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 یو ځل بیا ټـپـیـزه
 

 د خلکو درد د ټپیزو پر وزرونو 
 
 

 په مال شې مات په زړه اوبه شې
 زره ـ زره، اره ـ اره شــــــــــــې
 پــه کــرونــا مـرض اخــتــه شې

 پــــړمـخـې چـــپــه شېعــبــدهللا 
 چې جنازې ته دې څوک وړاندی نه درځینه

 

***** 
 حــامــد کـــرزي سره جــوړه شې
 اخـــتــه د چــرسو پــــه نـشـه شې
 خپل خوږ استاد خوا کې دیره شې
 عــبــدهللا ژر ــ ژر پـــه پـرده شې

 د  شـــرم ګـــوډیـه تــا به چـیـرته پټوونه
 

« ترسترگو کې یو څو »ټـپـېـزې پاڼهمه نېټه مې د ښاغلي آرش ننگیال په فیسبوک ۲۷ام کال د فبرورۍ پر  ۲۰۲۰د 

شوې، په بېړه مې ولوستلې او ومې لېدل چې څنگه د خلکو د فکر نیلی پرته له ډاره، مخ پر والندې ځغاستونکی دی 
 او حقایق داسې په راڼه ډول بیانوي چې د هنر او ژونالیزم هیڅ ژانر یې نه شي انځورولی. 

 

له پاڼې څخه را پور کړې او په خپله فیسبوکپاڼه  ښاغلي آرش ننگیال د ښاغلي نظیر انګار یو څو »ټـپـیـزې« د بل چا 
 کې یې خپرې کړې وې، چې د ده له برکته تر ما پورې هم راورسېدې، چې اوس دا کرښې پرې لیکم:

 

هره ټپیزه له پنځو مصراعو څخه جوړه وي چې څلور لومړنۍ دا یې لکه د لنډۍ لومړی نیم بیتی نهه سیالبه او  
لنډۍ دویم نیم بیتی دیارلس سیالبه وي. زما له نظره ټپیزه د پښتو لنډیو د ماتو هډوکو د  وروستۍ دا یې بیا هم لکه د 

سره بیا نښلولو په پایله کې رامنځته شوې ده. د ټـپـیـزې د شاعر مهارت دا دی چې څلور لومړني بیتونه باید د 
ه وروستۍ برخې یعنې د یوې لنډۍ موضوع له پلوه خپلو منځو کې همآهنگي ولري او بیا دا څلور واړه د ټپـیـزې ل

 دویم نیم بیتي سره هم تړاو ولري.
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ما پخوا هم د پښتو ادب په بڼ کې د دې نوي گل »ټـپـیـزې« د غوړېدو په باب یو څه لیکلي و او د مبتکرینو په باب 

کړې وه؛ بده به نه وي چې یوه برخه یې ښاغلي نظیر انګار ته د منسوبو ټـپـیـزو د خپرېدو  څېړنهمې یې یوه لنډه 

 په پار دلته یو ځل بیا را واخلم:
 

وروستۍ سر راپورته کړی دی. د دې شعرد هر بند په  په دې ورستیوکې د »ټپیزه« په نامه یو نوی شعري ژانر
 موسس ګڼي.  ه« باني اویزږي. پوهاند دکتورمجاور احمد زیار ځان د دې آزاد شعر»ټپـبرخه کې لنډۍ را اخستل کی

 

دویم  دانش خپرندویه ټولنه، څنګه جوړیږي؟(، شعر )پښتو بدلمیچ پښتو زیار،پوهاند دکتورمجاوراحمد،)
 (مخ ۲۷۵ زکال،۲۰۱۰چاپ،

 

بیا یې د »پښتو ټپیزه د جاپاني  شعرڅنګه جوړیږي؟( « کې کړې ده او اثر»پښتو بدلمیچ )پښتودا ادعا یې په خپل 
 مارچ په اتمه  منلی نوی شعري خیل دی« ترسرلیک الندې مقاله کې، چې د دوه زره دولسم کال د  څنګ یو  هایکو تر

 په افغان جرمن ویبسایت کې خپره کړې ده، د ټپیزې په ابداع او مهم والي باندې ټینګارهم کړی دی. یې
 

 حنیف حیران بللی دی.  لیکنه کې ښاغلی فرید احمد تسکین د دې نوي شعري ژانر)ټپیزه( نوښتګر ډاکتر  بلهپه یوه    خو
 

شعر)ټپیزه( کې لنډۍ یا د لنډۍ یو نیم بیتی را دلته ما دغې موضوع ته ځکه څنګځنې اشاره وکړه چې په دغه نوي 
اخیستنې او کارونې سره موافق وي او څومره  اخستل کیږي. دا چې څومره فرهنګیان به له لنډۍ نه د دې ډول پور

  ورگډولو کې مالومه شي. زه د اوس له پاره د ټپیزې د نوي ژانر او په هغه کې د لنډۍ    به مخالف وي، دا به راتلونکو
 څه نه وایم، ځکه چې دا یو جال او اوږده بحث ته اړتیا لريباندې 

 

زما په را نقل شوې لیکنه کې اشاره وشوه چې ښاغلی تسکین د »ټپیزې« مبتکر ډاکتر حنیف حیران ګڼي. ښاغلي 

 :دي تسکین داسې لیکلي
 

څومره چې زه خبر یم یا ډېر شمېر د ادب الرویان پرې متعقد او همغږي دي د دې فورم د »د ټپه ایزې دغه فورم 
 تخلیق او د هنریت زیور د نوښت ګام ډاکتر حنیف حیران ته رسیږي.

