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AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

        
 ۲۵/۰۸/۲۰۲۰                  آصف بهاند پوهندوی

 

 «جنګ ته مه ځه، جنګ کې څه دي؟ »
 

 د شفیقې خپلواک غږ 
 

 

 

 شفیقه خپلواک څوک ده؟ 
 

  معلومات گرافۍ پسې ویکیپیدیا ته سوال وکړ، ویکیپیدیا یو څه  وخپلواک په بید دې مقالې د لیکلو له پاره مې د شفیقې  

 په الس راکړ چې لنډیز یې دا دی: 
 

کال  ۲۰١۴چې د پکتیا والیت د احمد اباد په ولسوالۍ کې زیږیدلې او په  »شفیقه خپلواک د محمد اکرم خپلواک لور  
 کې یې د رابعې بلخي له لیسې څخه خپل د دولسم ټولګي سند تر السه کړی. 

 

نوموړې د پښتو ژبې تکړه شاعره او لیکواله ده. څلور کاله کیـږي چې د میرمن بهیر غړې ده. اوس مهال بي بي 
 و لوړو زده کړو بوخته ده. دوې شعري ټولګې یې چاپ شوې:سي ته کالم لیکي او په خپل

 

 ــ چې الس دې نه راکاوه،  
 

 ــ باډیوې څارمه.
 

 هغه د خپلې لیکوالۍ او شاعرۍ په اړه وایي: 
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https://www.facebook.com/Shafiqa.khpalwak/?__tn__=kC-R&eid=ARASWStM6PVWmh9G64JCi1oUT8MrcwQuVW0sHkI-EW4c37Jl9HW2vFBbmWGAPOvK7T0NQR9VQiOH2TvN&hc_ref=ARTwl7FIWQ7q-U6eN27PYB1mTEt8oGRvNA4oVSHBqIz7Qn_fXmhQR2bqW5MRndm67Go&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBinGogA2PkkZz7ODqtBgTE9vnWEg04DOjs8Ub4RRPUo0XPX8KG_WRG0JaL6won5_uqS_9HlBR1WXRrp7dKUnu3nMnjzbufD1fazTGU6NN6_Z7CqgJwG0JqMUxTNWm7ehOMBLFP40MMdqQTdYOEdhkSy1D0bmfmesgVYHRJnw2RJPEjQ2zIjjJC9chPsBGukn6f9Hzc5ovYau46nrH6dSzRqxIicTgYu_5QngeNtaBcW6vmn5lckEkzLCch5P1xyx4ZArE1u_0gTWoxB1-FQWD2t9JPyFiZJxoF3lEffXnnf06S6t4m4v2sN7xiLPuH9DGrZx6HEd1encvMzuSUvXgih1--
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دې وروستیو کې مې څو خاطرې هم ولیکلې او شاید نورې هم ولیکم. اوس چې مې نثر کې هم الس روږدی شوی؛ 
انګړې لیکنه راته ښکاري. فکر کوم چې باید په ځانګړو احساساتو او موضوعاتو ولیکل شي. ډېر شخصي او ځشعر  

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.

 

 دي: په ویکي پیدیا کې یې ناچاپ کتابونه دا  ښوول شوي 
 

 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  

وطنوالو  غوږونو ته ورساوه چې د ډېرو د    یې په خپل غږ کې په ځانگړي منحصر په فرد انداز سره داسې د ټولو
 زړونو په کرونده کې یې د وطن د مینې زړی وکاره او تر نن پورې یې هغه شعر چاپېـږي، زمزمه کېـږي او په 

 کې لیدل کېـږي.   یوتیوب
 

 او اوس یې د وطن په دې جنگي او کړکېچن حالت کې د جگړې د نه کولو غږ جگ کړی دی:  
 

 « جنګ کې څه دي؟ !جنګ ته مه ځه»
 

شفیقې د یوې پېغلې په ژبه، د یوې خور په حیث او د یوې مور له ستونې په مهربانۍ سره غږ کړی دی چې جگړې  
د شفیقې دا غږ د میوندي ماللې غږ دی. دوی دواړو د بریا له پاره  ته مه ځئ، جگړه ښه نه ده او بدې پایلې لري.  

وطن د ساتنې له   دوند په دښته کې د وطن ځوانان  غږ کړی دی، په لږ څه داسې توپیر سره چې میوندي مالله د می
جگړې ته هڅوي، خو شفیقه له ناروا او پردۍ جگړې نه ځوانان راستنوي او په ډېره مهربانه ژبه ورته پاره بر حقه 
 وایي: چې: 

 
 جنګ ته مه ځه، جنګ کې څه دي؟ 

 

 د دوه سترګو ړندېده دي 
 

 د معصوم زړه درېده دي 
 

 تورو تېږو ته کاته دي 
 

 د مرغیو پریواته دي 
 

 د خاټولو قتلېده دي 
 

 د ببریو وچېده دي 
 

 د شنو پاڼو رژېده دي 
 

 د ازغیو ټوکېده دي 
 

 جنګ ته مه ځه، جنګ کې څه دي؟ 
 

نوي  د خپلې موخې د بیانولو له پاره داسې ژبه کارولې ده چې زه په هغې کې  زما له نظره شفیقې په دې شعر کې  
یق کړي دي او په ټاکلو ځایونو کې یې په هنرمندانه لخ ت   گورم، دې په خپل بیان کې نوې انځورونه کارولي اوانځورونه  

 ډول کارولي دي، څو بېلگې یې دا دي:
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 ، سور کتاب ــ 
 

 ــ تور قلم، 
 

 ــ سپین زلمی، 
 
 ، پېغله نغمهــ 
 

 ــ له انگړونو نه هدېرې جوړېدل، 
 

 ــ د وحشي شمال نڅا، 
 

 ــ د غرونو د لمنو داغل، 
 

 ، ورول  وسکروټد  باندې  ځنګلونو ــ پر
 

 ــ سیندونه په وینو بدلول، 
 

 ــ د رڼا وژل، 
 

 ــ له فکر نه د غالمۍ دایره راتاوول، 
 

 او... 
 

