
 د غني خان ژوند، اند او فلسفه 

 لیکوال: پوهیالی سراج احمد ژواک

 لنډیز

د غني خان په اړه تر دې دمه ډېرر یاراس مرامانار،نهت بتاه،نرهت رمرا م ا، ملرا م  ا  رم  
ش،ې ديت چم په بم تر ډېره هراده د ده د شخصاس تاراره اړخ،نره  ره نرا  ره  رونرد شر،ي 
ديت خ، هاا ام هم دا ،اړه بار،نه په اړه ه،اه هشپړ ، نه وڼل شي؛ ځ ره د ار،ه دامرم چرا پره 
هاب  ه  ا لت چم د  ،مړي ځل  پاره ارم د ار،ې ېهرم د مرم ر شرهري هخرار  خره پره ډېرره 
مېړانه انحراف بړی ،يت  ه امانه خرهره نره دهد دا خرهره مرم ځ ره راغهروره برړهت چرم پره 
پښت، ادهاات، بم نه تر ده ،ړاندې په دې بم ، باف دا ډ،ل شرارري بر،م چرا  برړې ،ه ا، نره 
ام ،ر،مته ماری ، ادل ش،د پرر همردې امراې ارم ځارنم  ېړ،ن ري پره اهررار مرره ا،ې د 
پښت، د مهاصر ایاد نظم هنمټ اېښ،د،ن ی وڼيد خ، م،ږ هه په بم ا،ه دا خهره هم ،ر یااتره 
بړ،ت چم ن،م،ړی په پښت، ادهاات، برم د منظمر، ا، مارمتماتا ، ه رمفي اه رار، هنرم  ر هرم 

 دید 

 بنسټیز ویونه: غني خان، ژوند، اند، شعر او فلسفه.  

 سریزه 

د غني خان د ې،ند ا، ماامي مهاریې په هراب هره د ه ره د هرنر ا، ادب  ره  ېړنرم  خره 
پرته ډېرې  روند،نم ش،ې ،يت خ،   ه  رن ه چم  رونده دهت چرم هرنر ا، ادب د ه ره د 

ت ن، د دا ډ،ل  روند،ن، ،ړاندې ب،ل هره  ره ځارنم نام ړتارا،، هپنځ ر د شخصاس هانداره ،
 خه خا ي نه ،يد  ن، ا،ې په دې پار ،پتېا ه ش،ت چم دامرم ار،ه  ا نره ،برښل شريت چرم د 
غني خان ې،ند ا، ماامي مهاریه خپ ه د ده  ه خ، م  خه په برم  رونرده شر،ې ،ي ا، دغره 



رای ام تر  نګ په بم  د ن،م،ړي اندت تص،ف ا، ه رمفم تره هرم د ار،ې نر،ې یا،ارم  خره 
بتل ش،ي ،يد خدای دې ،بړيت چرم متامر، ښراغ ، ترر  ،مرت ، ،ر،مرته یمر،ږ دا ها ره ا، 

 مرام   ه  رن ه چم پتېال ش،ی ؤت هم تر مره شيد 

 غني خان 

( یاږداری برال د ۹۱۹۱غني خان د هخر اه ان خان رهدا  فار خان )پاچا خان( ی،یت په )
( یاږداری برال د خپرل ۹۱۱۱پښت،نخ،ا د هشن ر د مامم په اتمانی، ب ي بم یاږد ری ا، پره )

متړي ې،ند ی،الت تر ه م ،ر،مته  ه الایال مره ا، ځای بړت چرم د پرښت، ېهرم ا، ادب د 
نررا،ې پرره ا،رهررل بررم اررم د پنارررې چ ارتهرران،ېت وررډې ،ډېت پ ،شررم ا، )دي پخترران( اهنررم 

 )پښتانه( و ،نه ، ،مهلد

د پالر په ،انا ام چم آن ال د رمر په پنځه ب نۍ برم نراږدې ؤت چرم ار،ې نرار،غۍ چرم  
دی ام د ،هاه نار،غي وڼيت د مرګ ب،مي ته  ېږ ی ؤت خ، د م،ر  ره دې دررا ،ر،مرته چرم 

اې خدااره  د ده مررپ پرر مرابېږدې ا، دې  «په بم ام  ه خردای  خره غ،ښرتنه ،برړه چرم 
(د  ه دې نا،ړه نار،غۍ  خه ،ېغ،رل ش، ا، نرار،غي ارم ۴۲۹/۱)  »ماش،م ته شفا ،ربړې

