
  

  

  

 دلوړو او سپیڅلوآرمانونوىوډمن،نوښتګر، مخکښ اومبارز شاعر

   اولیکوال ښاغلي صذیق کاوون توفاني سره مرکو

انجنیر عبذالقادر مسعود: مرکو کوونکی   

څوک دی، چې لوړه انسانً عاطفه اودبشر پالنې  ٌوستر پوخ او واقعً لٌکوال هغه  

ولري، او دلوی اوهدفمندانسان په توګه دلوړوآرمانونوخاوند وي،قوي اراده،  احساس 
لوړ همت او نٌکې هٌلې ولري ، پرخپله ژبه واکمن وي او دخپلې ژبې دپرمختګ 

ی اوودی په الره کې کارنده اورغنده برخه واخلً،په خپله لٌکنه کې د ډٌر لو
صداقت او صمٌمٌت ښکارندوی وي، روښانه نړی لٌداو اندٌشه ولري اودخلکو د 

عقٌدی دآزادۍ لپاره مبارزه وکړي، د پاک او سپٌڅلً قلم خاوند وي اودقلم عفت او 
حٌثٌت وساتً، د آزادۍ، عدالت ، انصاف او صداقت اوحقٌقت اودطبٌعً 

ناخوالواو دټولنې د بدو  اوټولنٌزوحقوقو پلوې وي، د استبداد، ظلم او اجتماعً
پدٌدوسره نه پخالکٌدونکی وي، دژړٌدلو اوکړٌدلو خلکودردونواو روحً رنځونو ته 
ځانګړې پاملرنه وکړي، هغه ظلمونه اواستبداد، چې په خلکو کٌږي وغندي اوټولنې 

ته ٌې په ډاګه کړي، د هٌواد او هٌوادوالو سره او دانسان او انسانً کرامت سره 
خواخوږي ولري، دخلکو دسوکالۍ او ددموکراسی اوآزادۍ لپاره ژوره مٌنه او

مبارزه وکړي، د ظلم، ستم اوټولنٌزو ناخوالو سره اودظالمو حکومتونودناروا کارونو 
سره نه پخالکٌدونکې وي، د ٌوزړه سواندي انسان په توګه دشهٌدانواو ٌتٌمانواو 

و حاالتو سره غمجن خوارانو سره وژاړي او اوښکې توًٌ کړي او د دوی د غمجن
لنډه دا چې متواضع،بې کبره او د لوړو انسانً اهدافواوصفاتوخاوند . او دردمن وي 

. وي  

له نٌکه مرغه زموږ زٌاتره لٌکواالنو، ژورنالٌستانو، ادٌبانو، شاعرانواوڅٌړونکو 
ددغوپورتنٌو څرګندونوپه پام کې نٌولو سره په خپلو آثارواولٌکنو کې خپل قلمونه 

.اتلً دي او خپل غږونه او فرٌادونه ٌې پورته کړي دي اوچت س  

له دغو لٌکواالنواو شاعرانو له ډلې څخه ٌو هم ښاغلی صدٌق کاوون توفانً دی، 
چې زموږ دهٌوادپه ادبً، فرهنګً اوسٌاسً ډګر کې ٌوپٌاوړې، وتلې او پٌژندل 

دهغودی دپښتو او دري ژبو . شوې شاعر، ادبً، فرهنګً او سٌاسً شخصٌت دی   



نوښتګرو،مخکښواونامتو لٌکواالنو او شاعرانو څخه دی، چې دده په آثارو او 
ډٌر لوړ علمً مفاهٌم،انسانً ،اجتماعً ، ملً او ادبً تصورات  شعرونو کې

د ده په شعرونو کې .اوافکار په ډٌره خوږه ،سلٌسه، ساده او روانه ژبه بٌان شوي دي
پاک  او انځورونه ،تشبٌهات ، کناٌات،  تصوٌرونه هنري ښکال،خٌالونه،سمبولونه،  

او سپٌڅلً احساسات، جذبات او عواطف په ډٌر رنګٌن اوظرٌفانه شکل ترسٌم شوي 
.دي   

ښاغلً محمد اکبر کرګرچې زموږ دهٌوادٌو پٌژندل شوې، مخکښ او تکړه لٌکوال  
اوڅٌړونکې دی،ده په خپلولٌکنو کې دکاوون صاحب اودٌو شمٌرنورو لٌکواالنو 

علمً او ادبً تحقٌقات او څٌړنې کړې دي چې د قدر   عرانو دشعرونو په هکلهاوشا
کرګرصاحب په خپله ٌوه لٌکنه کې دکاوون صاحب دادبً .او ستاٌنې وړ دي 

:شخصٌت او د شعرونو په هکله داسې واًٌ   

دی . کاوون هنرمند اوشاعر دی، خو دزمان په اٌرو او ګردونوکې پټ هغه دی).....
سره له دې چې دعقل او . ري او دشاعرزړه ٌې په ټټر کې ټوپونه وهً دشاعر زړه ل

هغه په ټولو چلندونواو . اوعلم لٌوال دی، خو په ماهٌت کې داسې نه ده   پوهې
لکه شعر داسې رښتٌنې دی ،لکه شعر داسې . برخوردونوکې صادق او رښتٌنی دی 

لکه د کوچنً  سپېڅلی اوشفاف ٌا روڼ دی، لکه دشاعر احساسات اوعواطف او
.ماشوم زړه او اوښکه داسې معصوم دی   

د فورم له مخې ٌا دفورمالٌزم له مخې دکاوون شعر د پښتو د اوسنً ادبً بهٌر د 
کله چې هغه . غرونوپه سرونو کې انعکاس کوي او له هغه ځاٌه اورٌدل کٌږي 

د . اخلً عاشقانه شعر واًٌ هغه د عشق له زور او قوت نه د خپل پٌام له پاره کار 
شاعر په . هغه عاشقانه شعر په رښتٌنې توګه ځانګړې محتوی او بٌل مضمون لري 

دې ډول فورم کې د زړه له تله په ټولو حواسو او ټول ځواک سره موضوع ته عشق 
(.وربخښً، ساه ورکوي او احساس په کې راپاروي   

په توګه ډٌر په رښتٌا سره چې کاوون صاحب د پښتو ادب په ډګر کې دٌولوړ شاعر  
دی د سٌاست پوهنی، ټولنٌز پوهنی، اولس پوهنی . با ارزښته او دروند مقام لري 

اوادب پوهنی له معٌارونوسره آشنا دی، دی له خپل هٌواداو وطنوالو سره کلکه مٌنه 
کاوون صاحب ٌو متفکر انسان او د لوړواوانسانً اهدافو، . او خواخوږي لري 

دی ، ده زموږ دهٌوادپه ادبً، فرهنګً، اجتماعً  اوصافواو خصاٌلوخاوند شخصٌت
اوسٌاسً چارو کې په پر له پسی هڅو سره له پاکی،تقوا، اخالص او صداقت سره 
خپلی خاوری ته، خپل اولس ته اوخپلی ژبې ته په عمل کې ارزښتناکه کارونه او 

.فعالٌتونه کړي دي  

:د ده چاپ شوي آثار دا دي   

.کال کې په کابل کې چاپ شوې ده ( ۲۴۶۳)ې په دشعرونو ټولګه، چ :سپرغۍ *   



کال کې په کابل کې چاپ ( ۲۴۶۴)دشعرونو ټولګه، چې په  :د تٌږو په ذهن کې * 
.شوې ده   

کال کې په کابل کې چاپ شوې ( ۲۴۶۶)دشعرونو ټولګه، چې په  :شګې او ګلونه * 
.ده   

کې چاپ شوې  کال کې په کابل( ۲۴۶۱)دشعرونو ټولګه، چې په  :وروستی ټکی * 
.ده   

کال کې په کابل کې چاپ ( ۲۴۱۱)دشعرونو ټولګه، چې په  :کله چې ونې مري * 
.شوې ده   

کال کې په پٌښورکې چاپ ( ۲۴۳۲)دشعرونو ټولګه، چې په  :دباد په کنډوالو کې * 
.شوې ده   

ادبً او فرهنګً، سٌاسً او اجتماعً شخصٌت زموږ په ټولنه کې دقدر  د ده آثار، 
.ٌنی وړ دی او ستا  

د کاوون صاحب دپوره پٌژندګلوی لپاره، ما د ده سره ٌوه مرکه نٌولې ده چې د تاسو 
.ادب دوستانواو د شعر مٌنانوپام ورته راګرځوم   

کاوون صاحب اجازه راکړی خپل سالمونه او نٌکې هٌلې د تاسودرنه حضور ته 
:وړاندی کړم، او خپلی پوښتنی پٌل کړم   

:پوښتنه   

ت په شعر وٌلو پٌل وکړ، او څه رنګه مو خپل استعداد ته پام شو ؟تاسو څه وخ  

:ځواب   

ډېر کلونه پخوا، هغه مهال چې زه ال کوچنی هلک او د لومړنۍ ښوونځی زده 
کله ناکله به مې ٌو نٌم نظم ٌا . وم،له شعر او شاعری سره مې مٌنه درلوده  کوونکی

خو .ٌالوستل اوخوند مې ترې اخٌست نظم ډوله څه ولٌکل او له ځانه سره به مې بٌا ب
صندوق مې پرانٌست . ٌوه ورځ مې په کور کې دننه ٌوه لرګٌن صندوق ته پام شو

کتابونه مې ٌو ٌو له صندوق څخه راواٌستل او .ومې لٌدل چې له کتابونو ډک دی 
په هغه صندوق کې ډول ډول کتابونه وو، لکه د رحمان بابا دٌوان ، د .ومې کتل 

ټک بازنامه ، سکندر نامه ، بهاردانش ، مراسالت ، چهار دروېش او خوشالخان خ
د رحمان بابا دٌوان مې ترې راواخٌست او نور کتابونه مې بېرته په . ځنې نور 

آن تر دې   له هغه وروسته نو بٌا زه وم او د رحمان بابا دٌوان.صندوق کې کېښودل 
ددې تر څنګ باٌد ٌادونه . ې و چې د شپې به مې د رحمان بابا دٌوان تر بالښت الند



زما . وکړم چې په هغو کلونو کې مې ننګرهار ورځپاڼه او ننګرهار مجله هم لوستله 
تره چې هغه مهال د لغمان د روښان لٌسې زده کوونکی و د ننګرهار ورځپاڼې او 