حقونو د ترالسه کولو د یو پلوي په توگه، او له بلې خوا د نوي نسل د  زه له یوې خوا د ښځو د نهضت او د هغوی د 
تشویق په پار، د دوی د   خاطر، خپله دنده گڼم چې د داسې مبارزو او مستعدو ځوانانو د ال  روزلو او تشویق په 

د عامیدو په رڼا پېژندنې، هڅو، اثارو او افکارو د خپرولو له پاره نوره هم زمینه برابره کړم؛ څو د دوی د کارونو  
کې نوی نسل نور هم د وطن مینه خپله کړي، جگړې ته نه ووایي او ټولې هڅې یې د یوه غوړېدلي، متمدن او ښېرازه 

 افغانستان او یوه متمدن او زدکړي نوي نسل د روزلو له پاره وي.
 

 ړ متن:ـدا هم د شفیقې خپلواک د شعر بشپ
 
 

 جنګ ته مه ځه!  
 

 
 جنګ کې څه دي؟ جنګ ته مه ځه،  

 

 د دوه سترګو ړندېده دي 
 

 د معصوم زړه درېده دي 
 

 تورو تېږو ته کاته دي 
 

 د مرغیو پریواته دي 
 

 د خاټولو قتلېده دي 
 

 د ببریو وچېده دي 
 

 د شنو پاڼو رژېده دي 
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 د ازغیو ټوکېده دي 
 

 جنګ ته مه ځه، جنګ کې څه دي؟ 
 

 جنګ ته مه ځه،
 

 جنګ به ونشې زغملی 
 

 کتاب سیځلی جنګ کې سور 
 

 جنګ کې تور قلم مات شوی 
 

 جنګ کې سپین زلمی سکاره دی 
 

 جنګ کې پېغله نغمه ګونګه 
 

 جنگ کې خلک لیوني شي
 

 یا به ځان خوري، یا د نورو خلکو زړونه 
 

 هدیرې یې انگړونه 
 

 د وحشي شمال نڅا ته یې نیولي څراغونه 
 

 ي دجنګ کې یو ښامار راویښ 
 

 جنګ ته مه ځه،
 

 ښامار راویښ دی جنګ کې یو 
 

 الړې څاڅيزهرجنې  چې له خولې یې 
 

 او له بدو سترګو وینې 
 

 وي نوکونه  یې  څه اوږده
 

 څه تېره یې وي غاښونه 
 

 د ماشومې توتکۍ وزرې ژووي 
 

 ډۍ د تندي خال یې په خوله کړی د بو
 

 د وطن د غرو لمنې یې داغلې 
 

 په ځنګلونو یې سکروټې ورولې 
 

 سرې وینې شېندلې او سیندونو ته یې 
 

 جنګ ته مه ځه،
 

 جنګ کې څه بې له ښاماره؟ 
 

 چې رګو کې یې د خوړ اوبه روانې 
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 ښاپېرۍ یې بندیوانې 
 

 د انسان په هډو شخوند وهي لګیا دی 
 

 یو په بل پسې له وږي ستوني تېر کړي 
 

 تور لورګی یې تنفس کې راویښېږي 
 

 دا تازه هوا وژلې 
 

 نېمګړی دا ښامار چې سیوری نه لري، 
 

 د وطن د قامت ونه لمبه غواړي 
 

 دا ښامار چې یې رڼا په سترګو شپه کړي 
 

 ځکه ستوري، ستوري، ستوري ایره غواړي 
 

 دا ښامار چې د تیارې له ذاته جوړ دی 
 

 طالیي ذرې یې سوې 
 

 د لمر وړانګې ټولې کړې 
 

 د وطن د مور پلو ورڅیرې کړی 
 

 خوږمن تن یې شپېلوي 
 

 داغونه ورپرېږدي او یوازې څو 
 

 که ته ځې، جنګ کې ښامار دی 
 

 چې یو وارې یې وحشي نوکانو لمس کړې 
 

 بیا به ته هم د وطن مور قتلوې 
 

 بیا به ته هم نه مړېږې 
 

 وژنې   يبیا به ته هم رید
 

 بیا به ته هم د مرغیو لشې زبیښې 
 

 دا رڼې اوبه به تورې اینې کړې 
 

 په ډبرو به د مینې د گل شپې کړې 
 

 به ته هم د لمر مخې ته درېـږې بیا 
 

 او رڼا به د دې خلکو له زړو اخلې 
 

 تکې سرې وینې به کړې راون سیندونه 
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 او روزي به یې له شنو کروند اخلې 
 

 غالمي به له یاغي فکرو راتاو کړې 
 

 نوی فکر به د زړو له پردو اخلې 
 

 جنګ ته مه ځه، جنګ کې څه دي؟ 
 

 د دوه سترګو ړندېده دي 
 

 معصوم زړه درېده دي د 
 

 تورو تېږو ته کاته دي 
 

 د خاټولو قتلېده دي 
 

 د ببریو وچېده دي 
 

 د شنو پاڼورژېده دي 
 

 جنګ ته مه ځه، جنګ کې څه دي؟ 
 

 د شفیقه خپلواک پاسني شعر په دې لینک کې لیدالی شئ:
 
https://www.youtube.com/watch?v=b1DIq552SfE   
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