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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۴/۱۱/۲۰۲۱                          پوهندوی آصف بهاند 

 

 

 یو غږ، یوه چیغه 
 

 د اسیه محرابي نوې سندره
 

 د افغان ښځې د معصومیت او مظلومیت ریښتینی انځور 
 
 

 

 ړېدم ـدم، نـگېـنـر ځای به جـره هـت سـمـل قسـپـد خ
 دم ـړېـدم، نـېـوځـ ې سـکرو ــه ایـــلو پـیـې د هــزه م

 ر چا ـوری پـوم سیـه شــن ه ــلــا وهــه ډډه چــه راتـن
 ړېدم ـدم، نـوال وم، شړېــره دیـیـپـوړ سـۍ جـیستـد ن

 ور په نښه ــ ټوپک د بل، اوږه د ورور، زړه مې د م
 ړېدم ـېدم نـبـ مـه لـلــپــه خــو کې پـ نــو ویــلــپــه خــپ

 

 ***** 
 وې دهــم شــــاره هـــو نـــولــــورکا د ذات د ــــزم
ــ وې، تـاه شـنـې گـه کـبـوه شېـــی  م شوې ده ـه هــوبـ
 ده ـیـه لــم ونـــره هــود ذره ایـل وجـپـ ې  د خـا مــم
 به هم شوې ده ـمـونې لـرگـې مـود کې مـه وجـه نـک

 ږي مخ به هم نه لوڅوې ـ ل حسن داغي کېـپـته په خ
 وې ده ــم شــــې، دا اراده هـه یــــره نــبــه خـــاې ت
 ړي راوړي ــوي او بل یې پـ دۍ کــو یې ښکال زنــی
 م شوې ده ـه هـ ه رشتـتـو سره دلـکــلــې خــه داســـل

 

 ***** 
 وره ښه یم، خو لږ ماته یمه ـ ړه نــه کـې مـوس مـپـټ

 ه یمه ـــاتــې کســده بـیـهـ ان شـه شــــدې پـنـرخــد ف
 ې یمه ـدلـــږېــــې زېـــوکــنــتــه دور د فـــــې پـهس
 اده یمه ـسـې فــم بــــه یـــې روږدې نـۍ کـطـلـزه غ
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 اسیه محرابي په پښتو موسیقي کې یو نوی، خو ښکلی غږ دی، 
 

 اسیه محرابي په پښتو موسیقۍ کې یوه نوې، خو پخه تیـږه ده.
 

اسیه محرابي د موسیقي په ډگر کې دومره پر ځان باوري او پر خپلو پښو والړه مېرمن ده چې د خپل موسیقي هنر 
ټول بار یې پر خپلو اوږو اخیستی دی، دې د خپلو سندرو کمپوزونه هم په خپله جوړ کړي دي، خپلو سندرو ته یې 

استازو افغانستان د غږ  د ټول  یا  انتخاب کړي چې  او  داسې شعرونه  افغان مېرمنو د معصومیت  د  یا  او  لي کوي 
مظلومیت رسا چیغه ده  او داسې یې ښوولې ده چې ښځه ناتوانه او بـېځواکه نه، ځواکمنه او قوي ده، ناقص العقله  

 نه، بلکې ډېره ذهینه، الرښوکې ده او په هرډگر کې ښه گټور او مثبت گامونه اېښودالی او پورته کوالی شي.    
 

)زما  پېلایر کې چې هرڅه غلي دي او د خاموشۍ وبا وزرونه غوړولي دي، د اسیې محرابي نوې سندره  په داسې چا
د همدې سکوت د ماتولو له پاره داسې چیغه گڼل کېـږي چې هم د سکوت د وبا په زړه کې د یو خنجر حیثیت   ذات(

 والو او نړیوالو مخې ته ږدي. لري او هم د افغان ښځې د معصومیت او مظلومیت ریښتینی انځور د ټولو هېواد
 

تر هغه ځایه چې په میډیا کې زما له نظره تېر شوي دي، اسیه محرابي په دوو هنري برخو کې فعاله ده: د شاعرۍ  
او سندرې ویلو په برخو کې. که د فرهنگ په کوم بل ډگر کې یې څه کړي وي، دلته یې د نه یادولو نه همدا اوس  

 بښنه غواړم. 
 

د پاملرنې وړ فعالیت یې د شاعرۍ او سندرې ویلو په برخه کې کړی دی، ځکه یې هنري شخصیت    ترټولو ډېر او
 پر دغو دوو برخو ویشم:

 

 ــ شاعره اسیه، 
 

 ــ سندرغاړې اسیه، 
 

 لومړی د اسیې شعر: 
 

خپله اسیه اوس یوه پېژندل شوې شاعره ده، شعرونه یې خپاره شوي، مشاعرې یې جوړې کړي دي او په هغو کې یې  
 هم گډون کړی دی. 
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خپـره کړل. د هغو مشاعرو له متن   مقالهڅه موده مخکې ما د »د ښځیو سمالسي مشاعرې« تر سرلیک الندې یوه  
نه ښکاري چې ځینې دا مشاعرې د دې په وړاندیز ترسره شوې دي چې د افغان مېرمنو د غږ ایستلو یوه ښه بېلگه 

 یې گڼالی شو. 
 