کله به چې دغه خپرونې زما الس ته راغلې، په ډېره . ننګرهار مجلې ګډونوال و 
خو باٌد وواٌم چې په لومړي سرکې مې نورو لٌکنو سره   مې لوستلې خوشالۍ به

زه له همدې الرې هغه مهال د .   عالقه نه درلوده ، ٌوازې شعرونه به مې لوستل
ښاغلٌو نصرهللا حافظ ، قتٌل خوږٌاڼً ،ارواښاد شهٌد سېالب صافً ،ارواښاد سٌد 

و او شعرونو سره آشنا شوم محمد طاهر بٌنا ، غالم دستګٌر ړنګ او نورو له نومون
.او ډېر څه مې ترې زده کړل چې د هغو هر ٌو ٌې پر ما د استادۍ حق لري   

« سٌاه مشق »مې پٌل کړ او تر اوسه په دغه « سٌاه مشق »پدې ډول و چې دشعر 
:پوښتنه . اخته ٌم  

مهربانً وکړۍ وواٌاست تاسو هر وخت چې وغواړۍ شعر لٌکالی شۍاو که په 
تو کې باٌد شعر ولٌکۍ؟ځانګړو حاال  

:ځواب   

شعر د ٌوه ځانګړي حالت زېږنده دی ، او تر . نه ، زه هر وخت شعر نشم لٌکالی 
. څو پورې چې دغه ځانګړی حالت حضور ونه لري ، د شعر لٌکل ناشونً دي 

داسې نشً کېدای چې سړی دې د شپې تصمٌم ونٌسً چې سبا سهار د سباٌی تر 
او همدا راز سړی .و ٌا پر کومه پوله کښېنم او شعر لٌکم چاٌو وروسته د مېز تر شاا

نشً کوالی مخکې له مخکې دځان لپاره د شعر ډول او چوکاټ وټاکً ، کله چې 
شعر راغی ځان ته پخپله خپل ډول او چوکاټ ټاکً او شاعر مجبور دی چې په 

 ځنې دوستان عقٌده لري چې که شعر. هماغه چوکاټ کې خپل احساسات بٌان کړي 
  خو زه دا کار نشم کوالی ،که. په تا پسې نه راځً ، ته پخپله په شعر پسې ورشه 

شعر په ماپسً را نشً که کلونه هم تېر شً زه په شعر پسې نه ورځم او دشعر 
.دروازه نه ټکوم   

دغه ځانګړی . مخکې مې د شعر لٌکلو لپاره د ٌوه ځانګړي حالت ٌادونه وکړه 
الهام څه شی دی؟سور . لک ٌې الهام هم بولً حالت هماغه څه دی چې ځنې خ

. کې د روح ناڅاپً چاودنه ده عرصهرٌالٌستانو عقٌده درلوده چې الهام د ژبې په 
افالتون شعري خالقٌت له بشري روح څخه بهر ٌانې د شعر په الهې پورې اړوند 

هه باله او وٌل ٌې چې دا دشعر االهه ده چې شاعر ته واٌی چې ولٌکه او د شعر اال
خو اوسنً فٌلسوفان ، ارواپېژندونکً او د شعر منتقدٌن . پدٌده ده بشري  مافوقٌو 

لدې نظر سره توافق نلري او واٌی چې الهام ٌوه روحً بشري پدٌده ده چې پخپله د 
ٌانې دا . بل څوک دی « زه » آرتور رمبو وٌل چې . شاعر په دننه کې شتون لري 

له السه ورکوي او له خپل « زه » پل چې شاعر د شعر وٌلو په وخت کې خ
مانا دا چې کله چې شاعر له . بدلٌږي « بل چا » شخصٌت څخه بهر راوځً او په 

کومې روحً ناڅاپً پېښې سره مخامخ کٌږي او دغه پېښه د هغه روحً او احساسً 



خو لوتره آمون چې د رمبو . حالت ته ټکان ورکوي او هغه د شعر وٌلو ته رابولً 
شتون لرم نو زه پخپله ٌم او په هېڅ حالت « زه » و عقٌده درلوده چې که هم عصره 

پرته بهرنۍ نړۍ او هر څه چې « ځانه » کې په بل چا نه اوړم بلکې غواړم له خپله 
.زماپه شاوخوا کې وجود لري هېراوځان په خپله روحً نړۍ کې ډوب کړم   

د خپل روح مرکز ته  ژاک مارٌتن عقٌده درلوده چې شاعر د الهام په حالت کې
ستنٌږي ، له بهرنۍ نړۍ سره خپلې اړٌکې شلوي او له خپل ځان او خپلې اروا سره 

.ٌوازې کٌږي،نو هلته ده چې د شعر په وٌلو پٌل کوي   

شعر ٌوه ناخودآګاه او الهامً پدٌده   ستر فلسطٌنً شاعر نزار قبانً باور درلود چې
نً په خپل ٌوه شعر کې دغې نکتې ته دا قبا. ده چې شاعر ته د لٌکلو توان ورکوي 

شعر ٌو شٌن څراغ دی چې د خدای ګوتو زموږپه دننه کې ... » : ډول اشاره کوي 
.« ځړولی دی   

ٌو بنسټٌز ضرورت دی او له «الهام » لکه چې و مو لٌدل ، د شعر د هستونې لپاره، 
ٌکنې به هر څه هغه ل. رنګ خپلوي او له صمٌمٌته وزي   الهامه پرته لٌکنې د تصنع

.وي خو شعر ورته نشو وٌالی   

البته د الهام لپاره د شاعر له روح څخه بهر مادي او فٌزٌکً حاالتو او شراٌطو ته 
ددغو ټولوروحً او مادي پدٌدو د ٌو ځای کېدوپه نتٌجه کې پر شاعر . هم اړتٌا شته 

و ، د ٌوې کېدای شً چې شاعر د ٌوه خبر په اورېدل. الهام کٌږي چې شعر ولٌکً 
حادثې پر پېښدلو ، د ٌو چا ٌا ٌو څه په لٌدلو، دٌو چا،ٌوڅه اوٌوې خاطرې په بٌا 

و « شٌن څراغ »له دغسې ٌو حالت سره مخامخ شً او په دننه کې ٌې ... راٌادېدلو 
.لګٌږي   

:پوښتنه   

د تاسو په اند زموږ لٌکواالنو او شاعرانو زٌاتره شعر ته پاملرنه کړې ده او که نثر 
 ته ؟ تاسو په پښتو ادبٌاتو کې نثر څه ډول څېړی ؟

: ځواب   

هغومره چې زموږ شعر رنګٌن ، هراړخٌز . پښتو ادبٌات عمدتن شعري ادبٌات دي 
او شتمن دی ، نژدې په همغه کچه زموږ نثر ، په ځانګړي ډول هنري نثر د څومره 

.والً او څرنګوالً له پلوه خوار او کمرنګه دی   

زموږ د هېواد نومٌالی لٌکوال او څېړونکی . ه بل ډول لږ وڅېړوراځه خبره به پ
کې پښتو ادبٌات په «دپښتو ادبٌاتو تارٌخ » ښاغلی زلمی هېوادمل په خپل اثر 

:درٌوادبً دورو وېشً   



لومړۍ دوره ، چې له دوهمې لېږدٌزې پېړۍ څخه پٌلېږي او تر ٌوولسمې لېږدٌزې 
لومړی . د دوو نثري آثارو ٌادونه کٌږي  په دغه دوره کې.پېړۍ پورې دوام مومً 

ٌې د سالو وږمه ده چې د پټې خزانې په قول د ابومحمدهاشم ابن الزٌدالسروانً په 
او . بده مرغه دغه اثر اوس په واک کې نشته   قلم په پښتو لٌکل شوی دی ، خو له

احوال ٌې  دوهم ٌې تذکرةاالولٌا د سلٌمان ماکو اثر دي چې د پښتنو وٌناوالو آثار او
پکې راټول کړي او ٌوازې څو پاڼې ٌې د عالمه استاد عبدالحی حبٌبً د کار او زٌار 

.په نتٌجه کې الس ته راغلً دي   

د پښتو ادبٌاتو په دغه دوره کې نور پاتې ، ټول شعري او نظمً آثار دي او د نثري 
.لٌکنو پته نه لګٌږي   

ًٌ څخه پٌلٌږي او د څوارلسمې دوهمه ادبً دوره د لسمې لېږدٌزې پېړۍ له نٌما
په دغه ادبً دوره کې ده چې .پېړۍ د پٌل تر دوو ، درٌو لسٌزو پورې دوام کوي 

پښتو نثر . پښتو نثر ورو ورو پراختٌا مومً او زٌات شمېر نثري آثار هستول کٌږي 
د موضوع او مضمون له پلوه بډاٌنه مومً اود شکل په لحاظ هم رنګارنګً پٌدا 

.ې صٌقلٌږي ،ساده کٌږي او روانً مومً ژبه ٌ. کوي   

.په همدغه دوره کې ده چې د هنري نثر لٌکنې ته الره پرانٌستل کٌږي   

درٌمه دوره ٌا د پښتو ادبٌاتو اوسنۍ دوره د شلمې عٌسوي پېړۍ له لومړٌو لسٌزو 
په معاصره دوره کې موږ په ټولٌز . څخه پٌلٌږي او دادی په پوره زور دوام لري 

اوس اوس موږ په . تو نثر او هنري نثر د غوړېدنې او بډاٌنې شاهدان ٌو ډول د پښ
پښتو کې د ٌو زٌات شمېر مستقلو نثري آثارو لوستونکً ٌو چې په وروستٌو درې 

.څلورو لسٌزو کې کښل شوي او خپاره شوي دي   

اوس زموږ د ٌو شمېر لٌکوالو او شاعرانو په مټ د نړ ٌوالو ادبٌاتو ځنې په زړه 
آثار هم په پښتو ژباړل شوي دي چې زموږ د ادبٌاتو له رنګٌنۍ او بډاٌنې سره  پورې

.مرسته کوي   

خو که پوښتنه داسې مطرح شً چې شعر که نثر؟ او آٌا رښتٌا هم د شعر عمر پای 
ته رسېدلی اواوس دنثر وخت دی ؟ زموږ شاعران باٌدشعرپرېږدي اونثر ته مخه 

