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 دد شنه اسمان یو بل ځالند فرهنګې ستوری راولوی
 

 علی ګل پیوند  شاعر د زړنو
 

 
 

 خوږ ژبی شاعر پر ما ګران او قدرمن ملګری علی ګل  ،بهیر یو لوړ شخصیت فرهنګي هیواد د دا دی د
 پیوند په فزیکی توګه له خپلو فرهنګی دوستانو او د کورنۍ له غړو سره خپل پیوند وشلوه. 

 

، هیلی او نا اومیدی، اه او فریاد، مینه او ښایست کړیکی او  والییقین سره یې د شعرونو ترنم، نوښت، خوږپه 
 د هر لوستونکی او مینه وال زړونه پیوند کړی وو.   ،خوشالی

 

وکو ټکالو نه به مو خوند اخیست، نور به څوک له موږ سره هغسی د  ټد زړه خواله کوله او د  کلکه به مو ورسره
 ده په ټوکو کې هم نړۍ ارمانونه او مفاهیم نغښتی وو.   د .زړه له تله ټوکې وکړی

 

د ه هره  دنه لرم او یسره یې م ۍشعر او شاعر لهنده، اډېر پخوا نه مې پیژ لهملګری و او  ېد زړونو پیوند زما نږد
 ژوراو  يپیچل ،کلمات او اصطالحات دومره لوړ يچې د ده شعر ېوار، وار لوستله، سره له دپه  ټولګه مې  يشعر

ده د شعرونو   ، خو بیا هم د يتر السه کړ ورنهوار ستونزمنه وه چې مطلب  يلپاره په لومړ يوو، چې د لوستونک
 .  و هځېداو شعر ویلو لور ته  ۍاغیزه وه، چې زما مینه او خوزښت د لیکوال

 

حلقو او ټولنو کې خور  يشعر وپه فرهنګی بهېر او معاصر ېراهیس ېمود ېصاحب نوم له ډېر د خدای بښلي پیوند
 او خورا مینه ورسره لری.  يشوی و، د ده له شعرونو سره ټول د شعر مینوال او په خاص ډول پښتانه بلد د
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 صایب په هکله داسی وایې: دروند لیکوال ښاغلی عبدالهادی هادی د پیوند
 

 کلیمی په ریښتینی مانا شاعر دی او شعر لیکی.»له کوم وخت نه چې ما د پیوند شعرونه لوستلی پوهېږم چې پیوند د  
 د پیوند د شعر یوه ځانګړتیا دا .يپیوند په شعر کې تر ډېره حده ځانته الره لری او هر څه چې لیکی هغه یې خپل د

، فکر پری وکړی او د ده د شعر ژورو ته  يڅو ځله ولول ـ ته اړ باسی چې د هغه شعرونه څو ېده چې لوستونکی د
 «.ځان ورسوی

 

 ئ:کالم ته ځېر ش ېریښتیا چې همداسی ده. د پیوند صایب د
 

 ه کفن ورسره ورکړیـت يړـــا مــزم
 رــټــه ټـــپ ئږدــری نــه پـپسان راتـټ

 

 د وطن د مور لمنه کې مې خښ کړی
 سر رپ ئندـیـاوره مې وشــل خــابـد ک

 

 وایې:بل ځای د هیواد پیاوړی لیکوال شاعرافضل ټکور داسی 
 

پیوند په  ی یې بللی شو.گکړیکی زموږ په زړونو کې اوسیږی او د پښتو د معاصر شعر تلپاتی بیل »د پیوند د شعر
کې د ابتکار او نوښت په لور قدم پورته کړی او د یو ریښتینی شاعر په توګه د پیښو او حادثو په وړاندی  ۍ«سیل»

بی تفاوته ندی پاتی شوی په سیلی کې د هغه شعری ایډیال ډیر لوړ دی او لکه څنګه چې د سیلی له نامه څخه ښکاری  
 دغه سیلی زموږ د هیواد د پیښو او حادثو سیلۍ ده. 