 خپرو شوو مشاعرو نېټې دا دي:  په تاند کې د
 

 انالین شوې دي چې دا یې زما له نظره تېرې شوې دي: »په تاند کې د ښځمنو څو مشاعرې 
 

 ام کال د می میاشتې په شپاړسمه نېټه خپره شوې ده، ۲۰۱۸ــ لومړنۍ مشاعره د  ۱
 

 ام کال د سپتمبر پر شپـږمه خپره شوې ده،  ۲۰۱۸ــ دویمه مشاعره د د   ۲
 

 ام کال د مي میاشتې پر پنځمه نېټه خپره شوې ده، ۲۰۱۹ــ دریمه مشاعره د   ۳
 

  پر پنځلسمه نېټه خپره شوې ده، ستگاام کال د    ۲۰۲۰ــ  څلورمه مشاعره د  ۴
 

  سپتمبر پر څلیریشتمه نېټه خپره شوې ده،ام کال د   ۲۰۱۸ــ پنځمه مشاعره د   ۵
 

 پر نولسمه نېټه خپره شوې ده،جون ام کال د  ۲۰۱۹ــ شپږمه مشاعره د  ۶
 

 ام کال د می پر اولسمه نېټه خپره شوې ده  ۲۰۲۰ــ اومه مشاعره د   ۷
 

 نومبر پر اتلسمه نېټه خپره شوې ده.« ام کال د  ۲۰۲۰ــ اتمه مشاعره د   ۸
 

  داسېپه دې مشاعرو کې تر نورو مېرمنو د اسیه محرابي ونډه ډېره او ځلېدونکې ده. د دې مقالې په یوه برخه کې ما  
 لیکلي دي: 

 

نو د استعدادونو یوه داسې بېلگه کېدای شي چې د خپل فکر د  »د ښځو سمالسي مشاعرې زما له نظره د پښتنې مېرم
بیان له پاره دوی په دې وروستیو کې غوره کړې وه، خو له بده مرغه چې پر افغانستان باندې وروستیو سیاسي ــ  
نو  نظامي بدلونونو بل ډول سیوری وغوړاوه او د مېرمنو هر ډول فعالیتونه یې د اوس له پاره په ټپه ودرول، بیا  

 گوره چې څه وخت به څه وشي.« 
 

په یاده مقاله کې ما د ښځمنو د مشاعرو یادونه کړې او د ټولو ما ته السته راغلو مشاعرو متن مې خوندي کړی او 
په امانتدارئ سره مې لوستونکو ته وړاندې کړی دی؛ په دې ټولو مشاعرو کې اسیه محرابي حضور لري او حتی په  

حرابي په بیتونو مشاعرې جوړې شوې دي. دا الندې یې د هغو بیتونو بېلگې دي چې آسیې  ځینو مشاعرو کې د آسیه م
 له خپله آدرسه په یادو مشاعرو کې تخلیق او وړاندې کړي دي: 

 
 په لومړۍ مشاعره کې:  

 
د مشاعرې  پیل هم د  آسیه محرابي پر دوو بیتونو شوی   ( تنو مېرمنو گډون کړی واو۱۵په دې مشاعره کې پنځلس )

 دي او د مشاعرې په متن کې یې تر نورو شاعرانو د پاملرنې وړ برخه اخیستې ده: 
 

 : پیل د آسیه محرابی د غزل په دو بېتونو
 

 و نه کیسې جوړې کړېـا چې دروغـت.1
 وړې کړېـمې جـغـا نـه مـمـره غـــه ډیـل

 
 په شراب نشه کړم . چې دې د مینې 2

 وړې کړېـېمانې جـرو پـپټ دې د زه
 آسیه محرابی
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 ن ته دربه شم چې سوله راشي ـ.وط12
 طالب اللي مې بیا جګړې جوړې کړې

 آسیه محرابی
 

 . زړه لکه خوله نه دی چې حال ووایي24
 ې ویالې جوړې کړېـو ېــنــه ویـــم پـــد غ

 آسیه محرابی
 

 )شو(  دوه ټوټېم چې خط لیکه نو ـ لـ. ق 29
 ذ په خپله شعر ټپې جوړې کړېـکاغ

 آسیه محرابي
 

 راشه ماللې زه دې خور یم ګوره   . 32
 ې جوړې کړېـبـر زړه لمـم پـیـلـ ا د غـم

 آسیه محرابی
 

 . لکه سکروټه غوندې سره پاتې شه44
 ېرې جوړي کړېـنه شوګـیـا په مـا ستـم

 آسیه محرابي
 

 )عابدې(!ر او مرجان راوروې د  . 66
 ه )تا( نغمې جوړي کړېـ رې تـاعـشـم

 آسیه محرابی
 

 . )مسکا( دې تل وي او خندا د )مینا( 72
 ړې ـوړې کـــې جـلسل ـې سـا د زړه ېــزم

 آسیه محرابی
 

 .)پروین مالله( ده خو نه ښکاریږي76
 ر زړه ېې اندیښنې جوړې کړېــا پـزم

 آسیه محرابی
 

 ه مینهـولـــه( مینه ټـنـیـه ده )مــغـ. ه80
 ته وسوسې جوړې کړې شتون ېې ما نه 

 آسیه محرابی
 

 . )سپوږمې( را وخېږه رڼا خوره کړه 84
 و غزل شغلې جوړې کړېـتـښ ـه پــپ چې 

 آسیه محرابی
 

 پښتنې )هسکي( دي او ښکلي ښکاري 90
 امې جوړې کړېـارنـې کـور مـ)ماللۍ( خ

 آسیه محرابی
 

 !نظر ته ګوری ،. زما د )هما( حسن94
 ماته بهانې جوړې کړې ،لـپـکمال یی خ

 آسیه محرابی
 

 غږ یې ټوپک غوندې دی  ،. خبري ټک96
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 ړې ــوړې کــې جـرانــې تـار چ ــی ر ـبې س
 آسیه محرابی