زه واٌم راځۍ دا هر څه خپل طبٌعً بهٌر ته . نو بٌا زما ځواب بل ډول دی ! کړي 
.پرېږدو   

ددې پر ځای چې د شعر پر ضد کمپاٌن وکړو ، د نثر د لٌکلو پر ضرورت تاکٌد 
موږ په هغه اندازه چې . زه دا سمه نه بولم چې وواٌو شعر بند او نثر پٌل . وکړو 

. ته ضرورت لرو  نثر ته او ښه نثر ته اړتٌا لرو ، په همغه کچه شعر ته او ښه شعر
که څوک د شعر لٌکلو استعداد لري شعر دې ولٌکً او که څوک د نثر د لٌکلو 
استعداد او مهارت ولري نثر ته دې مخه کړي او که څوک شعر او نثر دواړه 



لٌکالی شً نو بٌا دې شعر او نثر دواړه ولٌکً ، زه پدې برخه کې کومه ستونزه نه 
.وٌنم   

ه دې ووٌل شً چې نور شعر مه لٌکه او پرځای ٌې نثر زه الزمه نه بولم چې چات
ولٌکه او که چاته ووٌل هم شً باور نه کوم چې شاعر دې له شعره الس پرسر شً 

مثلن تر کومه ځاٌه چې زه د پښتو ژبې وتلی .او له ٌوې مخې دي نثر ته مخ واړوي 
ه رګونو کې شعر لکه وٌنه د هغه پ  او خوږژبی شاعر ښاغلی پٌرمحمد کاروان پېژنم

نو « شاعران ٌو په نغمو ٌادوو خدای » . چلٌږي او آن خدای هم په شعر ٌادوي 
اوس ته راځه او ورته واٌه چې کاروان صٌب نور نو شعر مه لٌکه او ٌوازې نثر ته 

دلته . زه فکر نه کوم چې هغه دې دې ډول خبرو ته اهمٌت هم ورکړي . مخه کړه 
.ن په نثر لٌکلو کې هم د ښه قلم خاوند دی باٌد زٌاته کړم چې ښاغلی کاروا  

تاسو شعر څه ډول تعرٌفوۍ او په شعر کې حماسه څه ډول څېړۍ ؟: پوښتنه   

:ځواب   

زه فکر کوم تاسو دوه بېلې بېلې پوښتنې چې هره ٌوه ٌې اوږده او پراخ بحث ته اړتٌا 
غو ته زه به کوښښ وکړم د خپل توان په حدودو کې ه.لري ٌو ځای مطرح کړي دي 

که رښتٌا وواٌم زه د شعر له تعرٌفولو . لومړی د شعر د تعرٌف خبره . ځواب وواٌم 
زما په اند شعر ٌوه داسې پدٌده ده چې تل د تغٌٌر او تکامل په حال . سره جوړ نه ٌم 

ته  منځپاګېموږ نه شو کوالی ٌوه پدٌده چې په پرله پسې ډول خپل شکل او . کې ده 
ٌو . عٌن چوکاټ کې بنده کړو او حدود او ثغور ورته وټاکو تغٌٌر ورکوي په ٌوه م

وخت هر موزون او مقفی کالم شعر بلل کېده او اوس وٌل کٌږي چې شعر په آهنګ 
ارسطو شعر د . لرونکً لنډ ژبنً بٌان کې د فکر او تخٌل عاطفً غوټه کېدل دي 
کاوه او وٌل ٌې چې طبٌعت تقلٌد ٌا تمثٌل باله او افالطون په شعر کې پر تخٌل تاکٌد 

شمس قٌس رازي عقٌده درلوده چې . شاعر دوه ځله له حقٌقت څخه لٌرې کٌږي 
او متساوي کالم دی چې   شعر ٌو سنجول شوی ، مرتب ، معنوي ، موزون ، متکرر

ارواښاد محمد صدٌق . وروستً توري ٌې ٌو بل ته ورته وي ٌانې واحده قافٌه ولري 
کې د ترکً نامتو شاعر ناظم حکمت له خولې « نه شعر پېژند» روهً په خپل اثر 

شعر هغه خوش آوازه مرغۍ ته ورته دی چې باٌد غوږ ورته ونٌول » : لٌکً چې 
هغه کسان چې غواړي شعر تعرٌف او . شً او له آواز څخه ٌې خوند واخٌستل شً 

تحلٌل کړي په واقعٌت کې د مرغۍ له غوښو سره عالقه لري نه د هغې له آواز سره 
خو راځه چې د شاعرانو د خان ، د پښتو د ستر سنت ماتوونکً شاعر   . « 

غنً خان د شعر ښکلې او نازکه مرغۍ د . عبدالغنً خان غنً تعرٌف وګورو 
تعرٌف په وسپنٌز لنډ تنګ قفس کې نه بندوي بلکې هغې ته د الوتلوپراخه فضا 

:غنً خان واًٌ .برابروي   

  شان د جانانلږ خٌال کړه ، لږ تال کړه ، لږ 
                                                                                                



لږ رنګ کړه ، غورځنګ کړه ، ٌو آه د      
                                                                                         ارمان

ږ نور کړه ، لږ نار کړه ، لږ سوز کړه ، لږ ل             
                                                                        ساز

لږ ٌار د سپوږمۍ شه ، دستورو همراز                             

لږ ګوټ د کعبې کې ،لږ ګل د 
                                                             شېراز

لږ باغ ، لږ باغچه شه ، لږ تور                                                       
 بٌابان

 لږ خٌال کړه ، لږ تال کړه ، لږ شان د جانان

اسپانوي شاعر فدرٌکوګارسٌالورکا، ددې پوښتنې په ځواب کې چې شعر څه شی   
ټ د تلو راتلو په حال کې دی ، شعر هغه څه دی چې پر وا: داسې وٌلً و  دی ؟
.  ٌانې  

هر څه خپل رمزوراز لري . هغه څه چې خوځٌږي او زموږ تر څنګ پر الره ځً 
اوږه په اوږه د ٌوه سړي له . او شعر هغه رمزو راز دی چې ټول شٌان ٌې لري 

څنګه تېرېږې ، ٌوې ښځې ته ګورې ، د ٌوه سپً د زٌرکانه منډې وهلو په هکله 
.ددغو شٌانو په هر ٌوه کې چې انسانً جنبه لري شعر پټ دی . ګومان کوې   

لکه څنګه چې وٌنو د شعر لپاره د ٌوه جامع او مانع او زمانشموله او مکانشموله 
ښه به وي چې سمالسً په همدومره بسنه . تعرٌف پٌدا کول څه اسانه کار ندي 

.وکړو او ددې بحث له دوامه تېر شو   

سو د پوښتنې په دوهمه برخه کې ورته اشاره شوې ده خو دحماسې په هکله چې ستا
په ډېره لنډه توګه څو خبرې کوم 

:                                                                                               
د زړورتٌا او شجاعت په معنا ده اوهغه ډول شعرته وٌل   حماسه                    

ې داستانً جنبه ولري او د ٌو قوم ، ٌو ملت ،او ٌا ٌو شخص ملً جذبات ، کٌږي چ
په حماسه کې په . رزمً احساسات ملً وٌاړونه اواتلتوب پکې بٌان شوی وي 

عمومً ډول پېښېدونکً حوادث خارق العاده او په ځنې مواردو کې تر انسانً باوره 
اٌلٌاد او » ر شاعر هومر د ساري په ډول ، د پخوانً ٌونان د ست     .لوړ دي 
.ٌوه حماسه ده « شاهنامه » ٌوه تلپاتې حماسه ده ، د ابوالقاسم فردوسً « اودېسه   

په پښتو ادبٌاتو کې هم حماسه اوږد تارٌخ لري خو له بده مرغه هغه حماسې چې  
پښتنو شاعرانو د بېالبېلو رزمً ـ تارٌخً پېښو تر اغېزې الندې کښلً دي ٌا خو د 

وفانونو له ځانه سره وړي او ٌا نا چاپه دي او د ځنو فرهنګٌانو په شخصً حوادثو ت



کتابتونونو کې د چاپ او خپرېدو د انتظار کلونه تېروي 
د پښتو » ښاغلی زلمی هېوادمل                                                           .

:سو ٌادونه کوي کې د نورو تر څنګ د دغو الندنٌو حما« ادبٌاتو تارٌخ   

د   چې د فٌروزخان خټک او رنجٌت سنګه« فٌروزنامه » د صاحب دٌن خټک 
حماسه چې پر هرات د پارس د لښکرو د ٌرغل او   جګړو بٌان لري ، د سپٌنې

د . زموږ د هراتً وطنوالودمقاومت، دفاع او مېړانې پېښوته ځانګړ ې شوې ده 
د » کښلې ده ، د دالور طالب عمرخېل چې احمد ګل « شاهنامه »   امٌرعبدالرحمان

چې دافغان ـ انګلٌس په دوهمه جګړه کې دمغل خان په مشرۍ « مغل خان جنګنامه 
احمد شاهً » .د افغانانواو انګرېزي لښکروتر منځ د جګړې بٌان پکې شوی دی 

د پښتوادبٌاتو ٌوه تارٌخً حماسه ده چې د حافظ ګل محمد مرغزي په قلم « شاهنامه 
ې او پر هند باندې د احمدشاه بابا په مشرۍ د افغانً لښکرو د ٌرغل او د لٌکل شو

هغوۍ د رزمً اتلولٌو په هکله ده 
.                                                                                               

                                                  

مقصد حماسً شعرونه وي نو بٌا خو ډېر پراخ مفهوم احتوا کوي،  خو که ستاسو
پدې معناچې ټول هغه شعرونه چې په هغوکې رزمً او مبارزاتً روحٌه منعکسه 

شوې وي ، حماسً شعرونه دي ، که د شعر په هر ډول کې وي مثلن د مٌوند د ډګر 
                                           :داتلې ماللې دا لنډۍ چې واًٌ 

                                                                                                
           

که په مٌوند کې شهٌد نه 
                                                                     شوې

.خداٌږو اللٌه بې ننګۍ ته دې ساتٌنه                                                      

او هغه شعرونه چې د هېواد د آزادۍ غوښتنې دبېالبېلو جګړو .ٌوه حماسً لنډۍ ده  
په دوران کې وٌل شوي او ٌا نورو ملً او وطنپالوغورځنګونو ته ځانګړي شوي 

نه وي حماسً شعرونه دي چې فکر کوم پدې برخه کې به د نور بحث اړتٌا       دي
.                              

