففففففففوال مففففففنففففففت ژړا کففففففول
پففففه جففففنففففت او دې دونففففیففففا کففففې
د ففففففففايفففففففدې سفففففففففففففودا کفففففففول
د زاهففففففد مففففففیففففففنففففففه عفففففف ففففففبففففففه
پفففففه خفففففپفففففل ځفففففان مفففففیفففففنفففففیفففففدل
د ريففففا سففففففففففپففففې جففففوټففففه کففففړی
دلفففففففففربفففففففففا لفففففففففه ورکفففففففففول
دغففففففنففففففي عففففففبففففففادت مففففففیففففففنففففففه
ځففففففان جففففففانففففففان کففففففې ورکففففففول
دمففهففیففنففو سفففففففتففرگففو شفففففففرنفففگ تفففه
گفففففففففډيفففففففففدل اوخفففففففففنفففففففففديفففففففففدل
دغفففففنفففففي مفففففیفففففنفففففه عففففف فففففیفففففبفففففه
ټففففول بففففیففففالت هففففیففففه نففففه گففففټففففل
دا خففففپففففل ځففففان اوجففففهففففان واړه
يفففففففوخفففففففمفففففففار کفففففففې ډوبفففففففول
(٢ـ) ٢۶۱
غني خان د(وايي مال جان) په شعرکې د پښتنې فرهنگ او د خپلې عرفاني
پوهې په بنس د مال د غوښتنو او تمايالتو يوبل تصويرهم کاږي .په زغرده
اوڅرگنده توگه او په واضحه ژبه د مال د هوس او غوښتنو څخه پرده او
چتوي.دا شعر نورې شرحې اوتفسیر ته اړه نه لري ،بلکې دغني په نظر د
مال کرکتر په ښه توگه ترسیموي:
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وايي مال جان
وايففې مففالجفففان چفففه بفففه جففنفففت ک فې حففورې پففنفففډې دي
غټې غټې ،سففففففپینې سففففففپینې ،مسففففففتې او بربنفففډې دي
ګففوره بففمففبففل في تفففه چ فې ي فې خ فلفففه د الړو ډکفففه شففففففففوه
ښفففففففففانګو کې د حورو تی(الحمفففدقفففل هو) روکفففه شففففففوه
ګفففوره د آشفففففففففنفففا پفففه ږيفففره الړې را روانفففې شفففففففففوې
ټول شففهوت شففهوت ،سففترګې ورانې شففوې شففیطانې شففوې
دا وجففففود د خففففاورې ،دی نففففه پففففای جففففنففففتففففونففففو کففففې
دا د خفففاورې ګفففل مسففففففففت وي د خفففاورې پفففه ګلونو کې
خاوره به شففففففي خاوره يو احسففففففاس او ياد به پاتې شففففففي
سفففاز سفففرور به الړ شفففي ،خوشفففې تشفففې باد به پاتې شفففي
زه بفففه حورې څفففه کړم چفففه يې غیږ کې کینوی نشففففففم
غټو مسفففففتو سفففففترګو ته يې په سفففففرو سفففففترګو کتی نشفففففم
او دا وجود که بیا شففففي جوړ ،شففففهوت حورې شففففراب وي
مسفففففففت مسفففففففت هلکان چې به هم ښففففففکلي هم خراب وي
ګففوره م فالګ في تفففه دی چ فې لففس ي فې درلفففه ګففیففره کففړي
تفففه بفففه ورلفففه ګففورې او هففغفففه بفففه درلفففه تففیففره کففړي
او لوڼفففه دې راونیسففففففي ،ال مور درلفففه پفففه مخفففه کړي
ټولفففه خیلخفففانفففه بفففه درلفففه ګرمفففه کړي اويخفففه کړي
دغفففه کفففه جفففنفففت وي مفففال رب دی ورلفففه بفففوځفففه زر
دغفففه دلفففه تففوب نفففه زمفففا زرځففلفففه دی خففو سففففففففقففر
يفففا خو وجود نفففه لري يو مسفففففففففت او رنګین خوب دی
حوري او غلمفففان د مینې خیشفففففففففت او لیونتوب دی
يففا دا تففه چې وې کففه دا رښففففففتیففا سففففففتففا پففه کتففاب کې وي
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ټول غلمففان بففه مړه وي پښففففففتففانففه بففه پففه عففذاب کې وي
تففففالففففه مففففالجففففانففففه رب درکففففړي جففففنففففتففففونففففه ډيففففر
اوس پوه شففففففوم چفففه ولې دا اوږده کوې مون ونفففه ډير
زه بففه سففففففور دوزخ لففه خپففل غیرت او غرور يوسففففففمففه
ځان سففففففره به خپله حیا ،خیشفففففففت او سففففففرور يوسففففففمه
اور وي کفففه عفففذاب وي تفففیفففروم بفففه يفففې لفففکفففه خفففان
تفففه هففمسفففففففففا پفففه الس شففففففففړه د ښفففففففف فې نفففه غففلففمفففان
د دې بحث په سركې موږهغو مسايلو ته اشاره وكړه چې په شعوري اوال
شعوري توگه يې زموږ منلي او وتلي شاعر غني خان دې ته اړايستي ووچې
د مال په وړاندې خپل دريځ روښانه كړي.
جنیدبغدادي وايي(( :روحانیت دوه اړخونه لري.شريعت او حقیقت .شريعت
د الهي احكامو نډ دی چې له يوه پیغمبرنه تربل پیغمبر پورې بدلون كوي
اوحقیقت د ابدي روحانیت واقعیت ته ويل كیږي)٢۴۰·۷( )).
زموږ اخذ دا دی چې غني خان په خپلو شعرونو كې مال د يو سمبول په
توگه د ديني او مذهبي سیستم او دايرې نه گوښې كړی دی او د مال هغه
غلط او ناسم تعبیراو تفسیرچې له دين نه يې ټولني ته وړاندې كړی څرگند
كړی دی خو يو بل ټكي هم يادول اړين دي او هغه دا چې د غني لید په
زياترو برخو كې يو عارفانه لید دی .موږ كولي شو چې دشاعر په كالم كې
د مال په اړوند د شاعر عارفانه لید له زاويي وگورو.
شريعت ظاهري تزكیي ته او طريقت د باطن تزكیي ته ويل كیږي .طريقت
د تصوف مېتوديك چلند دی چې د عرفان او اشراقي معرفت په بنیاد هست
شوی دی .شريعت هغه الره ده چې انسان جنت ته رسوي اوطريقت داسې
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الره ده چې انسان خدای تعالی ته رسوي .طريقت د شريعت په نسبت خاصه
الره ده .ځكه چې په طريقت كې د شريعت احكام هم داخل دي .لكه هغه
عملونه چې بايدد الس ،پښو ،ژبې او نورو جوارحو په وسیله ترسره شي.
اوهمدغه د بدن غړي بايد له حرامو او مكروه كارونو څخه ډډه وكړي
اوهمدارنهه په طريقت كې قلبي عملونه اوله ماسوی هللا څخه اجتناب هم
شامل دي .موږ په دې بحث كې د شاعر عرفاني لیدځانهړنې نه تشريح
كوو.دا ځكه چی دا په خپله اوږود بحث دي او د هغه د كالم په بنا بايد ترسره
شي.
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