 
 ت راولې ـ بـحـه مــ ولـې س ـن کــ . وط98

 جوړې کړې اه خدایه! میني ښه خوږې  
 آسیه محرابی

 
 . خوږې! ته نه وې یارانه دې نه وه 109

 مې ګیلې جوړې کړې ا په زړه کې ـله ت 
 آسیه محرابی

 
 په دویمه مشاعره کې:ــ 
 

 پیل د عابده سپوږمۍ په غزل: ( تنو مېرمنو گډون کړی و  ۱۴په دویمه مشاعره کې څوارلس )
 

 پیمانې په الس کې مه شرنګه وه هسې
 وروه هسېـه ځ ـار مـمـاقي راوړه خـس

 
 دا منمهو کې تاثیر دى ــرګـــتـا ســـزم
 ه په الر مه زنګوه هسېــونـو الســــخ

 عابده سپوږمۍ 
 

 او د اسیې محرابي دغه بیتونه ورته تخلیق کړي دي: 
 

 ستا که زړه رانه خپه وي راته وایه
 وړوه هسېــه جـې مـانـهـر بـفـد س

 آسیه محرابی
 

 ؟شې څه ېې خوند شوـچې مجنون د لیلی ن
 هسېعشق چې نه وي ژوندون مه تېروه  

 آسیه محرابي
 

 بې ننګي ده  ناز نخرې خو دي معشوقه
 هسې    ور مه لګوهـدې تـانـق بـاش ـه عـپ

 آسیه محرابی
 
 ارهـه یــ ې راتــشــې نـلـتـخ کــامــخــم

 پټ په غال مې انځور مه ښکلوه هسې
 آسیه محرابی

 
 چې وعدې دي پوره نه کړې دروغجنه

 و مې زړه مه خوښوه هسېـه دروغــپ 
 آسیه محرابی

 
 بنې! حق به درویښیېم چي څه دی

 ړه واری مې مه تېروه هسېـېـد م
 آسیه محرابی

 
 ېڅکې درټولې کړه په هیلوـلو پـد پ
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 مه خالصوه هسې  دا نهیلې غوټې
 آسیه محرابی

 
 ري واورهــه ل ــ ا نـانـرې دې مـبـې خـچ

 دا مړژواندې خوله دي مه خوځوه هسې
 آسیه محرابی

 
 م په غزل کېـنشه ی ،شهـن ،شهـزه ن

 دا بی سر دوتار دې مه ډنګوه هسې
 آسیه محرابي

 
 ګرانو الړه شه ویده شه مخ دې ګل دی 

 ه مه کنجوه هسېـ یـان زړګــا ځــر مــپ
 آسیه محرابی

 
 اې ټاګوره! تاته ولې زه یو خار شوم

 ه زړه مه بدوه هسېـمـار ش ـه جـا نـت
 آسیه محرابی

 
 نشته وه ډېوو تهه تیارو کې حاجت ـپ

 تورې ورېځې څادر مه غوړوه هسې
 آسیه محرابی

 
 د سپوږمۍ په رڼا زه یمه میېنه

 رنۍ شغلې دې مه بلوه هسې ـغ
 آسیه محرابی

 
 ولې مینې ته چې ګورمـنې ټـیـم ،نېـیـم

 محرابی په عشق کې مه ګرمه وه هسې
 آسیه محرابی

 
 د سپوږمۍ غوندې رڼا د تورو شپو شه

 ان مه لرزوه هسېـان ځـش هــو پـبـلـیـپ
 آسیه محرابی

 
 ما دروبوله چې مینه دي حاصل کړم

 وره هسېــت تـمـهـه تــا پــرنۍ مــغ
 آسیه محرابی

 
 نشه شم   ستا د مینې په خمار چې بیا

 انې راکوه هسېـمـیـډو پــونـا د شـیـب
 آسیه محرابی

 
 ساه مې ډوبه ته چې نه وې  ،زړه مې تنګ وو

 وروه هسې ــه لــ دې مـــانـــون رابـتـلـېـور بـــن
 آسیه محرابی
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 په دریمه مشاعره کې:ــ 
 

( تنو مېرمنو گډون کړی دی، د دې مشاعرې د بیتونو راټولونکې هم په خپله  ۱۲د ښځو په دریمه مشاعره کې دولس )
 آسیه محرابي ده. 