                                                                                   

:پوښتنه     

.مهربانً وکړۍ خپل مالومات مو د لنډٌو په هکله راسره شرٌک کړۍ   

:ځواب   



ومهمه برخه جوړوي پښتو لنډۍ زموږ د شتمن فلکلور ٌا ولسً ادب ٌوه ډېره بډاٌه ا
خو لنډۍ څه .او ټول پښتانه ورسره نه ٌوازې آشناًٌ لري ، بلکې زده ٌې هم وي 

 شی دي ؟

ټپه ، مسرې اوټٌکۍ ٌې هم بولً هغه ښکلً او په زړه پورې دوه مسره   لنډۍ چې
.ٌٌز شعرونه دي چې لومړۍ مسرۍ ٌې نه سېالبه او دوهمه ٌې دٌارلس سېالبه ده   

د هغو شکلً لنډوالی او د منځپانګً بډاٌنه او  مهمه ځانګړنه د لنډٌو تر ټولو 
پراخوالی دی ، داسې چې د ٌوې لنډۍ په همدغه دوه مسرٌو کې ٌوه دونٌا مانا او 
مفهوم ځاٌٌږي آن تر دې چې سړی نشً کوالی د ٌوه اوږده شعر په لمنه کې هم 

عرٌې زموږ عام لنډۍ معٌن وٌونکی نه لري او شا. هغومره لوی مفهوم راونغاړي 
زموږ د هېواد بزګر ، کارګر ،شپون ، کاسب ، ښځه او : زموږ عام ولس . ولس دی 

په لنډٌو کې د ولس ښادۍ او غمونه ، ماتې او برٌاوې ، ناهٌلۍاوامٌدونه ، . نارٌنه 
کله چې موږ ٌوه اصٌله . مٌنه او کرکه او رزمً او بزمً مفاهٌم منعکس شوي دي 

، سمدستً زموږ په ذهن کې ٌوه نړۍ مفاهٌم ، حاالت او لنډۍ اورو ٌاٌې لولو 
حوادث را ژوندي کٌږي اولکه ٌورنګه سٌنماًٌ فلم زموږ دذهن پر پرده غوړٌږي 

لنډۍ دپېړٌو په اوږدو کې له ٌوې سٌنې څخه بلې ته اوله ٌوه نسل څخه بل ته لېږدول 
ې کٌږي او تازه پر دغه شتمنه ادبً پانګه د ژوند په هره پوړۍ کې زٌاتون. کٌږي 

دغه ادبً مرغلرې په ټولو                                                   .ساتل کٌږي 
پښتنً سٌمو کې په نالٌکل شوي ٌا شفاهً ډول شته چې د نړۍ په نورو ژبو او 

» البته د ٌادولو وړ ده چې په پنجابً ژبه کې د .ولسونو کې ٌې ساری نه لٌدل کٌږي 
لنډه کً   په نامه لنډٌوته ورته« هاٌکو » نو م او په جاپانً ژبه کې د  په« ماهٌا 

شعرونه شته چې خپله ښکال لري خو له لنډٌوسره د ډېرو شکلً او ماهوي تفاوتونو 
لکه چې د مخه مې ووٌل پښتو لنډۍ ٌا دغه اصٌلې مرغلرې په ټول   .لرونکً دي 

له نېکه . نو کې خوندي ساتلً دي ولس کې تٌتې دي او خلکو د خپلو سٌنو په ارشٌفو
مٌنو ځنو شخصٌتونو د ستر زٌار په ګاللو ٌو شمېر   مرغه زموږ پر ولس او ادب

له کلٌو او بانډو څخه را ټولې کړي او د کتابونو په بڼه ٌې چاپ او خپرې کړي   لنډۍ
دي چې دلته ٌوڅونومونه ٌادوم لکه ارواښادعبدالرووف بېنوا،ارواښاد محمد ګل 

ارواښادمحمددٌن ژواک ،ارواښاد مصطفی جهاد،ښاغلً عبدالکرٌم پتنګ نوري 
ښاغلی سلٌمان الٌق هم له ډېرو کلونو   .او ځنې نور ...   مېرمن سلما شاهٌن

راهٌسې پر پښتو لنډٌو کار کوي او د لنډٌو د راټولولو تر څنګ د لنډٌو پر تحلٌل او 
     .خواخپرې شوي دي پېژندنې لٌکنې کوي چې ددغې سلسلې ځنې لٌکنې ٌې پ

لمن مې تنګه زه به کوم کوم ټولومه                      ستا د ښاٌست ګلونه ډېر دي  

پوښتنه 
:                                                                                               

                                                               



په ٌوه ټولنه کې چې د عقاٌدو او فرهنګ سانسور موجود وي ، د تاسو په آند په       
باندې څه اغېز لري ؟ شاعر او لٌکوال څرنګه کوالی شً له   ٌو شاعر او لٌکوال

دې ډول ناخوالو سره مبارزه وکړي 
                                                                                              ؟

ځواب 
:                                                                                               

دمخه تر دې                                                                               
ې پر بهٌر د سانسور د اغٌزې په هکله و چې په ٌوه ټولنه کې د ادبٌاتو د هستون

سانسور د التٌنې  غږٌږو لومړی باٌد وګورو چې سانسور څه شی دی؟  

شوی او اصطالحً   کلمې سٌنسوس ٌا سٌنسٌر څخه چې د ارزونې په مانا ده اخٌستل
مفهوم ٌې د دولت ٌا ټولنٌزو او مذهبً کړٌوله لوري پر بېالبېلو سمعً او بصري 

او   پاڼې ، جرٌدې ، کتاب ، رادٌوـ تلوېزٌون ،تٌاتر ، انترنتخپرونو لکه ورځ
د پخوانً روم په دولتً نظام . نورو ،نظارت ، کنترول اومراقبت ته وٌل کٌږي ...

هغه مهال د سانسورچٌانو .کې د سانسور مامورٌنو ٌو ځانګړی مقام او درٌځ درلود 
اکً او د اوسېدونکو دنده داوه چې د خلکو سرشمېرنه وکړي ، د مالٌې کچه وټ

خو کله چې په پنځلسمه زېږدې پېړۍ کې د چاپ ماشٌن   .اخالقً کړه وړه وڅاري 
اختراع شو او د لٌکل شوٌو آثاروچاپ او خپراوي پراختٌا وموندله د سانسور مفهوم 

لومړی کلٌسا او مذهبً . هم تغٌٌر وموند او د اغېزې ساحه ٌې پراخه شوه 
مساٌلو په برخه کې سانسور ته مخه کړه او ورسره  اورګانونو د دٌنً او جنسً

جوخت دکتاتوري اواستبدادي دولتونو هم د ټولنې د نظم د ساتنې او اخالقً فساد د 
مخنٌوي په پلمه خو په اصل کې د مخالفو غږونو د خاموشه کولو په مقصدسانسور 

ه زٌات د سانسور شوم عمل چې له هم هغو پخوا زمانو راهٌسې د نړۍ پ. پٌل کړ 
د . شمېر هېوادونوکې عملً کٌږي ، نړٌوال فرهنګ ته ستر زٌانونه اړولً دي 

سانسور په نتٌجه کې که له ٌوې خوا د ادبً او فرهنګً آثارو د پراخې هستونې مخه 
نٌول شوې له بله پلوه ډېر ارزښتمن آثار له منځه وړل شوي او سوزول شوي دي 

.                                               
د سانسور تر ټولو منفً او                                                             

او هنرمند مجبوروي چې خپل ځان پخپله   خطرناکه پاٌله داده چې شاعر ، لٌکوال
ددې لپاره چې آثار ٌې د سانسور له فلتر څخه په (. خود سانسوري ) سانسور کړي 
ٌا له خپلو ٌو شمېر اندېښنو او فکرونو څخه تېرېږي او ٌا هم خپل آسانۍ تېر شً 

افکار په داسې پېچلې بڼه مطرح کوي او د پېچلتٌا په داسې پردو کې ٌې نغاړي چې 
ډېرو لوستونکو ، اورېدونکو او لٌدونکو ته د پوهېدو وړ نه وي او ٌا خو هم 

سانسور هم د . ره کړي مجبورٌږي خپل هېواد پرېږدي او په بهر کې خپل آثار خپا
استعدادونو د ودې مخه نٌسً او هم نه پرېږدي چې ولس ته الزم اطالعات ورسٌږي 

د ودې بهٌر پڅوي « فکر او بٌان » سانسور د بٌان د آزادۍ مخالفه پدٌده ده چې د. 
خو له دې ټولو سره سره باٌد وواٌم چې سانسور او سانسورچٌان نشً              .



ړ ډول د ادبً ، هنري او ژورنالٌستً آثارو د اٌجاداو خپرېدو مخه کوالی په بشپ
کوم اثر د سانسور   ډېر ځله داسې پېښ شوي دي کله چې په ٌوه هېواد کې . ونٌسً

په نتٌجه کې له چاپه لوېدلی او ٌا له چاپه وروسته ٌې پر وېشل کېدو بندٌز لګېدلی و 
ٌو .الس په الس ګرځېدلی دی د اثر اهمٌت او جذابٌت الهم پسې زٌات شوی او 

وخت په پخوانً شوروي اتحاد کې د سولژٌنٌتڅٌن ، بورٌس پاسترناک اوځنو نورو 
نتٌجه داشوه چې ددغو لٌکوالو .لٌکوالو او شاعرانو پر آثارو بندٌز لګېدلی وو 

لوستونکً تر پخوا څو ځلً زٌات شول او کتابونه ٌې بٌا بٌا په ډېر لوړ تٌراژ په بهر 
کې چاپ او خپاره شول او د شوروی د وخت له وسپنٌز کنترول سره سره هغو آثارو 

د بورٌس . دلوستونکو الس ته ورسېدل   په پټه دننه هېواد ته الره پٌدا کړه او
کتاب نه ٌوازې دا چې په روسً ژبه څو څو ځله چاپ «ډاکتر ژٌواګو »پاسترناک د 

و وژباړل شو او فلمونه ٌې هم جوړ او خپور شو بلکې په زٌات شمېر نړٌوالو ژب
د وٌکً لٌکس   او ٌا همدا اوس د امرٌکاًٌ ـ انګلٌسً مقاماتو له خوا څخه. شول 

