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

        
 

۱۹/۱۱/۲۰۲۰                 جبارخیل لََونگۍ 
                                           

  

 کې   ره«ع»سمالسي مشاپه 
 

 د یوې ترېدلې زاڼې ورگډېدل 
 
 

 تونو« ېب وباران د غزل په دو ې»سمالسي مشاعره، د مژد
 

 غزل 
 

 ته ضرورت شته  ېام ګهن ه،څراپا ې غوند لیاسراف
 ته ضرورت شته  ېژوندي دي، اراد يړپراته م دا

 

 واخلـه  ېپه الس ک ۍلـ ېاو شپـ  هیوا ې بـري سنـدر د
 تـه ضرورت شته  ېـپـټستا   ، ېمالل ځېد نن ور یا

 

 باران«  مژده
 

 

ره«  عد »سمالسي مشاپه تاند ویبپاڼه کې  مبر پر نولسمه نېټه مې یو ځل بیا  ود دوه زره شلم کال د ن
هغې    .شوهپه می میاشت کې عین مشاعره را په زړه  سرلیک سترگې ولگېدې او د همدې کال    پر

 او یو بیت لیکلی و:  جملې مشاعرې ته ما دا
 

د افغان ښځو او نجونو في »  کې د  تاند په اوه لسمه نېټه مې پهتې  ش د دوه زره شلم کال د می میا»

   کړ، یوازې دا جمله لیکلې وه:مې چې خالص  ، ېدې گپه عنوان سترگې ول «البدیهه مشاعره 
 

 « سمالسي مشاعره رمنو ی افغان نجونو او م ری شم وید »
 

  او ورپسې د گڼو ښځینه شاعرانو یو ـ یو بیت راوړل شوی و، خو په پیل کې د آغلې مرسل احمدزۍ 
 اغلي وو: ردا دوه بیتونه 

 

 م ـلـراغ  ېسـدرپ ېوسـلـت  ېلـپـ ه خـل زه
 م ـلـراغ ېدرپس  ـېنیـښـدـله ان ،ګۍدـزن

 

 مځماته غور ،ماته رهی له خپل تصو زه
 مـلــراغ  ـېسـدرپ  ـېن ـیـآ ېلـ تـشیـو هــل
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مې ځان ورگډ  او په مشاعره کې    ولیکهفي البدیهه  ما هم له همدې بیتونو نه په الهام سره دا یو بیت  
 : کړ

 

 ره ویر کړم ویلې ـ پارې ورک شوې مسـ چې

 « مـ ل ـ سې راغـرې درپــ رغــ ر غــ زه د دار ت
 

۱۷/۰۵/۲۰۲۰ 
 

  ټولنیزه   کومه  پهلومړۍ  ښایي  هم لکه تېره هغه،    (۱۹/۱۱/۲۰۲۰  ــ  هسمالسي مشاعر )  مشاعره   اوسنۍ
په برکت یې تر خپلو ټولو   ېمسؤلین دې ودان وي چې د خپلې پاڼتاند د  شبکه کې ترسره شوې وي، 

 .  لوستونکو پورې ورسوله
 

خویندو  اېښودل شوې ده او گڼو پښتنو    ، مخامخنه   بصرېه له کومې تتکې پرکې    دتان  پهدا مشاعره  
ــ چې    اـفـ تـاقپه  د دوو بیتونو  ده باران« د یو غزل  ژ»م طبعه آزمیلې ده؛ ما هم د آغلې  خپله شعري  

د    ، ڼه الکه ترېدلې ز  مې ځان  لرې سیمو نه  ،تونه ولیکل او له لرېدوه بی  دي ــاېښودل شوي  س  پا
 . گډ کړورپه ټولې  د دوی  ، په لیکلو سرهدغو دوو بیتونو 

 

   زما بیتونه دا دي: 
 

 نیسم  تلاور کې، ژبه غاښ الندې  سېځممره وڅځان به 
 رورت شته ـ ه ضـې تـامـ گـنـه  ړل، ـنسل ـ نسل داسې وک

 

 ناسته به یم دې ته، چې غیرت دې سالمت وي   رهـومـڅ
 ه ضرورت شته لمبې ت سرې، ارو کېـر په تیـکـستا د ف

 

 ( جبارخیللونگۍ )            
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