 د م،ر  ه درا مره ممه پر م،ر بېښ،دل ش،ه ا، همدې نار،غۍ  ه منځه هم ا،،ړهد 

غني خان په ،ړ،ب،ا ي بم ا،،ه با ه د ررهي مر،ج ر ،م ، ،متلت په ځ،انۍ بم ارم پره 
( په خپ م م،رنۍ ېهم پرښت، مررهېره ۲/۱۴/ ندن بم تحصاالس ،بړلت هاا امرا م ته ،الړ)

ام په ررهيت ارد، ا، ان  ېمي ېه، ر،انم خهرې ب،الی ش،ایت په همدې اماې ارم د نر،ر، 
پښتن،  ا ،ا ، ا، شارران، په پرت ه پر شهر ه مفي رنګ ډېر غا ب دید ځ ه  رې نره ده چرم 
ده هه د دې ېه، ه مفي ا، ادهي اثار  ،متي ،ي ا، په دې ت،وره هره ارم د خپرل شرهر مراڼۍ هرم 

 پرې ،دانه بړې ،يد 

غني د پښت، ېهم ا، ادب په اممان بم ه ه ځالنده مت،ری دیت چم د انمان پره ښر ال ا، 
 ،اۍ ا، د ه ره پره بمی،رار، ترر هرل هرر پرښت،ن شرارر ښره پ،هېرد ی دید ده د انرمان ت رلت 
غ،ښتنم ا، وناه ار ه،م،نه د ه ه په خپ ، مرهههيت ه رمفيت ماامري ا، خراهري اندېرښن، برم 
 ېړ ي ا، ایم،ا ي ديد پره دې ت،وره ارم د شرهر پره مرمندر برم د نر،ر، پرښتن، شرارران، پره 
 پرت هت د تص،فت ه مفمت ماامس ا، رنی مرغ رې ډېرې د  ېړ،ن ، و،ت، ته ،رت الی شيد 

د هند،متان د ،ېش په پاا ه بم د پښتن، هم هرخم بېد، غني خان په مر،ا، ا، هرم ثمرره  
و،ندي ماامت،ن، هاندې هم ها،ره بړت د ماامرس د چا ر، ا، نرار،  ره بتراره را ارال شر، ا، د 
شهر تاره ت،ره ام د ناهاان ش،، حلالت،ن، ا، نا،ا،ن ، درب،ن، د هاان ا، رم،ا ب، ،  پراره  ره 
تا ي را ،اامتهت هر  ه ام چم یړه ا، ا خام ،رته ،،ال ه ه ام ، ا ل ا، پره دې ت،وره ارم 

ن،مېږي صالل بړ ا، د ررراات،ن، ا، یار،د،  ره ننرګ ا، شررم نره  «شهر»ه ه  ،ی رلل چم 
 (د  ۲/۱۴ /ام آیادي ،ربړه )

د دې بار  ه الم ه ام آن پالر ته هم په بړ، ،ړ، ا، اه ار، بم د  ،اداځ تخهاب ا، تمدن  
نښم نښانم ښ اره ش،ې ا، دا ،ېره ،رمره پاردا شر،هت چرم هرمم نره غرني  ره خپ رم ېهرم ا، 
هرهنګ نه هې انه پاتم ش،ی ،ي؛ خ، غني خان  ه خپل یام مره د مپې  م مارنم پره خرارر د 

 خپل پالر په الره وام ،اخامس ا، آن شپږ با ه ام په هنداخانه بم هم تېر بړلد 

د ده د پالر الره تر ډېره هراده د ردم تشدد پر مرټ د مرپې  م ایادا ا،ج تره د رمرېد،     
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ا، هاند ا، ه ه ده؛ چم په ځان، ځاا،ن، بم ام د رهدا  ني خان غني په ښر  ، شرهر،ن، مرره 
 منځپان ه ال غني ا، مفخ،م ښه ترا ا،س ش،ی دی 

 د دې ې،نده  ه مر ــــب ش، 

 چم اا مرې اا هه هل ،ېنـــــم 

 رهه ما ه بـــــه دې رابـــــــړه 

 هادشاهـــــــي د بل اخــــــان 

 یه هه ام ،غــ،ری،م  ه ب،ره 

   ه م، ــــــــــم په ډېـــــران 

 دا ا،ه وـــــــــړا ې،ند،ن یه 

 په ا ړ، نشــــــــــــم تېر، ی 

 د دې ظ ـــــــــم په ب ،ا دې 

 ( ۲/۳۱ ۱ربه بل کېږده برغولــــــــــی )                