دانترنٌتً پالتفورم د بنسټ اٌښودونکً او چلوونکً ښاغلً جولٌان آسانژ تعقٌب او 
د زورونه او دهغه د انترنٌتً پالتفورم د بندولو ناکامه هڅې په ٌووٌشتمې پېړۍ کې 

وٌکً لٌکس په خپله . سانسور ٌوزړه بوږنوونکی او کرغېړن ساری کېدالی شً 
انترنېتً پاڼه کې د نورو ترڅنګ په افغانستان او عراق کې د غربً هېوادونو،په 

ځانګړي ډول د امرٌکاد متحدو اٌالتونو له بې شرمانه جناٌتونوڅخه پرده پورته کړې 
.ړي دي ده او دهغودجناٌتونوپټ اسنادٌې خپاره ک  

           :پوښتنه 
                                                                                                

ٌوشاعر او لٌکوال دٌو ولس                                                               
رول لري ؟ مهربانً وکړۍ په په وٌښولو او د ملً احساساتو په راپارولو کې څه 

.دې هکله په لنډه توګه مالومات راکړۍ   

ځواب 
:                                                                                               

 شاعر او لٌکوال                                                                              
ٌو رٌښتٌنی شاعر او لٌکوال چې خپل رسالت ٌې .د ملت د وٌښ وجدان حٌثٌت لري 

په ټولنه کې درک کړی وي ، کوالی شً د خپلو شعرونو او لٌکنو له الرې د خپل 
هغه څه چې شاعر او لٌکوال ٌې د .ولس د وٌښولوپه چاره کې ستره ونډه واخلً 

شاعر او لٌکوال دی چې د ملً دا . لٌدلو توان لري ، عام ولس ٌې نشً لٌدای 
ناخوالو ، ټولنٌزو بې عدالتٌو ،ستم او استبداد په وړاندې خپل د اعتراض غږ وچتوي 

بشري تارٌخ په نړٌواله کچه ډېر داسې شاعران او د . او د خلکو پام ورته رااړوي 
قلم خاوندان پېژنً چې د خپلو هېوادونو ولسونه ٌې د آزادۍ او خپلواکۍ د الس ته 

وړلو او د استبدادي او دکتاتوري نظامونو د راپرزولو لپاره تشوٌق کړي او ٌا ٌې را
برنارد دوفونتنل ٌو وخت وٌلې . د ټولنٌزو ناخوالو د له منځه وړلو لپاره هڅولً دي 

کله داسې شً چې ٌو سړی په ٌوازې ځان د ٌوې پېړۍ چٌغه پورته کړي » وو چې 



دغه سړی دی چې په ٌوازې ځان د ٌوې هو ، رٌښتٌنی شاعر او لٌکوال هم. « 
.پېړۍ او ٌو ولس فرٌاد پورته کوي او د ولسونو د وٌښېدلو المل ګرځً   

:پوښتنه   

تاسو د ادبً نقد په هکله څه نظر لرۍ او زموږ په هېواد کې دادبً نقد وضعٌت څه 
 رنګه ارزوۍ ؟

:ځواب   

  هنري آثارو دکره کېدود ادبً او   لکه څنګه چې تاسو پوهېږۍ ادبً نقدٌا کره کتنه
په ٌوه ټولنه کې د ادبً کره . صٌقل کېدو او نګه کېدو په چاره کې ستر رول لري 

سره مخامخ کوي او ورو   کتنې نشتوالی ٌا لږوالی ادب او هنر له رکود اوسکوت
خو دلته باٌد ددې خبرې ٌادونه .ورو ابتذال د ابتکار اوخرمرۍ د مرغلرو ځای نٌسً 

روغه او دشخصً منفً ٌا مثبتو عالٌقو پر بنسټ والړه کره کتنه هم هم وکړم چې نا
کره کتونکی د ٌو اثر د .د هنر او ادب سالمې ودې او غوړېدو ته ستر زٌانونه اړوي 

کره کولو او نقد تر څنګ دنده لري چې د اثر ړندې غوټې پرانٌزي ، د اثر د 
بٌا اثر تحلٌل او تفسٌر او   هستوونکً روحً او ارواًٌ نړۍ ته الره خالصه کړي

د اثر پر تروږمۍ کونجونو رڼا واچوي او پټې او پېچلې خواوې ٌې لوستونکو . کړي 
ته روښانه کړي ، د هغه ادبً او هنري ارزښت وټاکً ، دهغه ضعف او قوت ، 

ادبً . ښکال او بد رنګً راوسپړي او په اصطالح سره زر له شګو څخه جال کړي 
د اثر رٌښې او . لفو خواوو څخه څېړي او ارزونه ٌې کوي کره کتنه ٌو اثر له مخت

سرچٌنې لټوي او د اثر د هستوونکً له ذهن ، روح او شخصٌت سره داثر اړٌکً 
کله آن د اثر خاوند ته هم روښانه   خواوې چې  او د اثر هغه پټې او پېچلې  راسپړي

  ځانګړنه داده چې ٌوه بله مهمه  دادبً کره کتنې. نه وي ، لوڅوي اوتشرٌح کوي ٌې
او دهغه د لوستونکو ، لٌدونکو، او اورېدونکو تر منځ پول   د ٌوه ادبً او هنري اثر

کره کتنه مرسته کوي چې لوستونکً ، لٌدونکً او اورېدونکً د اثر ټولو . جوړوي 
پټو او پېچلو زاوٌو ته پام واړوي ، په ټوله مانا پرې پوه شً ، داثر له سطحې نه د 

ته الر پرانٌزي او خوند ترې واخلً هغه ژورو 
همدا راز کره کتنه پخپله د اثر له                                                   .

چې د خپل کار په منفً او مثبتو خواوو پوه شً او د   هستونکً سره هم مرسته کوي
الح له کره کتنه باٌد بې پرې او د عربو په اصط.خپل ځواک او ضعف ټکً وپېژنً 

   .څخه تشه وي ، که نه له شتون څخه ٌې نه شتون ښه دي « حب او بغض »

بهٌر ډېر ورو او پڅ دی او ٌو المل ٌې   زموږ په هېواد کې متاسفانه دادبً کره کتنې
زما په آند د کره کتنې او نقد د ودې او سالمې پراختٌا لپاره د الزمو شراٌطو نشتوالی 

واٌم چې له بده مرغه موږ تر اوسه د کره کتنې کلتور تر ټولو د مخه باٌد و. دی 
زموږ په هېواد کې دې که چاته ووٌل چې د سترګو لپاسه دې وروځې دې، هم . نلرو 



موږ عادت کړی چې حق او ناحقه مو صفت وشً او کره . درنه خوابدی کٌږي 
.کتنې ته د توصٌفنامې په سترګه ګورو   

لٌکونکً په هکله مخکې له مخکې خپل  زموږ ځنې کره کتونکً هم د ٌو اثر د
قضاوتونه لري او په دغو قضاوتونو کې ډېری وخت د اثر د خاوند سٌاسً او ټولنٌز 

خو دا پدې مانا . شخصٌت ته پام اړول کٌږي نه د هغه اثر ادبً او هنري ارزښت ته 
زموږ ٌو . نده چې زموږ په هېواد کې د کره کتنې په برخه کې هېڅ کار ندی شوی   

ارزښتمن او   شمېر لٌکوالو د کره کتنې په برخه کې له شته ستونزو سره سره
الرښودونکً کارونه سرته رسولً دي او د کره کتنې له علمً معٌارونو سره سم ٌې 

.د ٌو شمېر لٌکوالو او شاعرانو شعري او نثري آثار څېړلً او ارزولً دي   

ً ، ښاغلو لطٌف بهاند ، د ساري په ډول کوالی شو د ارواښاد محمد صدٌق روه
.او ځنې نورو نومونه ٌاد کړو ... زرٌن انځور ، اکبر کرګر،برٌالً باجوړي   

:پوښتنه   

تاسو په اوسنٌو شراٌطو کې په هېواد کې دننه او بهر زموږ د شاعرانو او لٌکوالو 
 فعالٌتونه څه ډول ارزوۍ ؟

:ځواب   

ابل کې د آلمان د فرهنګً کال د می د مٌاشتې په لومړٌو کې ، په ک ۳۱۲۱زه د 
د افغانستان د اوسنٌو » مرکز ګوٌته انستٌتٌوت په بلنه کابل ته تللی وم او هلته مې 

که څه هم هېواد کې زما د اوسېدو ورځې . کې ګډون وکړ « ادبٌاتو شپږم جشن 
لنډې وې ، خو د جشن په ورځو کې مې د ٌو شمېر پخوانٌو فرهنګً ٌارانو په بٌا 

ددې تر . وښانه شوې او په ډېرو خوږو او ترخو موسره خبرې وکړې لٌدو سترګې ر
څنګ د هېواد له ٌو زٌات شمېر ځوانو فرهنګً څېرو سره آشنا شوم چې زه ٌې د 

د خوشالۍ خبره داده چې  . افغانستان د ادبٌاتو راتلونکً ته خورا ډېر امٌدواره کړم 
داسې ځوان استعدادونه رامنځ  اوس په هېواد کې دننه د شعر او نثرلٌکلو په ډګر کې

ته شوي چې سړی په جګ غږ وٌالی شً چې په راتلونکً کې به بې له شکه زموږ 
ما هلته داسې شعرونه واورېدل . د ادبٌاتو بڼ ال شٌن ، ال ښېرازه او ال سمسور شً 

چې سړی کوالی شً په ډېره ډاډمنتٌا ورته شعر وواًٌ او د نثر په برخه کې هم له 
اسې لٌکنو او آثارو سره مخامخ شوم چې د وروستۍ لسٌزې په بهٌر کې ٌو شمېر د

غواړم دلته ٌو بل ټکً ته .کښل شوي او کېدای شً دسٌمې په کچه حساب پرې وشً 
اشاره وکړم او هغه دا چې پخوا موږ په افغانستان کې د لٌکوالو ټولنه درلوده چې د 

دغه ټولنه له تبعٌض . وي وو هېواد زٌات شمېر لٌکواالن او شاعران پکې راټول ش
او امتٌاز پرته د افغانستان د ټولو لٌکوالو او شاعرانو ٌو معتبر مرکز و چې د کلونو 