 
 تنها په دې بیتونو جوړوه شوې وه: مشاعره د حسینه گل 

 
 غزل: حسینه ګل تنها

 
 لکه بـاران پـرې ورېــدمه خو روژه ماتېده 
 د شونـډو جام ته رسېـدمه خو روژه ماتېده 

 
 د محبت په وخت آشنا دومره ناځانه نه وم 
 یاره په زړه دې پوهـېدمه خو روژه ماتېده 

 
 الندې بیتونه یې هلته راغلي دي: اسیه محرابي په کې فعاله ونډه درلودله او دا 

 
 . زه همدا اوس لمده خیشته باران په غېږ ونیوم 4

 کـنـه پـه غـېـږ کـې درلـوېـدمـه خـو روژه مـاتېده 
 آسیه محرابى

 
 . ما به ظالم جانان ټوټې ټوټې ټوټې کړئ و12

 لـه خـدایـه سـخـتـه وېـرېـدمـه خـو روژه ماتېده 
 آسیه محرابي

 
 معشوقو تر سر مې جار کړې ټولې عشق دي زما . د 14

 یـــوې، یـــوې نــــه ځـــارېـــدمـــه خـــــو روژه مــاتـېـده 
 آسیه محرابى

 
 . باڼه چې کښېکاږم له سترګو مې وریږي وینې 16

 د زړه پــه اوښـکـو څـېـڅـېـدمــه خـــو روژه ماتېده
 آسیه محرابى

 
 غزل لیکالې. ما به وه هرې معشوقې ته یو 19

 لـه خـپـل احسـاسـه شـرمـېـدمـه خـو روژه ماتېده 
 آسیه محرابي

 
 . ته چې د بام پر سر والړه وې سترګک دې وهه36

 لــه شــرمــه سـره او شـنــه کـېـدمـه خـو روژه ماتېده
 آسیه محرابي

 
 . نن په جرګه کې مې له ځانه خپل چاکلیټ جوړوه40

 ــدمـــه خــو روژه مـاتـېده د نـجـونــو خــولــو کـې ژوې
 آسیه محرابى

 
 . د معشوقو تر سر مې جار کړې ټولې عشق دي زما 44

 یــوې، یــوې نـــه ځـــارېـــدمـــه خــــو روژه مــــاتــېــده 
 آسیه محرابى
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 . باڼه چې کښېکاږم له سترګو مې وریږي وینې 45
 ماتېدهد زړه پـــه اوښــکــو څـېـڅـېـدمـه خـو روژه 

 آسیه محرابى
 
 . ما ستا له پاره ثوابي روژې وختي ونېوې 48

 کـنـه لـه لــوږې مــړه کـېـدمه خـو روژه ماتېده 
 آسیه محرابى

 
 په څلورمه مشاعره کې: ــ 
 

 ( تنو گډون کړی وو او مشاعره د حسینه گل په الندې بیتونو جوړه شوې وه:۱۳په دې مشاعره کې دیارلس )
 

 وېـه شـخـا راڅـطـخم ـه يـ تـالمـم
 يو ځل نده په بيا، بيا راڅخه شوې 

 
 وا د نفسـدي هـيـړم ق ـده کــر ابــت
 ه شوېـخـاه راڅــنــه وه ګـه ازلـل

 حسینه وفا
 

 او د آسیه محرابي دا بیتونه په کې راغلي دي: 
 

 دې ګناهو کې یم درګډه ګناهکارې
 ره بیا بیا راڅخه شوېـاه ډېـنـاې ګ
 محرابيآسیه 

 
 زه یې ورکړم وه ژاولن ته خدایه خېر کړې 

 ه شوېــخـا راڅ ـانـوم، نــه یې کــل نـما وی
 آسٙیه محرابي

 
 اړلې، نه غازي یم، نه یم ستره ـنه وی

 صرف په مینه کې غزا راڅخه شوې
 آسیه محرابي

 
 ما چې حسن درښکاره کړ نور هېڅ نه و

 وې ــه شــ خــال راڅــج ــې تـۍ کـمـهـافــن
 آسیه محرابي

 
 ما شغلې چې د خپل حسن ځلولې

 ال راڅخه شوېـستا په مینه کې ب
 آسیه محرابي

 
 نه ممکن دى چې تا یار کړمه ظالمه

 ه سبا راڅخه شوېــو او نــرون هــپ
 آسیه محرابي

 
 ه شم ـولې نــڼ کـــه اتــ و تـــزلـــا غــست

 خو په شوق شوق کې نڅا راخڅه شوې 
 آسیه محرابي

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 16تر 9 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 رونه مې ګنډل خو ــرهــې پـنـیـمستا د 
 ستن او تار کې لږ سپما راڅخه شوې

 آسیه محرابي
 
 دلې راغلم بس یو ـیــال ـه، نــټــوره پــن

 د بنګړیو شرنګ شرنګا راڅخه شوې
 آسیه محرابي

 
 سم دى ـ ره قـو سـزمـو! د زمـــوقـشـعـم

 سارې، ګا، ما، دا، ني سا راڅخه شوې 
 آسیه محرابي

 
 مینې نه توبې ایستلې یاره ما له 

 غلطۍ کې خاماخا راڅخه شوې 
 آسیه محرابي

 
 ما چې سر ټېټ کړ په تا اې ځواني مرګه

 ه شوې ــخــ ا راڅــوم د ابـــون نـتـښـه پــپ
 آسیه محرابي

 
 ر کې دې پستې ستایلى نه شمـآزاد شع

 په غزل دې شور غوغا راڅخه شوې
 آسیه محرابي

 
 په پنځمه مشاعره کې:ــ 
 

دې بیتونو راپیل شوې معصومې غرنۍ په  (  شاعرانو گډون کړی وو  او مشاعره د ۱۳په دې مشاعره کې دیارلس )
 :ده

 
 مه شینده اغزي مې د مزله په الر
 ژونــده ګـالبـونـو نــه درتـیـره یـم 

 
 تـه مـې پـه پـلـو کې زړه راواچوه
 زه لــه رواجــونــو نــه درتیره یم

 معصومه غرنۍ
 

 آسیه محرابي په کې ونډه لرې او د مشاعرې په متن کې یې  دا بیتونه راغلي دي: 
 