خ، په ډېر، ځاا،ن، بم هاا د غني خان ه ر ،رمره ا،ایې ا، ا،ایې د ایادا غ،ښرت، پره 
الره بم وډ ا،ن بړی دی؛ اهنم به چېرتره د پرالر پرر ،شرو شر،، اصر، ، د ایادا د نرا،ې 
غېږې ته نه دی رمېد یت ن، په الره بم ام د پرت، ریاهران، د ځپ ر، پره م،خرهت تر،رې تره هرم 

 الې اچ، ی دید  

 چم خــایې شنـــــم مم په یهر ،ي ،الړې 

 به غالم مړ ،م راځــــئ ت،بــئ پرې الړې 

 چم یرــرې یرــرې مم پ،ځ د دښمن نه با 

 م،رې ما پــمم په بــــــ،م مخ هه ته ېاړې 

 به په خــــــپ ، ،اـــــــن، نه ،م  ـــــــمهېد ی 

 په ما مه پ ات،ئ د اــــــــــ،ماس غــــاړې

 اا هه دا هــــم نن ه م ک هاغ ، رـــدن بړم 

 ( ۲۱ ۱اا هه بړم د پښتن، ب، ـــــم ،ااـــــــــاړې )

د ته ام به د اه ار، ترمنځ   ر ا، تشاد هم  ادل بېږيت ن، د مپې  تاا پر  مرن ارم بر،م   
ت،ر داغ ه،اه ،نه بڼل شي؛ ځ ه د ن،ر، هرم ن،رر، پره پرت ره انرمان د هرشراس پره تراراخ برم 
همېشه ا، ډ،ل د اشداد،  ،  ه پاتم ش،ی دی؛ چم د انرمان دې ډ،ل ځران ړنم تره دی خپ ره 

 هم دامم ن ،ته ب،ي  

 چم اخان ته دې و،رم حارانه شم

 چم انمان ته دې وــ،رم یی راشي

 ا، خ،ا مترو،  ه ول نروې راشي

 (۲۳۳ ۱بل خوا زړه له خنجر ازغی راشي)           

د پښت، ادب پالر حشرس خ،شحال خران خ رک هرم پره دې هرخره برم ن،مر،ړي تره ،رتره 
نظر  ري؛ ه ه هم انمان د اشداد، مام،ره بڼي ا، دې ډ،ل مرشس ا، خ م ته ام الې ترر 

 ینم حاران ،الړ دید 

 د غني خان ې،ندت اند ا، ه مفه 



 ماهاس ام مــ،نده نه شـــي

 چم  ه  ای دی د هشــــــر

 هم ترباب د ناک ، هد دی 

 هم مهــــا،ن د خـار ، شر 

 هم م ک دی هم حـا،ان دی 

 هم مــــــــ،من دی هم باهــر 

 ب ه ا،ر ب ه ا،هه شـــــــــــي

 ب ه تـــــــ،ره ب ه مــــــــــپر

غني خان په خپ ه هم دا د ده ا، د پالر ترمنځ ام د ه ري   ر ا، تشاد خهره پره خپرل ار، 
 شهر بم چم د اختالهاس تر مر اک الندې بښل ش،ی دی دامم ران اړي  

 پالر مم ،رک په خپل ،رن 

 یه د خپل ،رـــــن نه ،رک 

 د ه ه خ،ښ دی ته ـــــــــام 

 یما خــــــ،ښ ماګ د پا ک 

 د ه ه خ،ښ دي ځــــــ،انان 

 یما خـــــ،ښ هــــر و متان 

 هـــــر چمــــــن د  ، ، ډک 

 د ه ه ،رــــــــــــن اـــخان 

 دا هـــــــم نـــــــــ،ره هااهان 

 یما م ک ښ  ی اممــــــــان 

 ( /۲/۱ ۱)د ښېمته متـــــــ،ر، نه ډک 

د غني ا، د ه ه د پالر ترمنځ په ه ري   ر خ، غرني خران پ،رتره پره خپرل شرهر برم     
ځانم  روند،نم راته ،بړېت خر، دا د د،ی د،اړ، تررمنځ د ه رري هې ،ا ري ار،  ر، الم ،نره 
،،ت ځانم ن،ر الم ،نه ام هم در ،دلت د هې  م په ت،وه د غني خان په هاب ،ارل برېږيت چرم 
ه ه هه د هم ځااه   ښت،ن، خ،را ډېرر شر،یي ؤت خر، پرالر تره ارم هارا دې برار ډېرر خ،نرد نره 