.په اوږدو کې ٌې د هېوادادبً اوکلتوري  



هڅو ته لوری ورکاوه او له ځوانو استعدادونو سره ٌې د هغو د غوړېدو او   
، په   بېالبېلو ژبو ٌې کتابونه خپرول د هېواد په. سمسورتٌا په چاره کې مرسته کوله 

ملً او نړٌوالو مناسبتونو ٌې سٌمٌنارونه جوړول ، نقد غونډې ٌې داٌرولې او د 
، خو له بده مرغه اوس ...هېواد دکالسٌکو او اوسنٌو فرهنګً څېرو لمانځنه ٌې کوله 

ٌتونو د ړانده تعصب له امله ددغې ادبې معتبرې ټولنې دروازې تړل شوي او پر فعال
که څه هم اوس په هېواد کې دننه زموږ د ٌو شمېر وتلو .ٌې بندٌز لګېدلی دی 

فرهنګً شخصٌتونو په مټ ځنې کلتوري ټولنې فعالٌت کوي او نه پرېږدي چې په 
د هغوۍ ګټورې هلې ځلې او نه ستړې کېدونکې هاند   هېواد کې د ادب ډٌوه مړه شً

بٌا هم د ٌو سرتاسري او هېوادشمول  و هڅې ډېرې ارزښتناکې او د قدر وړ دي خو
.ادبً انجمن د نشتوالً تشه نشً ډکوالی   

ستاسو د پوښتنې د دوهمې برخې په هکله باٌد وواٌم چې په بهر کې هم زموږ 
لٌکواالن او شاعران له ٌولړ ستونزو سره مخامخ دي چې تر زٌاته حده د هغوۍ پر 

ن له ٌار او دٌاره لٌرې په مهاجرت او مثل. ادبً او تخلٌقً کارونو منفً اغٌزه ښندي 
جال وطنۍ کې ژوند کول د شاعر او لٌکوال لپاره تر ټولو لوٌه ستونزه ده ،لومړی 
خو کلونه دوام کوي چې سړی وکوالی شً له پردۍ ژبې ، پردي کلتور او پردي 

چاپېلایر سره آشنا شً او ورته د زغملو وړ شً ، دوهم په غربت کې چېرته ده هغه 
څرګنده خبره ده چې شاعر او . منبع چې شاعرته وواًٌ چې ولٌکه   عر د الهامد شا

لٌکوال په بنسټٌز ډول د خپل هېواد له پېښواودخپل ولس له ښو او بدو ، خوښٌو او 
غمونو، ماتواو برٌو څخه اغېزمن کٌږي او په حقٌقت کې همدغه خوښۍ او غمونه 

دې ټولو ستونزو او کمښتونو سره سره  خو له. دي چې د قلم خاوند لٌکلو ته رابولً 
او   زموږ جال وطنه شاعر او لٌکوال قلم پر ځمکه نه ږدي ، حوادثوته نه تسلٌمٌږي

لٌکً ، شعر لٌکً ، قصه لٌکً رومان لٌکً ،څېړنې کوي ،له بهرنٌو ژبو څخه آثار 
تر ژباړي او د ادبً بېالبېلو ژانرونو د ودې په چاره کې ونډه اخلً او خپل رسالت 

همدا اوس موږ د ٌو زٌات شمېر ارزښتناکوادبً آثارو لوستونکً ٌو چې . سره کوي 
هغه څه چې موږ ، زموږ د . زموږ لٌکوالو او شاعرانو په جالوطنۍ کې کښلً دي 

ژبې او ادب السمسورتٌا او ال غوړېداته هٌله من کوي ، له خپلې ژبې او ادب سره 
او عالقه ده چې هم د هېواد مېشته او هم په زموږ د لٌکوالو او شاعرانو هغه مٌنه 

.بهر کې د اوسٌدونکو قلموالو په زړونو کې شته   

له تاسو نه ډٌره مننه چې زما پوښتنو ته مو پوره اوکره ځوابونه راکړل، 
.دتاسودبرمٌال اوسرهسکې ژوندپه هٌله   

.له تاسو څخه هم د زړه له کومې مننه کوم   

انجنٌر عبدالقادرمسعود :په ډٌر درنښت او ادبً مٌنه   

صٌب دشعري ټولګو څخه مو څو شعرونه غوره کړي دي، چې  د ښاغلً کاوون 
:تاسودرنو ادب دوستانو ته ٌې په مٌنه ډالۍ کوم   



 زرغونې هٌلې 

 زما وطنه ٌه زما د شنو ٌادونو باغه

 زما د ستړو ارمانونو د دمې منزله

 زما جنت ، زما دوزخ، زما ثواب او ګناه

لى، زما خزان، زما د مٌنې ګله زما سپر  

* ****************** * 

 و مې لٌدل چې په غمجن زړګً دې اور ولګېد

 ومً لٌدل چې له سٌنې نه دې لمبې پورته شوې

 ومې لٌدل چې د سكروټو په توفان الهو شوې

 ومې لٌدل چې له لمنې دې اٌرې پورته شوې

* ****************** * 

ه ډكه شوله ومې لٌدل چې د آسمان لمن  

 ستا د سرو ګلو په رنګٌنو رژېدلو پاڼو

 ومې لېدل چې د افق شونډې ګلګونې شولې

. ستا د غوټٌو په نٌمزالو نښتېځلو پاڼو  

* ****************** * 

 ومې لٌدل چې خوشحالٌو درنه كډه وكړه

 ومې لٌدل چې دركې وچ شول د خندا ګلونه

 ومې لٌدل چې د خزان بادونو ورژول

.نكٌو سر درو هم د بٌد ٌاګلونههم د شٌ  

* ******************* 



 ومې لٌدل چې په باغونو دې لمبې پورې شوې 

 ومې لٌدل په چمنونو دې اورونه ګډ شول

 ومې لٌدل چې په بلبلو دې ماتم ولګٌد 

 ومې لٌدل چې په ګلبوټو دې لوونه ګډ شول

* ****************** * 

ه شولهومې لٌدل چې توره شپه درباندې بر  

 ومې لٌدل چې ورېځو هٌر كه سپٌن سبا درځنې 

 ومې لٌدل چې سپوږمۍ پرٌوته او ستوري توي شول 

.ومً لٌدل چې مروره شوه رڼا درځنً   

* ****************** * 

 خو ٌه وطنه ٌه زما د شنو ٌادونو باغه

 تل به سېلۍ ، تل به د ژمً تاړاكونه ، نه وي 

به ونڅېږي ورېځې به وركې شً، د لمر لوڼې  

 تل به دا توره تروږمۍ، دا ماښامونه، نه وي 

****************** * * 

 شپه ال كه هر څومره اوږده هم شً تلپاتې نه ده 

 ورٌځې كه هر څومره تٌارې وي جاودانې نه وي

 د ساړه ژمً ٌخ وهلې او سړې سېلۍ به

.تل د باغونو په رګونو كې روانې نه وي  

****************** * * 

 د پسرلً ناوې به وسپړي د زلفو ولونه



 په شنه لمنه به دې وټومبً غمً د ګلو

 په سرو غاټولو به رنګٌنې شً شګنې تالې

 په چمنونو كې به جوړه شً سٌالً د ګلو 

* ****************** * 

 باران به پاڅوي له خوبه د ډاګونو بوټً 

 وږمه به بٌا سوو، سپېرو لښتو ته سا وركړي 

ېمٌنځً په مٌنه د غوټٌو سترګېشبنم به پر  

.لمر به د ګلو اننګٌو ته ځال وركړي  

****************** * * 

 په خړو دښتو به روان شً د رنګونو بهٌر 

 په سپېرو بوټو به رابره شً دګل سندره 

 په سرو غوټٌو به جړاوې شً د ونو غاړې

.په باغ او راغ به راخپره شً د بلبل سندره  

* ***************** * * 

 په تورو ورېځو كې به تم شً د سكروټو باران 

 د شپې په څڼو كې به وچ شً د لمبو ګلونه

 د تروږمۍ سٌنه به څٌرې شً د لمر په توره 

.د شفق باغ كې به سمسور شً د سپېدو ګلونه  

****************** * * 

 بٌا به ګالن په وربل كېږدي كلٌوالې نجونې

فرې مرغۍبٌا به باغونو ته ستنې شً مسا  



 بٌا به په غرونو كې غرڅې دمشكو ساه وكري

.بٌا به په ځالو راخورې شې مهاجرې مرغۍ  

* ****************** * 

 بٌا به د ګلو په سٌن والمبً شډلې دښتې

 بٌا به خړوب شً په شنېلٌو دا سپېره ډاګونه

 بٌا به د باغ په زړه كې وټوكً زرغونې هٌلې

ٌادونه بٌا به د تٌږو ذهن ونازوى سره  

۲١١۶دسمبر سال    آلمان     

 د باد په كجاوه كې 

 مال د باد په كجاوه كې راغی،

 مال د ورٌځو د اوښانو له كاروانه سره،

 په ښار راننوته

"خورجٌنه" كې ٌې، او په    

 ٌو څو ناچلې، 

 له تارٌخه غورزېدلې

.راوړي   " كرنسۍ" 

    .ٌسً مال ، كوڅه په كوڅه ګرځً له ښارٌانو نه خندا را ن  

****************** * * 

 مال ټوپك غاړې ته واچاوه، جګړې ته والړ، 

" غزا" كوي،جامې رنګوي، مال   

په سپٌنو، نا زنٌنو ګوتو،  مال   



 د خپل لنډي ټوپك ماشه راكاږي، 

.راوړى  مالد  " كفر" په كاله باندې ٌرغل   

******************* * 

ېښوده،مال په سپٌنه بادي اوښه باندې زٌن ك  

:مالته ګوره   

" شهٌد"، هم شو،   هم  " غازي"   

 هم سالمت،

.بېرته تر كوره راغى   

 مال بزګر شو، په پټٌو كې سكروټې كري 

.مال د سرو لمبو سترۍ ټولوي   

.او د لوګٌو درمنده ته له خندا شٌن دى   

* ****************** * 

.ووت   مال ٌاغً شو، له  " محرابه" 

