AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/۰۹/۰۶

پوهندوی آصف بهاند

د افغانستان په لوی قاموس کې
د اغلې شفیقه خپلواک پېژندنه

افغان جرمن انالین پورتال ژمنه کړې ده چې «د افغانستان لوی قاموس» له الرې د هېواد ځینې خدمتگاران خپلو
لوستونکو ته وروپېژني.
«د افغانستان لوی قاموس» په خپله لمن کې د گڼو علمي ،هنري ،ژبنیو (مجمع اللغات ،تاریخ ،جغرافیه ،کرنه،
اقتصاد او )...لغاتو د راټولولو او خوندي کولو سربېره ،پتیلې ده چې د «شاعرانو ،لیکوالو ،هنرمندانو او
خدمتگارانو» په کتگورۍ کې چې د اثارو ،مقالو شعرونو او په یا نورو برخو کې د السته راوړنو څښتنان اوسي،
په لنډ ډول معرفي او خپلو لوستونکو ته یې په انالین بڼه وروپېژني.
افغان جرمن انالین پورتال خپله دنده گڼي چې له توپیر او شخصي حُب او بُغض پرته په یاده برخه کې هغه ښاغلي
او اغلې معرفي کړي چې افغان ،افغانستان او افغان ټولنې ته یې خدمت کړی وي.
شفیقه خپلواک د محمد اکرم خپلواک لور ده ،د پکتیا والیت په احمد اباد ولسوالۍ کې زیږیدلې ،په ۲۰١۴کال کې یې
د رابعې بلخي له لیسې څخه د دولسم ټولګي سند تر السه کړی او اوس په خپلو لوړو زده کړو بوخته ده.
نوموړې د پښتو ژبې تکړه شاعره او لیکواله ده .څلور کاله کیـږي چې د میرمن بهیر غړې ده .اوس مهال بي بي
سي ته کالم لیکي .دوې شعري ټولګې یې چاپ شوې:

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ــ چې الس دې نه راکاوه،
ــ باډیوې څارمه.
شفیقه خپلواک د خپلې لیکوالۍ او شاعرۍ په اړه داسې وایي:
«دې وروستیو کې مې څو خاطرې هم ولیکلې او شاید نورې هم ولیکم .اوس چې مې نثر کې هم الس روږدی شوی؛
شعر ډېر شخصي او ځانګړې لیکنه راته ښکاري .فکر کوم چې باید په ځانګړو احساساتو او موضوعاتو ولیکل شي.
عموما د ټولنیزو موضوعاتو د یادولو او خوندي کولو لپاره له نثره کار اخلم .تل مې هڅه کړې لیکنې مې د ژوند او
هیلو پېغام ولري.
په ویکي پیدیا کې یې ناچاپ کتابونه دا ښوول شوي دي:
ــ د شعرونو دوې ټولګې،
ــ خاطرې،
ــ چترۍ (لنډې کیسې)»
شفیقه خپلواک د پښتو شعر په بڼ کې نوی راټوکېدلی گل دی چې په لږ وخت کې یې د پاملرنې وړ شهرت ترالسه
کړ .څو کاله مخکې یې د یوه شعر موضوع ملي بیرق و (زما بیرق خو له رنگونو جوړ دی ،)...د ارگ په انگړ کې
یې په خپل غږ کې په ځانگړي منحصر په فرد انداز سره داسې د ټولو وطنوالو غوږونو ته ورساوه چې د ډېرو د
زړونو په کرونده کې یې د وطن د مینې زړی وکاره او تر نن پورې یې هغه شعر چاپېـږي ،زمزمه کېـږي او په
یوتیوب کې لیدل کېـږي.
او اوس یې د وطن په دې جنگي او کړکېچن حالت کې د جگړې د نه کولو غږ اوچت کړی دی او داسې یې ویلي
دي:
«جنګ ته مه ځه! جنګ کې څه دي؟»
د افغانستان په لوی قاموس کې د شفیقه خپلواک بیوگرافي:

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