 سپینه یم چې مینه بې پروا کوم 
 زه لــه تـهـمـتـونو نه درتېره یم 

 آسیه محرابي
 

 ناز کوه, ادا کوه, عېشوې کوه 
 نــور نــزاکـتـونو نه درتېره یم

 آسیه محرابی
 

 مینه ګـنـاه نه ده مـا خو کړې ده
 نور د قید شرطونو نه درتېره یم 

 آسیه محرابی
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 ته مې یې د مینې او وفا هستي
 تـا تـه غـیـرتـونو نه درتېره یم

 آسیه محرابی
 

 زه غزل سندره کړم, نغمه یې کړم
 نــثــر او نـظـمـونــونــه درتـیره یم

 آسیه محرابی
 

 راز د مـیـنـې ووایم که نه وایم؟ 
 درتیره یم زړه کې پټ ساتلو نه 

 آسیه محرابی
 

 راشه غرنۍ غزل ته شرنګ ورکړه 
 سـتـړې شـوم بـیـتـونـو نه درتیره یم

 آسیه محرابی
 

 زه د زلــیـخـا غـــونـــدې مئینه یم
 زر, زیور, قصرونو نه درتیره یم

 آسیه محرابی
 

 عشق رسوا رسوا شهره شهره کړمه
 نــوم د پـالر نـیـکـونـو نه درتیـره یم

 بیآسیه محرا
 

 اوس به ګریوان څیري څیري څیري کړم
 تـــورو حــجــابـــونـــــو نـــه درتـېــره یم

 آسیه محرابی
 

 زه غریبه خواره پسې نه لرم 
 تاته خپل بوټونو نه درتیره یم 

 آسیه محرابی
 

 ــ په شپـږمه مشاعره کې: 
 

 نعیمې غني په دې بیتونو پیل شوې ده: تنو شاعرانو گډون کړی، مشاعره د (  ۱۱په دې مشاعره کې یولس )
 

 لکه څوک چې له جانانه غېږه تاو کړي
 د چـا یـاد داسې له ما نه غېږه تاو کړي

 
 بې کـورۍ سختې یـخنۍ را ایسار کړی
 خوار یـتیم له خپله ځانه غېږه تاو کړي

 نعیمه غني
 

 او د اسیه محرابي دا بیتونونه ورته تخلیق کړي دي: 
 

 هېڅ څوک مې پروا نه کړيچې غمجنه یم 
 په خـوښۍ مې ټـول خـنـدانه غېږه تاو کړي

 آسیه محرابي
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 دا دنــیــا اوس ښه چـلـیـږي پـه چـلـونو
 په چل ول به هسې تا نه غېږه تاو کړي

 آسیه محرابي
 

 نـعـیـمـې غني! غـني یـې ال غني شې
 که ته یې څوک له مانه غېږ تاو کړي

 آسیه محرابي
 

 پـر محراب ایـښئ زاهد نه دى چې یې سر 
 چې ځانمرګي کمکي ځوانه غېږه تاو کړي

 آسیه
 

 چې مطرب ورته د مینې رباب س ر کړي
 بس نـغـمـه له غزلخوانه غـېـږه تاو کړي

 آسیه محرابي
 

 داسې لـېـرې دې له ځـانـه بـې پروا کړم
 لکه دښت چې له کاروانه غېږه تاو کړي

 آسیه محرابي
 

 د هــــر چــا السـه ور کـړ اوس بــــاور مــې 
 بس خپل ځان مې له خپل ځانه غېږه تاو کړي

 آسیه محرابي
 

 چې د شک په غټو لومو یې راګېر کړم
 ولې مـا نـه بـدګـمـانـه غـېـږه تاوو کړي

 آسیه محرابي
 

 تـه تـرخې، تـرخې خـبرې دي کړې ماته
 خو خوږې دې له جانانه غېږه تاوو کړي

 آسیه محرابي
 

 انسان نه ډار لږ څه په کار دىد مضر 
 لکه مار چې له انسانه غېـږه تاوو کړي

 آسیه محرابي
 

 چې نـهـیـلـي شي وګـړي له وګړو؟
 شي ناتوانه له قرآنه غېږه تاو کړي

 آسیه محرابي
 

 ــ په اومه مشاعره کې:
 

 بیتونو پیل شوې:تنو گډون کړی دی، مشاعره د مرسل احمدزۍ په الندې ( ۱۵په دې مشاعره کې پنځلس )
 

 زه لـه خـپـلـې تــلـوسې درپسې راغلم 
 زنــدګـۍ، لـه انـدیـښنې درپسې راغلم 

 
 زه له خپل تصویره ماته ماته غورځم
 لــه ویـشـتـلـې آیـنـې درپـسـې راغـلـم 

 مرسل احمدزۍ 
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 16تر  12 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 او د آسیه محرابي دا بیتونه په کې راغلي دي: 