تٌږو ولً، مال د خداى خونه په  

 مال په سر د كاغذي ګلونو تاج راوړى، 

.مال د تخت په طالٌې مورګو السونه اٌښً     

* ****************** * 

 مال بې سته، بې پوښتنې د جنت په دروازه ننوت،

 مال ساقً شو،

 مال وٌشً د كو ثرو،

 پٌالې،



.مال د حورو، له غوښنو ګالبې شونډو مچكې اخلً   

.شمله بنګ و تړل  " سپېڅلې" مال په سپٌنه او   

* ****************** * 

. مال باران شو   

 مال، باد شو،

 مال، وورېده، 

.مال د ورٌځو له ړندو سترګو نه و څڅېده   

 او مال سپٌن شو، 

 مال سور شو،

 مال تور وخته،

 مال د تورې شپې څادر شو، په ښار وغوړٌده، 

 او مال سٌورى شو،

 خو نه پوهٌږم،

ه د شٌطان سېورىچې د څښتن، ك  

.د جانان سٌورى، كه د ځان سٌورى   

كابل ( ۲۴۱۲   /۴/۲۵  (  

 غلې نغمې

 په بڼو ستوري زنګوم داشنا كلً ته ځم

 سترګې په الره غوړوم، دآشنا كلً ته ځم

 كلى خاموشه، ګودر شړ، كوڅې له دوده ډكې

 رقٌبه، كډې باروم، دآشنا كلً ته ځم 



هپه شپو لړلً سرګردانه مسافر وختون  

 ورو، ورو له سره تٌروم ، دآشنا كلً ته ځم

 رٌښې رٌښې ګرٌوان مې الړو درقٌب ګوتوكې 

 دننګ ځولۍ پٌوندوم، دآشنا كلً ته ځم

 بلبل له غږه بٌګانه، ګل له بلبله پردى

   غلې نغمې مې ژړوم دآشنا كلً ته ځم

 آلمان ۲١١۴ / فبروري

 درنه ځمه

ځمه  درنه  مجبوري ده،  ځمه،  درنه  

مت کې مې خواري ده درنه ځمهپه قس  

 ګوره ماته په غصه نه شې وطنه

 راته پېښه نا چاري ده درنه ځمه

(۲۴۱۲)کابل هواًٌ ډګر د غبرګولً شلمه  

 خدای پامان

 درنه الړم خدای پامان، زخمً کابله

 زما روحه، زما ځان، زخمً کابله

 درنه الړم خوله زړه مې وٌنې څاڅً

  بلهتانه جار، تانه قربان، زخمً کا

(۲۴۱۲)کابل هواًٌ ډګر د غبرګولً شلمه  

 داغزو په سر

 خپل رانه پردي شول، د پردو په سر



 ګل راته اغزي شول، د اغزو په سر

 نن څومره راټٌټ شولو اسمان په ما

 ستوري مې ځلېږي، دبڼو په سر

 ژبې ٌې دسترګو راته ووٌل، 

 ژوند دی تېروه ٌې دلمبو په سر

 تېر شولو بلبله د ګلونو وخت

 اوس دې زندګً شوه د اغزو په سر

 ګوره اشنا پسرلنی ښاٌست

 خاندي ٌې ګالن، د اننګو په سر

 خٌر دی که ٌې سترګې درواغجنې شوې

 پالمه ٌې مٌنه، دلٌمو په سر

(۲١١۳)المان سپتمبر   

 ساقً دګلو وخت دى

ساقً دګلووخت دى، ٌوه مسته پٌاله راكه   

هپه جنون مې مبتال ك  له عقله مې پردى كه،  

 ډٌوې دمٌوو بلې كه،  تٌارې رڼا رڼا  كه

 ماتم له سره واړوه، وختونه په خندا كه

 دزهد شپه سبا كه درواغجن زاهد رسوا كه 

  دجام په لمبو پاكې، تورې نښې دتقوا كه 

 څپې درڼا پورې كه ، په تورو ماښامونو

.دشپې زلفى جړاو كه ، دسكروټو په اللونو  



********************  

و دښتو راوختې لښكرې دسرو ګلوپه شن  

 ككې دورٌځو سرې شوې دالماسو په لونلو 

 راخېژي له چمنه ، آوازونه، دبلبلو   

 غاټولو په سر اٌښً رنګٌنه پٌالې دملو

 غونچې دګلو راوړې مستو پٌغلو په وربلو 

خٌشتې كړلې په عطرو دسنځلو  وږمې زلفې  

 څپې شوې درنګونوپه تمامې دنٌا پلنې

.ٌو ډكې شوې دشنه آسمان لمنېپه سرو غم  

********************  

 ساقً دګلو وخت دى ، ګاللً شول غاړې غرونه

 درنګ په سٌن كې المبً، ٌخ وهلً ګلكڅونه

 دغره په دړه كاږي لمر ، دزرو انځورونه

 په شنه سهار كې پرانٌستل، غوټٌو ګرېوانونه

 په خړو دښتو اوري ، دٌاقوتو بارانونه 

راوړل دسنبلو امېلونه سپرلً په غاړه  

 په غره او په راغه كې ، د وږمې زلفې خورې دي

 له ځمكې خوټٌدلې بٌا درنګ اوبوى چٌنې دي

******************** 

 ساقً دګلووخت دى ، بٌا دوران شو دمستٌو

 په مړو بوټو كې وچلٌده سا د پسرلٌو



 پٌغام دژوند راوړى غزلبولو توتكٌو 

د كٌږدٌوددښتې ناوې كٌښودل خالونه   

 قالٌنې غوړٌدلً ، په ډاګونو، په غونډٌو

 صهبا په تږٌو وېشً خوږې شونډې د شهٌو

 دمشكو عطر وشٌندل په غرونو كې هوسٌو

.اوږۍ دغوټۍ پورې شوې د څانګو په غړٌو  

********************  

 ساقً دګلو وخت دى راچې پورته كړو جامونه

 په چٌغو كړو روښانه ، دا خاموشه ماښامونه 

 دتورې تروږمۍ په زړه كې بل كړو سره اورونه

 د درد په ستنه وګنډو، د زړونو پرهرونه

 دشپې زلفو كې وټومبو، دسپٌن سهار ګلونه

 د باغ له سترګو ووٌنځو ، د ٌخ ژمً خوبونه

 راووځو له ځانه او ور ګډ شوو په جهان كې 

.ځان ووٌنو له سره بٌا په سترګو د جانان كً  

********************   

 ساقً د ګلو وخت دى ، بهارونه ال ژوندي دي

اورونه ال ژوندي دي دتاك مړاوو رګونو كې،   

 دمٌنې درد آباد كې، فرٌادونه ال ژوندي دي 

 دسترګو په چٌنو كې، درٌابونه ال ژوندي دي 

 ال ماتې ارادې نه دي ،هوډونه ال ژوندي دي



 ال سوي پتنګان نه دي ، اورونه ال ژوندي دي

به بٌا خړوب شً د بلبلو په سندرودا باغ   

  دا ونې به سٌنګار شً، درڼا په مرغلرو

كابل(۲۴۱۱)ورى   

 دٌقٌن په لټه

لوستلً  كې مې     " سٌپارو" ستا دسترګو   

آٌا تونه   "، " دتلپاتې خوږې مٌنې   

"قضا " كړل   څه پرواده كه لمونځونه مې   

"ذكر "ستړې نه شوې  ٌا مې شوندې ستا په    

ساتم  سپٌڅلى درته  دخپل زړه  "مسجد "

.بلوم پكې داوښكو څراغونه   

* ****************** * 

ونٌوه بتانو،   "كعبه " دې  چى دمخ     

 له تندي نه مې زاړه خاپونه الړل 

 زه خو هسې دسجدو سوداګر نه ٌم 

 نه جنت غواړم نه سره دوزخ ته ژاړم

به په   " طهورو "ماته نه كړم   خو  " روژه"

"زكاتونه " ه نصٌب مې شول دشونډوك   

, دكوثرو دپٌالو په تمه نه ٌم     

 بس ٌوازې ٌو دٌدن درځنً غواړم

 خپله وركه لټوم ستا په پٌدا كې 



. چٌنې ته بٌاٌم  " ٌقٌن " تږې     د د   " شك"   

