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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
۱۲/۰۳/۲۰۲۰                 آصف بهاند

     

 

 د مسعود فاراني د شعر په گلبڼ کې
 

 د یو څو رنگینو پاڼو ننداره 
 
 

د دوه زره شلم کال د مارچ پر نهمه نېټه، په افغان جرمن آنالین پورتال کې د ښاغلي استاد مسعود فاراني یو ټوټه 

تېره د شعر په ځانگړې نړۍ کې د فکري  پر لیکه شوی دی، چې په ریښتیا سره، د فرهنگي کړیو، په شعرپښتو 

 خوځښت یو اوچت پل گڼل کېـږي.
 

مسعود فاراني په ډېرې زړورتیا او ال تهور سره توانېدلی دی چې د سکوت ډبلې پردې وڅیري او داسې حقایق بیان 
جنگیالي په توگه داسې  کړي چې ډېری خلک یې د ویلو جرأت نه لري، خو مسعود فاراني د قلم د دنیا د یوه متهور 

بیان کړي دي چې د ټولو خلکو، په تېره د چوپې ډلې له پاره به لوی سرمشق وي. په وطن کې روانو سیاسي  
کړکېچونو ته په پام  سره لیدل کېـږي چې وطن او خلک د یو شمیر ډاکو ډوله خلکو په منگلو کې گرو دی او د غلو  

و سره د وطن او خلکو پر سینه والړ دي او په پټه او ښکاره د خلکو مادي  دا لږکۍ ډله دا ډېره موده له عسکري بوټون
اراني د وطن داسې یو خدمتگار سرتیري ته په خطاب کې حقایق بیان فاو معنوي شتمني لوټي او نغري یې. مسعود 

ارزه کوي. دا کړي دي، چې هغه په یوه سر او یوازې د درواغجنو سیاسي مداریانو، غلو او لوټمارو په مقابل کې مب
 څو بندونه دي:  !(ای غنی اشرف غنیه)د فاراني د یاد شعر

 

 !ی غنی اشرف غنیها
 

 څراغونه په تیارو کې تا بل کړي»
 ږيـستا همت نه معلومی

 یې بیا را ته سمسور کړې ېچ
 باغونه هراته بیا شي شن

 کڼډوالونه ووران ودغ
 

***** 
 دغه وچه خاوره ګورم

 را ته تور شو ، بیدیا شو ېچ
 دښمن په خاوره سپور شوهر 

 لکه ګور شو ډک له اور شو
 

***** 
 ! ای غنی اشرف غنیه
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 ږيـستا همت نه معلومی

 یې بیا را ته سمسور کړې ېچ
 دغه خاوره  دغه ځاله

 هم به پالر شي هم به مور شي
 هم مې خورشي هم مې ورورشي

 ژوندون بیا راته سمسور شي
 ...«به کور شيبیا به روغ شي  بیا 

 
 د خلکو د لویې چوپتیا په مقابل کې د مسعود فاراني دې غږ ته او دې زړورتیا ته باید وویل شي:

 

 ــ دا یو نوښت دی،
 

 ــ دا یوه زړورتیا ده، 
 

 ــ دا د انځورونو په ژبه له تیارو او غلو سره د یو ریښتیني قهرمان مال تړل دي،
 

 رڼا پر لور یو پل دی،ــ دا په شعر کې د نوي ژوند او  
 

 ــ دا د نوي افغانستان د جوړولو پر لور یو مضبوط گام دی، 
 

ــ دا د افغانستان د نوي نسل له پاره داسې الرښود پیام دی چې هغوی د عالم او زړه سواندي الرښود پر ریښتینوالي  
 باندې خبروي، 

 

 ــ دا د نوي ژوند له پاره یو نوی زیری دی، 
 

 د روښانتیا له پاره یوه ډیوه ده،  ــ دا د نوي ژوند
 

 ــ او... 
 

خو د تیارې استازي او د غلو سرالري اوس هم په ټول قوت  سره غواړي چې دا رڼا او دا ډیوه مړه کړي او پر 
افغانستان باندې راروانه روښنایي، بېرته د جهالت په تورو وریځو کې سره ونغاړي، د مظلومو افغانانو امېدونو باندې 

لیو خاورې واړوي؛ خو فاراني په استادانه ډول د یو عالم الرښود، عالمانه الرښونې د شعري انځورونو په د ناهی
 زرین لوښي کې لوستونکو ته په مخکې ایښې دي.

 

 زه د شعر د الرې د  یو عادي الروي په توگه، استاد مسعود فاراني
 

 ته د دې نوښت او د دې زړورتیا مبارکي وایم،
 

 سره د اوږده عمر هیله ورتهله ښه صحت 
 

 کوم، قلم دې یې تل همداسې تېره، تاند
 

 او په ملي گټـو سمبال اوسي!
 

 
 متن: دا هم د استاد مسعود فاراني د شعر بشپـړ

 

 !ای غنی اشرف غنیه
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 څراغونه په تیارو کې تا بل کړي 
 ږي ـ ستا همت نه معلومی

 یې بیا را ته سمسور کړې  ېچ
 باغونه  هراته بیا شي شن

 کڼډوالونه  ووران ودغ
 

***** 
 دغه وچه خاوره ګورم 

 را ته تور شو  ،بیدیا شو ېچ
 دښمن په خاوره سپور شو هر 

 لکه ګور شو ډک له اور شو 
 

***** 
 ! ای غنی اشرف غنیه

 
 ږي ـ ستا همت نه معلومی

 یې بیا را ته سمسور کړې  ېچ
 دغه ځاله دغه خاوره  

 هم به پالر شي هم به مور شي 
 هم مې خورشي هم مې ورورشي

 ژوندون بیا راته سمسور شي
 بیا به روغ شي  بیا به کور شي 

 
***** 

 نه دې جار شم يوګړ هر
 ؟   د دښمنو نه دې عار شم

 په ریښتیا افغانان دوی دي
 د تا ځالند فکرونه  ېچ

 چې د تا لوړ همتونه 
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 په رڼو سترگو یې گوري
 دغې الر کې خطرې دي

 تا سره  مل دياما بیا   
 

***** 
 هغه څوک چې یې ضمیر کې 

 شرف نشته،  رڼا نشته 
 د تیارو په دریاب ډوب دي

 د دښمنو په چل ول کې 
 او ډالرو په هډوکو 

 ایمان نشته غاښ تمبه دي
 شوي په چړچو ديخت  وبـ  او

 غیرت نه را وتلي  د
 

***** 
 شهیدان ورته آواز کا 

 !پردیو مزدورانو د
 زموږ وینوته نظر شئ 

 په وینو  سور دیدا وطن 
 کورمو نشته  ګور مو نشته 

 !خدای لورې ته  نظر شئ د
 

***** 
 د دغو په چل و ول کې 

 دا کورګئ شو دړې وړې 
 په دې بی رنګه بیدیا کې 

 یو سوچه ګالب وتلئ 
 هم غنی دئ هم اشرف دئ

 ې وړهوسایي موږ ته را 
 ختمه د جګړو دوره  شي  

 ځوانان بیرته  را روان کړي 
 آبادي  خواته اذان کړي
 دا وطن بیرته ودان کړي 

 

 د یو سمسور او ودان افغانستان پر لور! 
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