 ،ربا،هت د غني خان د ب ه خر ۍ خهره خ، د ه ه د الندې شهر،ن،  خه هم  روندېږي  

 شان یمری شه مدام خ،ره د ه،م، غ،ښم

 ب ه های شه همېش خ،ره د مام، غ،ښــــم

 اا بـــ،ه تن امانــــــــي د غنـــــــی اار شه

 (۲۶۱ ۱)خوره هر کله بازاری د پېســـو غوښــــــې         

 ا، اا 

 دا  ې،نــــــــــی هه ه ــــــــه

 خدااه خ،شـــــــــــحال ،ي

 چم الې ا، یړه ،ي د ده

 (۲۶۸ ۱)ــــــــــــال ،ي د قارون مـــ         
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په دې ډ،ل مره د غني خان شهري ا،نګ  ه هر ډ،ل اه رار، ا، مرغ رر،  خره ډک     
دیت په تا،را ي  حاظ ام به چېرته د شهر،ن، منځپان م ته په ې،ر نظر ،بترل شريت نر، ار، 
ډ،ل د آرې همتۍ م،ندنم د ه م ه مفم رنګ پرې غا ب  ادل برېږيد دی خپ ره خپ رم دغرم 

 ه مفم ته د ان،ن ا، اانان ه مفه ،اايد

 ،ااه ،ااه  ،مره ښ  م 

 د د هر د شان یاصه ده 

 د ان،ن ا، د اــــــانان 

 ( ۲۱۸ ۳)څه عجبه فلــــــــسفه ده            

دا ه مفه تر ډېره هراده د اشرایي ه رمفم پره رنرګ چرمت ترر ده ،ړانردې ارم ،ړان رم د     
ر،ښاناان،ت رهدا رحمان هاهات رهدا لادر خ ک ا، ن،ر،په شهر،ن، بم  ادل برېږيت رن انره دهد 
چم په بم د دناا ترکت ،حدس ا ،ا،دت ،حدس ا شخ،دت د ماای پر یانر، د حلالرس رررش تره 
ختلت رشق پر رلل  ،ړ وڼل ا، دامم ن،ر م،ش،راس په ښر  م ا، هرنري هڼره شرارهل شر،ي 
،ي؛ چم د غني خان په الندې نظم بم امت  ه ډ م  خه د ،حدس ا ،ا،د ه هت چم په بم  ه 
  ،ی خدای)ج(  خه پرته د هاڅ شي ،ا،د نه منل بېږيت   رب،نه ښه ترا ا،س  ادالی ش،  

 یه ام یه ام رنګ مـــــر،ر ا، شــــرن ار یه ام

 د اانان مترو، بم مړا،ی خمــــــــــــــار یه ام

 دا تههار یمـــــــــا د مـــــــمس یړه د تالش دی

 اار یما د یړه ارمـــــــــان دی د ـــــــدار یه ام

 دا یما یړه چـــــم د ښېمس ا، رنګ شي ا،ږی

 مپر ی مره وــــــــــــــــــ ،نه راشي هخار یه ام

 دا چــــــم یه شم د ممــــــــــــ ، ش،نډ،  ې،ا ه

  ا ـــی ا،ړه بړم د حمن مهمـــــــــــــار یه ام

 چم یه نه ام هم مهنی انس اممــــــــــــان دي

 د اخان د م،ی ا، مانم مخــــــــــــــــتار یه ام

 د،مره پ،ې ش،م په دې ړ،بی شانم ې،ند بښم

 (۱۲/۱۳) یار زما کمــــال، کمــــــال د دلــــــــــدار زه یم            

د ،حدس ا ،ا،د په ور،هه بم نه ا،ایې دا چم په بم پرته  ه  ر،ی خردای)ج(  خره د    
هل شي ،ا،د نه منل بېږيت دا ام هم هنرم ایه مر ا ، ،يت چرم د مخ ر،ق د هررې بړنرم ا، 
،رته د ،رش،ې پېښم ا، حادثم  ،ل دار، مدار په تلدار پر،رې اړه  رريت چرم المر،ند ارم د 

را»یران رظام ا شان دا ااس شراف چم  ربن لُ  ننن تن را بن نن  ابالَّ من هن د ت،هره مر،رس۲ («۴۹⃝یُل  َّن ُارصب
( اهنم هاڅ دامم  ه هه ،نه م،مئ چم تامم ته مخ رم  ره مخ رم پره تلردار برم نره ،ي ۴۹

 ا ل ش،يت ښه ترا مفخ،م ا،ت،الی شيد نره ار،ایې دا اارس شررافت ه  رم نر،ر پره یرو،نر، 
شرري نص،ص ام چم د امالمي شراهس غ،نډه ماڼۍ پرې دن ه ښ اريت الم،ند،نه بېردای 