 معبده مې په خپل زړه كې جوړه كړې 

.پكې ستاٌمه دمٌنې شنه ٌادونه   

********************* 

به ترٌنه ځاركړم  د ټول عمر عبادت  

 كه ٌوه شپه مې منلى په ګناه كړې 

 له رنګٌنو جنتونو نه به تٌر شم

 كه ٌوه پٌاله سكروټې راته راكړې

 ددنٌا او دعقبا پروا مې نشته 

.ما دعشق په پښو كې توى كړل ثوابونه   

آلمان ( ۲١١۳)دسمبر    

 کالٌزه

 اوتبجنه شپه کې ،  په هغه توره

 کړهچې تازموږ له کلً کډه و

 .، په اوښکو با ندې ووٌنځله   ما دې دتلو الره

 ،  دپله خاورې مې  او ستا

 .په خپلو سترګو باندې ومو ښلې 

        * ** *****************        

 په هغه توره او تبجنه شپه کې ،

 چې تا زموږ له کلً کډه وکړه ،

 ٌوه ترخه او رژوونکې سٌلۍ



 ګرځٌده ،پوله په پوله او کوڅه په کوڅه و

 .اودخندا ګالن ٌې ورژول 

 له هغې شپې نه بٌا تراوسه پورې ،

 زموږ دکلً دبامونو په سر ،

 څوک کشمالً نه کر ي ،

 او دوٌالې په غاړه ،

 وٌلنً نه ټو کٌږی ،

 دشنې جلګې له پاسه ،  او دګودر

 .څو کودي پاتې دي   له سرو منګٌو نه ٌوازې

     * *******************     

 هغې تورې او تبجنې شپې نه ،له 

 چې پکې تا له کلً کډه وکړه

 دادی کلونه تٌر شول

 ډٌرې پاڼې واوښتلې ،  اودزمان دکتاب

 دبامونو په سر ،  نه بٌا دکلً

 چا کشمالً وکرل

 نه دوٌالو په غاړه ،

 وٌلٌنً وټوکٌدل

 .او نه ګودر بٌا په منګٌو ، پټ شو 

     * *******************     

 ه توره او تبجنه شپه کې ،په هغ



 چې ته له کلً الړې

 .خندا له کلً الړه 

 ګالن له کلً الړل

 او اوس دکلً په آسمان کې ستوری نه ځلٌږي ،

 دورٌځو تور ټٌکری اغوستی  سپوږمۍ

 آسمان له ځمکې مرور ، ځمکه له ستورو ځنې ،

 وږمه له باغه بٌګانه ،

 ګل ،

 له بلبله ،                                             

 .پردی                                                                              

 ،  ده دماتم کالٌزه  اوهره ورځ  هره شٌبه

 ،  دغم کالٌزه

 دستم ،

 .کالٌزه                                      

 (۲۴۶۶  / ۴/    ۲۵)   کابل،

 د ماښامونو په دار

نه راځً  وس راباندې وكوه،ګٌله مې په خوله   

 دود مې كه اسمانه خو شكوه مې په خوله نه راځً

 مٌنې مې د ژبې په سر نوم د ٌار كرلى دى

 څه وكړم زاهده چې توبه مې په خوله نه راځً

 سر به لكه شمه د لمبو په بٌه وركړمه 



 پت به د عشق وساتم، پلمه مې په خوله نه راځً

نې خولې په تمه تومتً شومههسې ٌې د سپٌ  

 مست ٌې په كتوٌمه، بوسه مې په خوله نه راځً

 ما ٌې د تسبو په لړ كې كفر د ابلٌس ولٌد

 موړ ٌې له سجدونه شوم، کعبه مې په خوله نه راځً 

 زه دسجدو نه ٌم، زه دسر دټٌټٌدو نه ٌم 

د تسلٌم توره قصه مې په خوله نه راځً  ! وخته  

غزل د وٌنو رنګ لري هر تورى زخمً دى، هر   

 هٌرې مې سندرى شوې، ټپه مې په خوله نه راځً

 شٌخه درواغجنه د جنت د پرښتو غله

 تا چې دلته وكول، هغه مې په خوله نه راځً

 ته خو به مې غږ د ماښامونو په دار پورته كړې

.زه به چٌغه چٌغه شم، روژه مې په خوله نه راځً   

غبرګول۲۳ً د ۲۴۱۲ كابل،    

ونګړه؟ماڼۍ که ج  

 ،  نوره دې نه ٌادوم

 نور دې دکور له مخې نه تٌرٌږم

 په اوښکو نه وٌنځمه،  کوڅه  نور دې

 دچنار په ډډه نوم نه لٌکم ،  دکلً  نوردې

 باندې نه موښمه  په سترګو  نور دې دپله خاورې

 .اونور دې الره دګودر نه څارم 



   ********************         

 ې د انتظار شېبې مې،آرمان، آرمان هغه خوږ

 .چې ستا د زلفو په دار و ځړٌدې

 آرمان، آرمان د هٌلو تاندې نا زنٌنې غوټۍ

 .چې ستا د مٌنې په اور وسوزېدې

 آرمان، آرمان هغه د کلً د سنځلو ګالن

 چې د نا پاٌه پسرلً په سهارونو کې مې

 .ستا د راتلو په الره وغوړول 

 اوله رنګٌنو امٌدونو نه مې،

 زړه په سر ماڼۍ جوړه کړه،تا ته د 

 خو ته ٌوازې د ٌوې شېبې، ٌوازې د ٌوې،

 لنډې شېبې له پاره

 زما د هٌلو رنګٌنه ما ڼۍ ته ننوتې ،

 بٌا دې په سرو منګلو ،

 زما د زړه په وٌنو،

 زما د هٌلو د ما ڼۍ په دٌواله ولٌکل،

 چې دا جونګړه خو زما د اوسېدلو نده

 او بٌا د تل له پاره،

 .له کوره ووتلې زما د زړه

      ********************      

 نوره دې نه ٌادوم،



 نور دې د کور له مخې نه تېرېږم ،

 نور دې کوڅه په اوښکو نه وٌنځمه ،

 نور دې د کلً د چنار ،

 په ډډه،

 نوم،

 .نه لٌکم 

 ۱۱/۴/۲١ ۲۴کابل 

 راشه پسرلٌه

 راشه پسرلٌه ، دغوټٌو له باران سره 

سره دمشكو له كاروان سره د رنګ او بوى سېل   

 راشه دغوټۍ له سترګو پرٌمٌنځه رانجه دخوب

 راشه د زخمً زخمً غاټولو له درمان سره

 راشه چې جړاو شً په غمٌو، نښتېځلى، باغ

 راشه پسرلٌه، دګلونو له توفان سره

 راشه چې دونو په ښاخونو پاڼې وناڅً 

.ترانې وواٌې، دغرو مماڼې وناڅً  باد 

****************** * * 

 ژمى دى خفه نه شې دګلودغونچو په ځاى

 مونږ درته په الره زخمً زړونه غوړولً دي

 خٌر كه وچكالً ده نه شبنم شته نه باران اوري

 ستا دراتلو الرې مو په اوښكو ، پرٌمٌنځلً دي 



 اور مو په سر وړى، خو ډٌوې مو لګولً دي

 زړه د تروږمٌو كې مو ستوري ځلولً دي 

ه لمر راولهزموږ كلً ت   راشه پسرلٌه !

.بٌرته ٌې پخال كه، د عمرو مرور راوله   

* ****************** * 

 راشه چې باغونه مو ساړه ژمً وهلً دي

 راشه چې ګلونه دخزان سٌلۍ زپلً دي 

 راشه چې دبوټو په رګونو كې سا وچه ده 

 راشه چې غوټٌو په سرووٌنو كې لمبلً دي 

ً ديدښتې سوزٌدلً، چمنونه رژٌدل  

 كرښې دقسمت ٌې په لمبو راته لٌكلً دي 

 بس دى د اورونو ، دسوځونو كتاب واړوه 

.بس دى پسرلٌه، دغمونو كتاب واړوه   

* ****************** * 

 څه دى بهار څه دى، چې رڼا دمستۍ نه لري

 سا دمستۍ نه لري ، صهبا دمستۍ نه لري 

 شور دمٌنې نه لري، سور اور دمٌنې نه لري

دشبنمو كې ځال دمستۍ نه لري  څا څكو  

موسكا دغوټۍ ورېبً  څه دى بهار څه دى چې   

 څه دى بهار څه دى چې خندا دمسنۍ نه لري 

 څه دى بهار څه دى چې وٌدې نغمې نه پاڅوي



.تاندې غوټۍ وٌښې نه كړي، شنې وږمې نه پاڅوي   

* ****************** * 

 راشه پسرلٌه، چې دلمر ګلونه وخاندي

سبا شً، دسحر ګلونه وخاندي توره شپه  

 باغ په خندا سر شً، لر او بر ګلونه وخاندي

 راغ غونچې ،غونچې شً پٌغامبر ګلونه وخاندي 

 بٌا دپٌغلو نجونو په ټټر ګلونه وخاندي 

 غر په ګلو پټ شً په كمر ګلونه وخاندي 

 بل شً په سپېرو دښتو، دګلو څراغونه بٌا 

.بٌا پورته شً ،رپانده دغاټولو بېرغونه  

* ****************** * 

 راشه په سپېرو دښتو كې سا د ژوندون وكره 

 راشه په سړو زړونو كې اور د جنون وكره

 راشه بٌا روښانه كه دمٌنې دمزلونو الر 

 راشه د لٌلً زړه كې وفا دمجنون وكره

 راشه تږې تالې دوږمې په مٌو مستې كه 

 راشه د ماښام په دښته، سپٌن سباوون وكره 

اشه پسرلٌه، باغ ته ناوې دګل راولهر  

.ساندې ترانې كه ، وزرماتى بلبل راوله   

****************** * * 

 تركې دبګرام درنه جامونه دسوما غواړي



 شورغواړي،شررغواړي، نغمې غواړي ،نڅا غواړي

 پٌغلې دبخدي درنه دردونوته دوا غواړي

 بٌا په نو بهار كې دبهار مسته خندا غواړي

ه قفسه، ښاٌسته بلبلې والوزيپرٌږده ل  

 دا زخمً غوټۍ له تا نه شونډې دموسكا غواړي 

 زٌب ٌې د پٌكٌو شه، ګالب دګرٌوانه ٌې شه

.سوز ٌې د سندرو شه، رباب د زنګانه ٌې شه   

* ****************** * 

 بٌا به دا خزان، خزان وختونه بهارونه شً

 بٌا به دا شډل ، شډل ډاګونه چمنونه شً 

دا اغزي، اغزي باغونه سره ګلونه شً بٌا به  

 بٌا به په رنګٌنو ګلو، ښكلً وربلونه شً 

 بٌا به غم وهلً ماښامونه، سهارونه شً

 بٌا به دسپٌن غره غاړې ته ستوري امېلونه شً

 بٌا به دكابل لمنه ډكه په ګلونه شً

.پګړۍ جړاوه په لعلونو شً( بابا)بٌا به د    

* ****************** * 

پسرلٌه ، دګلونو ګٌډۍ راوړلې  تا كه  

 تا كه د وږمې په وزر تاندې غوټۍ راوړلې

 تا كه درڼا ناوې له تورو شپو راواٌسته

 تا كه دباران د رڼو څاڅكو ډولۍ راوړلې 



 تا كه په خاموشو ماښامونو كې شور وكره 

 تا كه زخمً زړونو ته د مٌنې پټۍ راوړلې

و كې ته به ابدي شې ، ته به پاتې شې په زړون  

.ته به د ژوند سا شې ، په ډاګونو ، په باغونو كې   

۲١١١/۳۱/ ۳   آلمان ،     

 دسکروټو په اقلٌم کې

 د سکروټو په اقلٌم کې، ګالن نشته

 په خوږ لن کې غاټول کله زرغونېږي

بل چېرته ٌې څاره د وږمې الر! ګله  

 سٌلۍ ستا په پسته ژبه نه پوهېږي

 دوطن بوی

 ـــــــږې دچمن بویله بٌدٌا نه راجګٌـــــ

 دګـــــــل مخـــــــــــو پسرلٌو، دبدن بوی 

 ما دسوې زړه کړکۍ کړه ورته خال صه

 چـــــاپـــــه زلفو کې راوړی دوطن بوی

 ٌوه هٌله

 تورې خاورې به ٌې پورې کړم په سترګو

 که قسمت ٌو ځلې بٌا وطن ته بوتلم 

 خپلې اوښکې به ٌې پرخه کړم د ګلو

.ه ښاٌسته چمن ته بوتلم که کوم باد هغ  

 www.roshanak.nl 