 
 آسیه محرابي

 خیالي مطربه!ته په سر دې کړه رباب 
 زه پـه لى د ډهـل تـبـلـې درپـسې راغلم 

 
 آسیه محرابي

 پیشلمى په خوب ویده وې، وېښ مې نه کړې
 روژه مـات تـه شـونـډې سرې درپسې راغلم 

 
 آسیه محرابي

 راسئ وګـورئ زموږ خوږې دېرې ته 
 خورې، مورې اې ترلې درپسې راغلم 

 
 آسیه محرابي

 نشته؟ستا کتاب کتاب خبرو کې څه 
 زه د عشق لـه فلسفې درپسې راغلم 

 
 آسیه محرابي

 نور به هېڅ درته په خوله نه راوړم یاره
 خـیـر یـو ځـل کـه په ګېلې درپسې راغلم 

 
 آسیه محرابي

 ستا لیدو ته توره شپه په پټه راغلم 
 لکه غله لـه پسخانې درپسې راغلم 

 
 آسیه محرابي

 نـیـمـګړېمـاتـه، ماته رواجـو کړمه 
 اخ ټوټې، ټوټې، ټوټې درپسې راغلم 

 
 آسیه محرابي

 مـخـامـخ کـتـلـې نـه شې او شـرمیـږې!
 خوله مې واخله له اوږې درپسې راغلم 

 
 په اتمه مشاعره کې: ــ 
 

 پیل شوې: بېتونو ودو  دې  د مژدې باران د غزل په( تنو گډون کړی وو، مشاعرع د ۱۹په دې مشاعره کې نولس )
 

 سرافیل غوندې راپاڅه هنګامې ته ضرورت شته ا
 دا پراته مړي ژوندي دي ارادې ته ضرورت شته 

 
 ه او شپېلۍ په الس کې واخله ـدرې وایـري سنـد ب

 اللې ستا ټپې ته ضرورت شته ـن ورځې مــ ای د ن
 مژده باران

 
 او آسیه محرابي دا بیتونه ورته تخلیق کړي دي: 
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 16تر  13 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 چې مې زلفې په مخ راشي زما دې سر ستا دې څنګل وي،  
 تار یې کړې راټولې، دې لحظې ته ضرورت شته  ،ارـچې ت

 آسیه محرابي
 

 سر مې واخیست لېونۍ شوم، ګرېوان څیري څیري ګرځم 
 و څه دى؟ غرغرې ته ضرورت شته ـه دى نـ ون نـنـدا ج

 آسیه محرابي
 

 ومره لیرې رانه الړې ـه، څ ــور نـصـه تــا ل ـــاخ زم
 دروالوزم مرغۍ شم، معجزې ته ضرورت شته کاش 

 آسیه محرابي
 

 دغه ژوند څنګه ګډوډ شو، په جګړو جګړو زاړه شو
 و کړو مغلوبې، فرشتې ته ضرورت شته ــانـانـطـیـش

 آسیه محرابي
 

 زما د عشق وړانګې ځلیږي، که تورتم وي که ماتم وي
 و او روحیې ته ضروت شتهـونـزاجــو، مــداسې زړون

 محرابيآسیه 
 

 ارې درپسې کړمه ـې نـه، چ ــ ت اـا وه شـم ستــه زه یــ دغ
 ستا د یوې سترګې سترګک یا اشارې ته ضرورت شته 

 آسیه محرابي
 

 ستا دې مینه په ما راشي، زما دې خوا شي درنه بده
 شته   زې ته ضرورتـنـه راته شې، مـوا ل ـچې مې خ

 آسیه محرابي
 
 چې د یار د حسن وینمه،  ــونـوبـن خـیـګ ـه حسین رنـڅ

 څه عجیب ښکلى منظر دى، نندارې ته ضرورت شته 
 آسیه محرابي

 
 ات د نجونو جوړ کړې، خدایه هره یوه زهره کړېـنـیـکای

 په نظام دې عدل جوړ کړه، دې داېرې ته ضرورت شته 
 آسیه محرابي

 
 زل راغله ورسره په الس مینا ده ــ ه د غـوقـشـعـم

 دې نشې ته ضروت شته زه نشه شومه، فنا شوم، 
 آسیه محرابي

 
که په پاسنۍ مشاعرو کې د اسیه محرابي راغلي بیتونه د دې د کالم د بېلگې په توگه قبول کړو، لیدل کېږي چې د  
دې په شاعره کې د دې ذوق او غوښتنې څه ډول ځلېدلي دي، دا دیوې شاعرې په ټوگه خپلو خلکو، ولس، وطن او  

 یې انځوروي.   چاپېلایر ته څه ډول گوري، څه ډول برداشت ورنه لري او څه ډول
 

 دویم د آسیه محرابي سندرې:
 
د آسیه محرابي د فرهنگي شخصیت بل اړخ سندرې ویل دي. بي بي سي پښتو له اسیې سره د یوې مرکې په مقدمه  

 ویلي وو:  داسېکې 
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 16تر  14 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

»د موسقۍ په ډګر کې نوې څېره، اسیه محرابي په دې هڅه کې ده چې سندرو کې د ښځینه شاعرانو د شعرونو په 
 .ویلو د ښځو غږ را پورته کړي

 

ساتل شوی دی ځکه هنرمندان تر ډېره د ښه شعري احساس  مېرمن محرابي وایي تل له موسیقۍ ښځینه احساس لرې 
 .پر ځای بازار ته ګوري

 

اسیه محرابي وایي په پښتو موسیقۍ کې د داسې سندرو اړتیا بیخي ډېره ده چې ښځینه احساس په کې د ښځې له دریځه  
 بیان شي.« 

 

چې تراوسه یې اته سندرې ویلي، څلور یې د کلپ په بڼه جوړې شوي او نورې یې غږیزه بڼه    وایيآسیه محرابي  
 لري. 