 شيد غني هاها په دې اړه ،ااي  

 چـــــم پتنګ د نمــــــــر رڼا نه شـــــي  اد ی 

 ونان ار ش، به په شمــــو شــــــــــ، شـــــادا 

 د غني خان ې،ندت اند ا، ه مفه 



 یړه بښم چ،نګ  په ها ه د خا،رې ځای شي 

 چېرته ځای بړم په بم دا د نــــــــــــ،ر دراا 

  ن ه  ن ه په اــــــ، وــــــــــ،ټ بښـــــــم 

 دا اخان ا، اممـــــــــــــان ،اچـــــــــــــــ،م؟ 

 د شهنم  ا  ــــــــــــي بـــــــــــــــــم  ن ه 

 د مــــــــــــــاند،ن، د،ران ،اچـــــــــــــــ،م؟  

 ا، هاا ال د دې دپامـــــــــــــــــــــــه هـــــــــــه 

 م ،ي -حمـــــــــاب ا، بـــــــــتاب هــــــــــــــ

 د ړند، مـــــتروــــــــــــــــــــــ، هادشاه  ه هه 

 ( ۱//۲ ۱)ســـــــــــزا او عـــــــــذاب هـــــــــــــــم وي؟                 

دا ډ،ل پېېند چم ب،م غني خان  ه تلدار  خه بړی دیت د تلردار آر پېېنرد ارم نره شر،     
وڼالی؛ ځ ه تلدار د ل مهحانه ،تها ی ال محد،د ر رم دیت د بړنرم پره هرخره برم هارا انرمان 
انب  نرمن خ،دمختاره دید ځ ه ل)ج( خپ ه په یران رظام ا شان بم هرمرااي چرم  ،ن انن  نارېن  بالب

ی هن امن اهرنم  )ا، پره تحلارق مرره چرم نرشته انرمان  رره هرل  ۱۴⃝َواََن َسعَیُه َسوَف ُیَری ۳۱⃝اب ی من
 هت م ر ه ه  ه چم دی ،رته ه ه ا، هاند ب،ي ا، په تحلاق مره چم دی هه د خپ ر، ه ر، 

(  ښااي غني خان خپ ه هم خپرل دې نامرم پ،هرا،ي تره ۲۴۹  ۶پاا ه ډېر ېر تر المه بړيد( ) 
مت،اه ش،ی ،يت ن، ځ ه ام پړه پر مال ،ر اچ، م ا، د خپل ا،ه هل نظرم پره ار،ه هرخره برم 

 ،ااي  

 چم اختاار نه ،ي اانانه  ه وناه د چا وناه 

 ( ۲۹۱۱ ۱)راته ښ اري مال اان چېرته ت ی دی خرا 

غني خان د اهر ا، اختاار د بشا ، ترمنځ پر ا،ه ځان ړې دامم پرته الره هانردې ځريت    
چم هم د اخرس د رهاه،ن،  ره بنرډ، برپر، نره پررې ،ېغر،رل شري ا، هرم د دنارااي خ،ند،نر، 
  م په بم ،بړيد ځ ه د اهر ور،هه انمان ا، ډ،ل د  نه ۍ تر،ږما، ته ،ر ارل ،هري ا، د 
دناااي ې،ند ه ه آر  ،ری ا،  ،دن ترې ،ربر،يد پرر همردې امراې د غرني خران  ره ه ره پره 
نامه مال مره چم د اهر پر م ا ، ام د اختاار په پرت ره تمربری ډېرر ،يت د ترل  پراره ،رانره 

 دهد 

 ډ،ډا غـــــــړپ مـــالت انتي مـــال 

 حـــ ،ا یــــــــــــــب مالت ،الاتي مال 

 په پام، یرهان ا، مــــــــــــــتي مال 

 د پ،ال، په ش،ق خ،ري پاتي مــــال 

 دا هم رشلهت هم ا،شــه ا، مړ آهان 

 دا چ ي دماغ ا، اریان شـــــــــمار 

 د دې مپان دمــــتار د ت،هان ام ته 

 ( /۲۱ ۸)په دې کور د خدای کښې د بت سفیر              

دا ا،ایې غني خان نه دیت چم ه ه په نامه مال د دان د آر مفخ،م په نه هاان، ، ت،رنر،يت 
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ه  م تر ده ،ړاندې ډېری ن،ر، شارران،ت چم په  ، ه بم  ،ل ا، ډ،ل د یاد،هنرد پرر،ادار نره 
 ،،ت د مال مره پر دې خهره ،ران پاتم ش،ي ديد ر ي خان ،ااي  

