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 د داوي یو غــزل او زما یوه خاطره
 
 
 

 
 

عبدالهادي داوي د افغانستان په معاصر فرهنگي ــ سیاسي بهیر کې هغه مطرح شخصیت دی چې د خپل فعالیت په 
د نوي نسل له پاره  پریښي دي چېیې داسې کارنامې او آثار  دی،  یدلیټولو برخو کې، د وطن او خلکو په مینه رنگ

تاریخ به یې هیڅ کله هیرې نه کړي. زه په دې ډیره لنډه مقاله کې د داوي پر سیاسي او  د الرې څراغ حیثیت لري او
زل پورې غـاو په دې را اخلم ښتو غـزل ـو پـیادبي کارنامو نه غږیږم او نه یې بیوگرافي را اخلم؛ زه یوازې د ده 

 یکم.یوه لنډه خاطره ل خپلهاړوند 
لمي کدر کې ومنل شوم، د خپلې څانگې عزې په پیل کې کله چې د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي په ـیتمې لسیـد شپ

 اوسنۍد  تود پښتو ادبیا»تدوین او ولیکل. په دغو درسي کتابونو کې، یو په سپارښتنه مې یو شمیر درسي کتابونه 
 گي له پاره مې تدوین او لیکلی و.انگې د څلورم ټولڅو چې د پښتو  «دورې منظوم متون

مطرح ڼ شمیر گد نر بڼه چاپ شوی و. په کتاب کې مې د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې ـتـیاد درسي کتاب په گست
کول او یا به مې ړاندې و هشاعرانو د کالم نمونې را اخیستې وې، د یادو شاعرانو د ژوند پر حاالتو به یا ما لکچرون

 ر ځینو شاعرانو وغږیږي.ـوخت ورکاوه چې پځینو محصلینو ته 
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ې د چمخ په انداره، شل مخه مقدمه لیکلې وه   A4تر سرلیک الندې د « د متن د تدریس اصول»د کتاب له پاره مې 
 کوله. هر اړخیزه شننه ونود شعر انوهغې له مخې به مو د شاعر

بیلگې ځکه را پښتو کې ما عمداً د ښاغلي داوي د کالم )د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې منظوم متون( په دې کتاب 
، په داسې حال کې چې خلکو داسې فکر کاوه چې داوي یوازې په دري ژبه شاعري کړیده ځینواخیستې وې چې 

 ښه خوندوره شاعري کړیده. یې په دواړو ژبو )دري، پښتو( کې ذولسانین شاعر و او داوي 
 اوسني لیکوال کې د داوي د شاعرۍ په باب لیکلي و:استاد بینوا ال په هغه وخت کې، په 

ښاغلی عبدالهادي داوي له پیاوړو مشرانو لیکوالو او سابقه لرونکو ادیبانو او شاعرانو څخه دٔی، چې نه یوازې په »
  «ثـقـه او پخې لیکنې لري او منلی شاعر دٔی. ېپښتو کې د ښه قلم او ښې طبعې خاوند دٔی، بلکې په پاړسو کې هم ښ

)بېنوا عبدالروف، اوسني لیکوال )بشپړ متن(، ترتیب او زیاتونې: مطیع هللا روهیال، عالمه رشاد خپرندویه ټولنه، 
 ام مخ(   ۳۸۹ع کال،  ۲۰۰۹ش ــ  ۱۳۸۸

 

ما د ښاغلي عبدالهادي داوي د کالم د کې  (م متونظودورې من اوسنۍد پښتو ادبیاتو د په پاسني یاد درسي کتاب )
 ډول د ده دا غزل هم انتخاب کړی و:نمونې په 

 

 غــزل
 

 ي واړوېـلــر کــــا پـــوازې زمـــــه یـــک
 ي واړوېـه ولــــې لـه مــار بـــــم بــــد غ

 

 ړې ديــرگې چـبـات غـفـتـل او الــافــغــت
 ې واړوېــازولـــې نــرگـتـه ســـــې تـــچ

 

ًـ وصــصــو، خـیـوڅـړم کـونی دې کــیــل  ا
 ې واړوېــا اودلـــوږ یې نــر غـــــې تـچ

 

 ولو چې مستۍ څخهـلته به دې بـظ هـواع
 ي واړوېــــــــدلـــــــویــــي ښـــلــیــدا ښ

 

 که دې تورې سترگې سپینې په ژړا کړې
 ي واړوېــلـښـه کــلــه کــــــت بــمـسـد ق

 

 ه ديـــــي نـلـتـشـدو ویـــان د آبــازیـــــغ
 ي واړوېـلــر څـــــي تــشــت غــمــــد ه

 

 څ حاجتـیـته هـه شـو دې نــژنــیــداوي پ
 ې واړوېــــــزلــــــــې دې ډول د غـــــچ
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 ام مخ(   ۳۹۸ع کال،  ۲۰۰۹ش ــ  ۱۳۸۸
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