 

 خپور کړی دی:  رپوټپه باب ازادي رادیو پښتو داسې یو  )زما ذات( د اسیې د دې سندرې 
 

»زما ذات د افغان سندرغاړې اسیه محرابي نوې سندره چې ښایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د یوې 
 .افغان ښځینه سندرغاړې لومړنۍ سندره وي

 

 .افغانستان کې د ښځو د وروستیو وضعیت بیانونکې هم دهزما ذات' سندره تر ډېره په '
 

 .اسیې په دې سندره کې د درې ښځینه شاعرانو شعرونه سره یوځای کړي دي
 

 خو درې شعره ولې په یوه سندره کې؟
 

اسیه یې په اړه وایي: "محتوا یوه ده او احساسات د درې ښځو دي، یعنې د دوی د ټولو د ژوند جغرافیې بدلې دي،  
 ".خو حالت او احساس یې یو دی او دا زما لپاره ډېره مهمه وه

 

د اسیې په خبره، موسیقي کله هم نه مري، که په افغانستان کې ورته نن سبا زمینه نه ده برابره، خو له هېواد بهر، 
 .شته داسې سندغاړي چې دې هنر ته کار وکړي

 

زړه کیني' ځکه باور دا دی چې د نن کیسه ده او هره افغان  هغه احساس چې په مشهوره وینا 'له زړه پورته کېږي، په  
 ښځه په کې خپل د حال ننداره کوالی شي.

 

 .دا ښایي په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د یوې افغان ښځینه سندغاړې لومړنۍ سندره وي
 

ه اتو سندرو کې درې یې کلېپ خو د اسیې لومړنۍ سندره نه ده: "ما تراوسه پورې اته سندرې خپرې کړي دي، پ 
 ".شوي، یعنې تصویري دي او څلور غږیزې دي

 

د دې تصویري سندرې کمپوز اسیې په خپله او بهرني همکار یې سرګي جوړ کړی او د موسیقۍ تړون الکس عابدي  
 .کړی دی، خو لګښت یې په خپله اسیې پرې کړی دی

 
تشې ونې او په ځمکه پرتې پاڼې لیدونکي ته د یوه راغلي مني  سندره په یو ځنګله کې ثبت شوې چې تقریباً ځولۍ  

 .کیسه کوي
 

 . د دغه سندرې په صحنو کې کرکترونه کم دي، یوازې سندغاړې اسیه او ګیتار غږونکی سرګي
 

اسیه وایي، موسیقي کله هم نه مري، که په افغانستان کې ورته نن سبا زمینه نه ده برابره خو له هېواده بهر، شته 
سې سندغاړي چې دې هنر ته کار وکړي: "موسیقي خو هېڅ وخت له منځه نه ځي، خو دا چې اوس د افغانستان په  دا

جغراقیه کې نظام د اماراتو دی، اجازه نه ورکوي موسیقي به مخته نه ځي، خو په بهر کې ډېرهنرمندان او سندرغاړي  
 ".تو او فارسي کې نوې سندرې ولري او ادامه به لريشته چې هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو په تېره بیا په پښ 

 

افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا دی درې میاشتې وشوې چې بې سازه او بې اوازه دی، یوازې یو غږ  
 ترې اورېدل کېږي، وچ او بې موسیقۍ چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی.« 

 

 ن دا دی: د سندرې د شعر مت
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 16تر  15 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 د خـپـل قسـمـت سـره هـر ځای به جـنـگېـدم، نـړېدم 
 زه مــې د هـیـلو پـــه ایــرو کـې سـوځـېـدم، نـړېـدم 

 نــه شـوم سیـوری پـر چا نـه راتــه ډډه چــا وهــلــه 
 د نـیستـۍ جـوړ سـپـیـره دیــوال وم، شړېـدم، نـړېدم 

 مــور په نښه ټوپک د بل، اوږه د ورور، زړه مې د 
 پــه خــپــلــو ویــنـو کې پــه خــپــلـه لـمـبـېدم نـړېدم 

 
***** 

 زمــــا د ذات د ورکــــولـــو نـــاره هــــم شــوې ده
 یـــوه شېـبـه کـې گـنـاه شـوې، تـــوبــه هـم شوې ده 
 مــا مـې  د خـپـل وجـود ذره ایــره هـــم ونــه لـیـده 

 مـې مـرگـونې لـمـبه هم شوې ده کـه نـه وجـود کې 
 ته په خـپـل حسن داغي کېـږي مخ به هم نه لوڅوې 
 اې تـــه خــبــره نــــه یـې، دا اراده هــــم شــوې ده 
 یــو یې ښکال زنــدۍ کـوي او بل یې پــړي راوړي 
 لـــه داســې خــلــکـو سره دلـتـه رشتـه هـم شوې ده 

 
***** 

 ـوره ښه یم، خو لږ ماته یمهټـپـوس مـې مـه کــړه ن
 د فــرخـنـدې پــــه شـان شـهـیـده بــې کســاتـــه یمه 
 هسـې پـــــه دور د فــتــنــوکـــې زېــــږېـــدلـې یمه 
 زه غـلـطـۍ کـې روږدې نـــه یــــم بــې فـسـاده یمه

 
شعر د درویو شاعرانو )مهرتاج،  )زما ذات(  څنگه چې د سندرې په تایتلونو کې لیکل شوي دي، د اسیې د نوې سندرې  

زمزمه نیازۍ، او مریم صافۍ( تخلیق دی، ما د شعر متن د سندرې د اورېدو له مخې ولیکه او د خپل اټکل له مخې  
 مې د هر شاعر تخلیق د ستورو د نښې په وسیله بېل کړ. 