 چم بښېنم ،رمره شرحه د د،یخ با 

 هـــر ما ې تر مرګ هدتر د یاهدان، 

،حدس ا ،ا،دي ور،هه د ،حدس ا شخ،دي ه م پرمخت  رم هڼره دهت اهرنم ب ره چرم پرر     
انمان هاندې د ل مهحانه ،تها ی مانه ډېره غا هه شيت نر، پره مارایي نرړا برم پرتره د ه ره 
تهارک ،تها ی  ه حمن ا، ،ړان ،  خه هل  ره نره ،ارني ا، ار،ایې  هماغره ار، ،ار،د ،رتره 
ښ اري؛ خ، په ،حدس ا شخ،د بم هاا ما ک ا، رارف ته د هل  ه په ،ا،د بم پرتره  ره دې 
چم د ه ه  ه خپل آر ،ا،د  خه ن ه ،بړيت د ل مهحانه ،تها ی ،ړان م پره  پر، ښر اري؛ 

   ه غني خان چم ،ااي  

 هر شي بښم ماخس ا، ت،ل ا، شمار

 الې د امـــــتاد صــــــفا ښــــــــ اره

 هـــــــــره هره د اــــــخان بښم دی

 هر شي ا، ت،ل بښــــــــم ونډ ی دی

 ا،ړ ا، په م،چ چ،ړ شـــــــ،ی دی

 مت،ري ا، نمــــــــــــر ا، رڼا ا، ه،ا

 (۲۳۸ ۱)هر یو یې الس کښې نیولـــــــــی دی           

مخ م مر، ،،ارل چرم د اشرراق د ه رمفم ار،ه هنرم ایه مر ا ، دا هرم دهت چرم مارای د     
حلالس پرت، ا، ترې هېل شی نه دیت انمان په حلالس بم ه ه ن ته دهت چرم غ،نرډه داارره ارم 
په غېږه بم پرته دهت پر همدې اماې ای ي حمن ته د رمېد، په پرار هاارد د مارایي ه ره پرر 

 یان، هاندې د یړ،ن، پ ،نه بېښ،دل شيد 

 په ا، و،ټ بښم درااه،نه دي ځای بړي هلاران،

 (۲۴۱ ۱)د  ا ی په ا، نظر م،ر ماــن،ن ت ی تر رحمان ؤ

 مرداري نه بېږي د ت،رې د ممتۍ نه ه ار

 (۲/۹۱ ۱)ل  ادی نه شم د حمن پرمـــــــتۍ نه ه ار

د غني خان ه مفي نړا  اد په ا،ه هل ځای بم هم هماغه د اشررایي ها رم،هان، غ،نردې د   
اشرراا،، ا، پداررد، د آر حلالررس د م،نرردنم پرره پررار رلررل محررد،د ا، مرررد،د وررڼي؛ ځ رره چررم د 

 المحد،د احاره نه شي ب،الید 

 رللت رللت رلل  ه دی بفرت بفرت بفر دی 

 ( ۲۱۴ ۳)رلـــل ام چم وار بړی دی غالم غالم یما 

رلل بېردای شري چرم د  »د ته مړي ته هرانم،ي ر،م، ،رااد شيت چم ،ا ي ام دي      
 ( ۲۱۴ ۳) «خدای ا، اهداس په شد ،يت خ، احماماس د ه ،ی په حق بم ديد

رلل چم محد،د ش،ت ن، د حلالس م،ندنم پره م،خره هره  انرمان  ره ب،مرم ،مرا م  خره    
را پره و،تره بر،يت ،هره ور،ر، چرم غرني خران  بار ،اخ ي؟  د اشراق ه مفه خ، ام هدال یړه

،رته  ه هدال  ري؟ به چېرته د ه ه ه مفم ته هم ې،ر نظر ،برړ،ت پره دې الر برم  ره یړه 
  خه پرته هل ب،م هدال په بم نه م،م، 

 د غني خان ې،ندت اند ا، ه مفه 



 

 ناهانا رلل مم ممس یړوي ته پرېښ،د

 ( ۲۱۴ ۳)اوس تیاره کې د غــــــم شو رهبر زما           

د اشراق ه مفه تر ډېره هراده د امالمي تص،ف ا، ررهران مرره هرم اړخ   ر،يت ه  رم    
په ډېر، ځاا،ن، بم خ، ام ماڼۍ په همدې خښت، دن ه ښ اريت په امالمي تص،ف ا، ررهان 
بم تر ډېره مرارد پره دې م  رف وڼرل برېږيت چرم ه ره  ره چرم دی د ترص،ف پره الره برم 
،رمره مخامخېږيت هااد چاته ،نه ،ااي ا، به چېرته ترې ،،ارل شر،ل نر، د منرص،ر غ،نردې 