 

ۍ زموږ د هیواد د پیښو ترجمانه چې په حقیقت کې په خپله لمن کې ډېری هیلی، نا امیدی ،ارمانونه او دغه سیل
د تاال شوی   پیغامونه لری چې د سیلۍ پر ځای د ګلونو د وږمی ځای نیولی شې.دغه سیلۍ د پسرلی د ګلونو وږمه ده.

د پیښو او حادثو یوه  تصور یوه رنګینه تابلو ده. د خیال او د ورانو کنډوالو یو ژوندی تصویر دی. پسرلی سندره ده.
د پیښو یوه افسانه چې هم پکی ښایست په ټوپونو دی هم په کې  د ناخوالو او نا برابریو یوه هنداره ده. تراژیدی ده.

یزه او دغه مینه او ښایست ، دغه د سوو زړونو اه او فریاد د پیوند په غزل مینه شته او هم په کې د خیالونو یو والی.
 ازاده شاعری کې ښه پیاوړی او ځلیدونکی دی.« 

 

 کټ مټ همداسی دی. دا کالم واوری.
 

 کېږم دا می ننګ دی ېکه پری مرم که پات
 نګ دیـه مې ستا څـونـلـسره ګ ، هـونـتـنـج

 

 نه وکړیـتـوښـو پــوټـه سرو غـڼ لـد دی ب
 و رنګ دیـنـا د ویــګ د چـو رنـلـچې د ګ

 

د عشق او محبت پر   ،د هیلو او ارمانونو پر بهېر  ي،د پیوند صاحب د ژوندانه د ځوانو ځوانیو پر سپرلروښانه ده که  
تپل شوی، نو څومره به   يغوښتونکو او شوروی ښکیالک ګرو )اته( کلن زندان نه و يد پرد ،شعری بهېر ،کاروان

 یې د پښتو د فرهنګی او شعری بهیر په پیاوړتیا کې ونډه درنه وای. 
 

خو هیوادنۍ مینه او هوډ یې نور   ؛توان یې ورکم کړ يفزیک  ې،کړ  ېزندان د ده د سپرلی پر هیلو وریځی خپر  ه نه،ن
 ټینګ او د شعر او شاعری کیفیت او ماهیت یې نور هم ژور او پیاوړی کړی و. ،هم ورپیاوړی

 

 دلته پیوند د شعرونو څو بیلګی:  
 

 مال مې وړی بچې می وژنی کور می سیزی
 رنګ دیــوم پـنه کـیـه مـښ شوی مې پـیـراپ

 

 ورهـنه کې ګـیـې سره سـرمـېـه څــدی پــد ری
 ګه یې ال څنګهـنـتی چې څـوښـه پـور مې څـن
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***** 
 ویــوبی کـان لـطـیـې شـن کــا د ذهــه زمـبـعـک

 ویــی کـوبـان لــمــه ایــې پـوسه مـلـه تـومـماش
 

 په دغه الره نه ځیسرو اوښکو له دی وایه چې 
 ویــه انسان لوبی کـیا دی پـګـدایان لـل خــیــد ن

 

***** 
 ېرـــبــه لیکی خوږی خـه ونــت اــم

 ېرـــبـــوا وړی وړی خــا و خـد ش
 

 يزړه مې تودوخه ستا د مینی غواړ
 ریـبــړی خـګـږده د جـریــراسره پ

 

***** 
 ما په خوږو شعرو کې زړونه ایښی

 ونه ایښیـلـه مې ګــار تــه یـونــلــګ
 

***** 
 ی شولیـنــی د زړه ویـنـیـی د مـډال
 ه ایښیـال کې مې رازونـوډی ټــد ب

 

 او تل به زموږ په زړونو کې وی.  ېیادونه او الر یې تلپات خو ،ور له موږ سره نه شتهـړ نـپیوند وم 
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