 

یې پرته له هغو اتو سندرو چې د کلیپ په بڼه او غږیز ډول یې خپلو مینوالو ته وړاندې کړې دي، نورې سندرې  اس
ما یې تر اوسه دا سندرې لیدلي او اورېدلي  یې هم دلته ـ هلته زمزمه کړې دي چې شمېر یې ما ته مالوم نه دی، خو  

 دي: 
 

    لعلونه:
 

 شعر: سلیمان الیق 
 

 کمپوز: آسیه محرابي 
 

                    ذات:زما 
   

 نو دی: شعر د درې کسا
 

 مهر تاج، زمزمه نیازۍ او مریم صافي، 
 

 کمپوز: سیرگي ـ آسیه محرابي. 
 

                        : اشنا
 

 کمپوز: آسیه محرابي، 
 

 شعر: سهیال اصغري
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
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 16تر  16 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

                    :ښځې
 

 شعر: مینا نظري، 
 

 کمپوز: آسیه محرابي.
 

                  .سپوږمۍ
 

افغانانو او د  اسیه محرابي د نورو مسایلو په باب هم کله ـ کله نقد ته ورته لیکنې کړې دي او خپل نظریات یې د  
( ته یوه افغانه ښاپېرۍ په کییف کې ټولنیزو مسایلو په باب څرگند کړي دي. اسیې د ښاغلي طارق بزگر یو کتاب )

 دا ده:  برخهلنډه کتنه کړې ده، د دې کتنې یوه 
 

 :»د کتاب په اړه څو کرښې
 

یوې افغانې ښځې په هکله لیکل شوې او ریښتنې ده.  د لوستلو وروسته دې د کتاب له نومه ښکاري چې دا کیسه د  
نتیجې ته ورسېدم چې د دې کتاب موضوع نوې وه او که ووایم چې ښاغلي بزګر د یوې ارزښتمنې او تابو موضوع  

رۍ په شان په اړه، یو اثر لوستونکو ته وړاندې کړى، نو تیروتنه به مې نه وي کړي او سم به مې ویلي وي. د شاپې
د یوې ښکلې او ځوانې افغانې ښځې ریښتنئ حالت چې د ژوند ناخوالو تن پلورلو ته څنګه او ولې اړه ایستلې وه، تر 
اوسه هېڅ چا نه وه پنځولې او کله چې د یوه کتاب محتوا د یوه انسان د ژوند د پېښو پر بنسټ انځور شوې وي نو د  

رته ډیره وي.  ښاغلي بزګر په خاص هنر او مهارت، په ډیره عامه خو ښکلې  لوستونکو لېوالتیا او تنده ال نوره هم و
روانه ژبه خپل د سترګو لیدلى په داسې تورو کې ژباړلى دى چې د لوستلو پر مهال د هر لوستونکي په ذهن کې کټ 

څوک به    مټ همهغه حالت انځوریږي او همدارنګه د لوستونکو د تفاهم او درک حس دومره راپاروي چې هېڅ کوم
د خپلو اوښکو د بهېدو مخنېوئ ونه کړاى شي. ما د کتاب د لوستلو پر مهال د خپلو اوښکو مخه ونه نیوالی شوه دا 

 .خو ال پریږده چې په چغو چغو مې ورسره وژړل
 

دا ځانګړې ریښتنې کیسه د سوال او ځواب په ډول لیکل شوې ده، خو داسې هم نه ده چې اوس زما له دې خبرې  
ۍ چې؛ د مرکې غوندې به وي. که د دې کتاب کیسه له بله اړخه وڅېړم نو په پوره ډاډ او هیله مندۍ سره  وانګېر

ویلى شم چې د هر لوستونکي د ذوق له پاره به یو غوره اثر وي.  د دې کتاب لوستلو ما ته ډیر هغه رازونه او 
 .پوهېدو په لټه کې ومرمزونه راروښانه کړل چې راته ګونګ وه او زه یې له مودو راهیسې د 

 

زړه مې غواړې چې ډیر څه د دې ښکلي او نوي اثر په اړه ولیکم خو بسنه ځکه کوم چې ښایي سهواً د کیسې نه کوم 
 .څه را نقل کړم او دا به ښه نه وي

 

او السته راوړلو وړاندیز ځکه نورو  اخیستلو  د  ډیره شي… د دې کتاب  تلوسه ال  لوستونکو  د نورو  پرېږدم چې 
 .ستونکو ته کوم چې د لېکوال د هڅو او زیار حق به پدې ډول ورپر ځاې کړى شيلو
 

 په درنښت
 

 آسیه محرابي
 

 کلن جرمني« 2019د مى دیارلسمه کال  
 

به   دلته  ډېرې خبرې وشي، خو  هم  تر دې  کېدای شي  باندې  ویلو هنرونو  او سندرو  پر شاعرۍ  اسیې محرابي  د 
 همدومره کافي وي. 

 

زه دې ته په شخصي او فرهنگي ژوند کې د نورو بریاوو هیله کوم. د دې د نوې سندرې مبارکي ورته وایم او مننه  
افغان مېرمنو د ژوند حالت د یوې سندرې په قالب کې په ښکلې هنري او  ورنه کوم چې په اوسنیو حاالتو کې یې د  

 حقیقي بڼه هېوادوالو او نړیوالو ته وړاندې کړی دی. 
 

 ی شي په یو کلیک کولو سره یې وگوري:لینک دی، مینوال کوال ذات(دا د اسیه محرابي د نوې سندرې )زما 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0PZa8UQvg1w&ab_channel=Asia
Mehrabi    
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