 هه د دار مره مخامخ شيت غني خان ،ااي  

 منص،ر ا،  ې،نی ،هت د مهش،ق اداب ام هېر بړه 

 منص،ر ا،  ې،نی ،ه د ممتۍ شراب ام ډېر بړه 

 ،ې ممتي دا یما نه ده د اانان د مترو، ن،ر دی 

 یما د خ، م خهرې هم ت،راس ا، هـــــم یه،ر دی 

 دا رنګ یما د مترو، نه دی رنګ دی د اـــانان 

 (۲۱۸۳ ۱)دا شرنګ زما سینه کې د ښپو شرنګ دی د جانان             

د ها م،هان، ترمنځ تر ډېره دا پ،ښتنه هم ډېرره شرارهل برېږيت چرم حرمن د مارنم یېږنرده  
 دی ا، به مانه د حمنت غني خان په دې هاب بم مانه د حمن یېږنده وڼي ا، ،ااي  

 حمن ښ ارېد،  ه ا، ،ا،د ا، شـــــ ل غ،اړي 

 حمن چم ښ اره شي مانه ام ،،اني مئانه شي 

 هم ،اـــ،ده حمن مانه نه شی اــــــــــــ،ړ، ی 

 (۱۲۱۱)مانه ه ه ا،ړه شي چم حمن راښ اره شــــــي 

 ره  «اېډاا ېیم ه مفي هنمټ»د غني خان ه مفي ه ر تر ډېره هراده په ځان، ځاا،ن، بم د   
پ ا،ن، مره هم ،رته ،ا ی  ريت د هې  م په ت،وه  په اېډاا ېیم ه مفي هنمټ برم ې،نرد پره د،، 
هرخ، ،ېشل بېږي؛  ،مړی ه ه چم تر مرګ  ه مخه ده ا، د،امه ه ه هرخره چرم ترر مررګ 
،ر،مته پا رېږيد  ،مرړی ې،نرد ېر تېرېرد،ن ی ا، هرشپړېد،ن ی دی ا، د،ارم ې،نرد ت پراتم ا، 
هېپااه هڼه  ريد مرګ  ه  ،مړني ې،ندانه  خه د د،ام پر  ،ري د تېرېد، ا، ُپرل دیت چرم هرر 

 غني خان ،ااي  (  //۲ ۱ې،ندی مابښ ماه،ر دی چم هر،مر، هه ا، ځل ترې تېرېږيد )

 مرګ  ،اه نې ۍ ده چم تا ،بړه د انمـــــان مره 

 مرګ متا ب،ر  ه ا،ړ، ونم ، هه تل  ه ځان مره 

 مرګ ه ه نې ه ده چم اانان بېښ،ه اــانان مره 

 (۲۸۴ ۳)مـرګ پټه نکاح ده د مـــــــــکان له المکان سره             

 ه ېهني پ ر،ه د غرني شرهر،نه ترر ډېرره پره خپ رم هرشن را  خارم  ا رل شر،ې ديت بره   
چېرې  ،ک  ه دې  خام مره ه دتاا ،نه  ريت ن، هر،مر، هه ام په شرهر،ن، برم مر تم ا، 
پېچ تاا،ې په نظر ،رشيت نه ا،ایې  ه دې الم ه ام شهر،نه په  ،مت ، بم م تم پادا بر،يت 
ه  م په ځان، ځاا،ن، بم ام پر شهر ه رر د،مرره غا رب شر،ی چرم آن د ار،ه ښر  ي نرثر ا، 

 ادهي  ، م ومان پرې بېدای شيد د هې  م په ت،وه ام الندې شهر ته تمېږ،  

 چم  ه مم یړه بښــــــــم دي ،ئا ی نه شم چم در،غ ،اامه شــــرمېږم 
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 ما د بتاب په دې مهص،مه یمـــ ه چـــــــــــرې در،غ  ا  م نه دي و ه 

 متا د خائشس ثاني دناا بښم نشتهت هــــــر چا ته خپل اانان  ا ی ښ ارې 

 اې د ،ها د مانم ه ــــــــــم شمهم اې د ې،ند،ن اخر اـــــــانانه یمـــــــا 

 (۲۱۹۱ ۱)متا د رهتار ا، بړه ا، ،ړه په مخ بښم دا ښاپارا دا ه،مۍ ش م ښ اري 

مر تم ا، پېچ تارا،ې پر همدې اماې ام ځان،  ېړ،ن ، تره ه ره ډ،ل شرهر،ن، چرم پره برم     
 ډېرې نه تر مترو، بېږيت د ده نه ښ اري؛   ه د ده دا الندې مشخ،ره ترانه  

