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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۰۲/۰۶

پوهندوی آصف بهاند

د استاد حمزه شینواري
د تعزیتي غونډې هېر شوی رپوټ

په دې کې هېڅ شک نه شته چې حمزه شینواری د معاصر پښتو غزل برحقه استاد دی ،د ده په باب خبرې کول ،د
پښتو معاصرې شاعرۍ په باب خبرې کول دي ،د حمزه شینواري ژوند او شخصیت څو اړخونه لري چې د هر اړخ
په باب یې خبرې کول او څه لیکل جال او اوږد بحث او څېړنې ته اړتیا لري.
ما د شپېتمې لسیزې د پیل په کلونو کې د استاد حمزه شینواري په باب څو مقالې ولیکلې او په هماغه وخت کې مې
ــ په اغلب گومان چې د «زیري» په اونیزې کې ــ خپرې کړې.
استاد حمزه شینواری پر  ۱٩۰٧ز کال د لنډي کوتل په خوږه خېل یا خوزه خېل نومي کلي کې وزېږېد او د ۱٩٩۴
ز کال په فبروري وفات شوی دی .حمزه شینواری شاعر ،لیکوال ،فلم جوړونکی او د راډیو ویاند و .د خپل فرهنگي
ژوند په موده کې یې گڼشمیر اثار لیکلي او تخلیق کړي دي .په شعر او ادب کې یې ځانگړي سبک او الره درلوده
او د معاصر پښتو غزل پالر گڼل کېـږي.

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

کله چې استاد حم زه شینواری وفات شو زه (اصف بهاند) په مسکو کې وم ،نور گڼشمیر فرهنگیان هم په ماسکو کې
استوگن وو او د افغانستان د فرهنگ ټولنې پر شاوخوا لکه وزر سوي پتنگان تاوېدل او د خپل فرهنگ د ژوندي ساتلو
هلې ځلې یې کولې .د استاد حمزه شینواري له مړینې په خبرېدو سره مو یوه تعزیتي غونډه جوړه کړه .د هغې تعزیتي
غونډې لڼد راپور دلته راوړم«:
د استاد حمزه شینواري تعزیتي غونډه:
په ماسکو کې میشت مهاجرو افغانانو په خواشینۍ سره خبر تر السه کړ چې د معاصر پښتو غزل پالر ،استاد حمزه
شینواری د  ۱۳٧۲کال د سلواغې په  ۲٩نیټه (د  ۱٩٩۴م کال د فبرورۍ  )۱۸په پیښور کې له نړۍ نه سترګې پټې
کړي دي.
د افغانستان د فرهنګ ټولنې د استاد حمزه شینواري د مړینې په مناسبت یو پیغام خپور کړ .دغه پیغام د «پردیس»
په ماسکو کې ،د افغانستان د فرهنگ ټولنې د خپرندوی ارگان د لومړي کال په دویمه ـ دریمه ( ۱۳٧۳ـ ثور – جوزا)
ګڼه کې خپور شوی دی ،چې بشپـړ متن یې دلته راوړل کېـږي:
«د استاد حمزه شینواري د مړینې په مناسبت د افغانستان د فرهنګ ټولنې پیغام:

بسم هللا الرحمن الرحیم
د افغانستان د فرهنګ ټولنه په خواشینۍ سره خبره شوه ،چې د پښتو ژبې نومیالی شاعر او لیکوال استاد حمزه
شینواری د  ۱۳٧۲هجري شمسي کال د دلوې په ( ۲٩د ۱٩٩۴ع دفبروري اتلسمه) په پیښور کې وفات شو.
انا هلل وانا الیه راجعون.
استاد امیر حمزه خان شینواری نه یوازې په پښتني ټولنه کې د خاص شهرت خاوند و ،بلکې په سیمه کې یې د یو
وتلي شاعر ،لیکوال او مفکر په توګه نوم الره .د هغه آثار که له یوې خوا د پښتنو د فرهنګ د بیالبیلو اړخونو د
انعکاس له پاره ارزښتمن دی او د دغه فرهنګ او ادب د غنا له پاره یې خپل اغیزمن نقش تر سره کړی دی؛ له بلې
خوا په عمومي توګه د بشري فرهنګ او هنر یوه د یادونې وړ برخه جوړوي.
د افغانستان د فرهنګ ټولنه د استاد حمزه شینواري د مړینې په ویر کې ځان شریکه ګڼي او له لوی خدای(ج) څخه د
هغه کورنۍ ،دوستانو او مینه والو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي .موږ له هغو مؤسسو او فرهنګي او ادبي کړیو څخه
چې د پښتو ادبیاتو او فرهنګ د خپریدنګ او څیړنې په کارونو بوخت دي ،هیله لرو چې د استاد حمزه د ناچاپو آثارو
د چاپ په برخه کې اقدام وکړي .د دې په څنګ کې چې د استاد د آثارو د تحقیق پر ضرورت ټینګار الزم دی ،الزمه
ده مسلکي کسان په نورو ژبو د دغه ډول آثارو د ژباړې کار ته جدي پاملرنه وکړي.
په درناوي
د استاد حمزه شینواري اروا دې ښاده وي
د افغانستان د فرهنګ ټولنه
د ۱٩٩۴کال د اپریل نهمه ،د ۱۳٧۳ش کال د حمل شلمه»
د افغانستان د فرهنګ ټولنې د مشر تابه ډلې پریکړه وکړه چې د استاد حمزه تعزیتي غونډه دې د ۱۳٧۳ش کال د
حمل په شلمه نیټه ونیول شي .په دې غونډه کې د افغانستان د فرهنګ ټولنې له پیغام بر سیره د استاد حمزه پر ژوند،
اشعارو ،آثارو او افکارو باندې مفصلې خبرې وشوې».
پر حمزه شینوارې باندې څه ویل یا څه لیکل اوږده بحثونه ایجابوي ،د اوس له پاره به د دې بحث د رنگینۍ له پاره
د استاد حمزه شینواري یو غزل دلته راواخلم:
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غــزل
یــار پــه آئـیـنـه کـې پـسـرلی زرغـــونـــولــی شو
سوال زمـا د زړه چې په کې راغـې اشنا غلی شو
ستا ستـرګې غـزلې چې اشنـا راتـه رامـخ نـه وي
یــم بــه زه شاعــر ،خــو ما غـزل کـلـه ویـلی شو
دریـغـه که رایـاد شي چې مې څـه ورتـه ویلي وو
تـللـو مرور ،خو په تـګ ،تـګ کې پـښه نیولی شو
ستا د نـظـر غـشي مې زړه وویشت پـه کې ودرید
خوښ یې شو دا کور که نه بهر هم ترې وتـلې شو
تــه چې ورتـه راغـلې د دُنـیـا ورتـه رامـخـه شوه
زړه خو د حمزه وړوکی کور و اوس خو کلی شو
(حمزه بابا)
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