 

یو شمېر شاعران د دې فورم نوښت او تخلیق د ځان په ګټه بولي ولې ما چې د ټپه ایزې نوي فورم هغه مهال چې د   
چا اوریدلی و او نه مې د چا له خولې اورېدلې ده؛ خو ټپه ایزې چې ما په لومړي ځل ولوستلې د  دې فورم نوم نه

 )پکتیا په ډاګ کې( وې«  ډاکتر صیب حیران په خپل شخصي ویبالګ
 

ښاغلي تسکین د ویبالک نوم ښوولی دی، خو له بده مرغه چې لینک یې نه دی ایښی چې لوستونکي مراجعه ورته 
 ې چې د زیار خبره او ټپیزې پخوانۍ دي، که د حنیف حیران په ویبالک کې راغلې ټپیزې.وکړي او وې ګور

 

په پښتو شعر کې د دې نوي شعري فورم په رامنځ ته کیدو سره، د هغه مخالفین او موافقین هم رامنځ ته شول. چا 
فینو او موافقینو د شمیر مالومول تایید کړ او څوک یې د ځانګړو دالیلو له مخې پرضد ودریدل. د اوس له پاره د مخال

 . یو څه ګران کار دی، خو کله نا کله په میډیا کې د دواړو ډلو غږونه له خپلو دالیلو سره جګ شوي دي
 

په هر ډول چې وي، اوس کله، کله ځینې ښاغلي د همدې شعري ژانر په قالب کې خپلې خبرې او فکر ټولنې ته 
 نظیر انګار خپل غږ د همدې شعري قالب په چوکاټ کې وایسته.  وړاندې کوي، چې دا دی اوس ښاغلي

 

د لته لیدل کېږي چې په دې نوي رامنځته شوي شعري فورم کې په افغانستان کې تازه سیاسي حاالت او روانې سیاسي 
  ( ۱۹-کووید یا )کورونا نا خوالې او جفاگانې او ورسره نور طبعي او یا هم د انسانانو له لوري رامنځته شوې افات 

څنگه په دې نوي شعري فورم کې بیان شوي دي او د لنډیو له اندامونو نه راغوڅ کړای شوي بندونه څنگه په ماهرانه  
ډول څنگ په څنگ اېښودل شوي او د محتوی له پلوه بیان داسې په کې راغلی چې د ټپېزې هر بند د خلکو دردونه  

  بیانوي او د خلکو د زړه آواز او چتوي.
 

 څخه رااخیستې دي: پاڼېدا هم د ښاغلي نظیر انګار د پنځو ټپیزو متن چې ما د ښاغلي آرش ننگیال له فیسبوک 
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 ېټـپـیـز
 

 په مال شې مات په زړه اوبه شې
 زره ـ زره، اره ـ اره شـــــــــــې

 اخــتـه شېپــه کــرونــا مــرض 
 عــبــدهللا پــــړمـخـې چــپــه شې

 چې جنازې ته دې څوک وړاندې نه درځـینه
 

***** 
 د ګلبدین غوندې زړه خوړین شې
 لکـه سیاف غـوندې غـــمګین شې
 ظـاهـرقــدیـرغـونـدې مجنون شې
 عبدهللا غـبـرګـوبانــدی وړون شې

 چــې ټــــولـټـاکنې درنـــه دمـــه ووهــیــنـه
 

***** 
 حــامــد کـــرزي سره جــوړه شې

 اخـــتــه د چــرسو پــــه نـشـه شې
 خپل خوږ استاد خوا کې دیره شې
 عــبــدهللا ژر ــ ژر پـــه پـرده شې

 د  شــــرم ګـــوډیــه تــا به چـیـرته پـټـوونه
 

***** 
 ستـړی سـتـومانــه پـه عــذاب شې

 ربــاب شېلــه غـــمــه وچ لـکــه 
 الهــو د فـــکــر پــــه دریاب شې
 عــبــدهللا وسـوځــې کـــبــاب شې

 ارګ تــه د تـلـو دې پـــوره مشه ارمانونه
 

***** 
 پزه دې پرې کـه سر دې مات شه
 سرخي پــوډر درنــه مـیـرات شه
 لـعـنـت د تـــا پـــه داسی ذات شه
 عـبـدهللا مــــړی بـــی اسـقـاط شه

 زمــــوږغــنــی بابا دې ډیــر وزوراونه
 

 نظیر انګار
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