 اې یما ،رـــــــــنه د  هـــــــ ،ن، خـیانــــم یما 

 متا هره دره بــــــم دي د ت،ر، نښانـــــــم یما 

 متروم مم  ،وی شه متا د خا،ر، د ب،ر،ن، نه 

 رلل مم اارې شه متا د پاره د ه ـــــــــر،ن، نه 

 ځــار شمهت یرهان شم متا د غر،ن، د ماند،ن، نه 

 متا هــــره دره بـــــم دي د ت،ر، نښانــــم یما 

 (۲۱۴۱ ۱)اې زما وطــــنه د لعــــــــــــلونو خــــزانې زما            

خ، د دې مره ـ مره هاا هم  به  ه ښ الئایه اړخه د غني خران شرهر،ن، تره ،بترل شريت   
ن، د ار،ه  ر،ړ ا،  ره ادهري اړخره د پره تر،ل پر،ره شرهر،ن،  ، رم ځرال،ې ارم پره مرترو، برم 
مترو ،نه ،هيد ت ماحت حمن ته الت رارهانه تااهلت مدرا ا مثلت تاناېت پرمن،ه اشن ا، د 
ادهي هن،ن، دامم ن،رې وڼم ښ ال،ې په بم  ادل بېږيد د المر،ند  پراره ارم  ره ډ رم  خره د 
رارهانه تااهلت چم په برم شرارر پره ار،ه مه ر،م ا،  رونرد شري ځران ناوراره اچر،يت النردې 

 هې  ه ،ړاندې ب،الی ش، 

 د راشق مخم،ره مـــتروم 

 به د اار مخم،ره شـــ،نډې 

 به غ، ۍ دي د نرومــــــــ، 

 (۱۲۳۹)په سرو ګوتو کې راغونډې            

 

 پایله 

د دې  ا نم پاا ه دا را پره و،تره بر،الی شريت چرم غرني خران نره ار،ایې د پرښت، ېهرم ا، 
ادهاات، شارر ا،  ا ،ال ؤت ه  م د دې ېهم د ،ا،،ن ، د حلره حل،یر، غ،ښرت،ن ی ا، ماامري 
مهاری شخصاس هم ؤت د غه رای د دې ېهم په هرنر ا، ادهارات، برم د منظمر، ا، مارمتماتا ، 
ه مفم اه ار، رراح ا، هنمټ ور هم ه،اه ،پېېندل شيت ځ ه تر ده ،ړانردې د ار،ې دې ډ،ل 
منظمم ه مفي نړا ا راها،ي حد،د ا، ی مرر، مر،ږ د پرښت، ا، پرښتن، د تخ ارق پرر ځم ره نره 
،ان،د تر ده ،ر،مته هم په دې بم ، باف ه مفي ه ر ا، خارال د چرا  ره خر،ا نره دی ،ړانردې 
ش،یت پر همدې اماې د غني خان د شهر  ر،ری ا،  ر،دن د نر،ر، پرښتن، شرارران، پره پرت ره 

 و،ښی ا، ځان ړی محم،مېږيد 

 

 

 د غني خان ې،ندت اند ا، ه مفه 



 

 اخځلیکونه 

 ـ یران رام ۹

د پېښ،ر  د،ام  ،کد د،ام چراپد د پښتو ادبیاتو تاریخ(د  ۴۴8/ (دـ ر،هيت محمد صداق/

 دانش خپرند،اه  ، نهد 

د پېررښ،ر  د،اررم چرراپد دانررش فلسسسفه د ونسسون او وانسسان(د  ۴۴۴/ـرر مرراد راهررد ارراند )۳

 خپرند،اه  ، نهد 

د د محمرد حامرد ې،اک ېهراړه ا، د امارن ل د فلسفې کلیات(د  ۴۹۱/ـ شېر،انيت ر يد )۱

 دراځ مرایهد باهل  دانش خپرند،اه  ، نهد 

د پېررښ،ر  د،اررم چرراپد دانررش وهسسد  و  زمسسا ژونسسد او وسسد(د  /۴۹/ـرر رهرردا  فار خرراند )۴

 خپرند،اه  ، نهد 

 د پېښ،ر  ا،نا،رم ي ُهک ااانميد لټون(د ۴۴۴/ـ غنيت غني خاند )۱

 د پېښ،ر  ماخن خپرند،اه  ، نهد فرهنګي بحثونه(د ۴۹۴/ــ  برورد محمد ابهرد )۸

د د  د تسوو  حیییست او د نیسشبندیه قرییسې یسو بحس (د  ۴۹۴/ـ نلشهنديت رالءا رداند )۶

 هشار د،داال ېهاړهد باهل  ما،ند خپرند،اه  ، نهد

 

 

پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب( -غالب )فصلنامة علمی 1396، ب1ش 09    


