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

لَ َونگۍ جبارخیل

۲۰۲۰/۱۱/۱۹

په «سمالسي مشاعره» کې
د یوې ترېدلې زاڼې ورگډېدل
«سمالسي مشاعره ،د مژدې باران د غزل په دوو بېتونو»
غزل
اسرافیل غوندې راپاڅه ،هنګامې ته ضرورت شته
دا پراته مړي ژوندي دي ،ارادې ته ضرورت شته
د بـري سنـدرې وایه او شپـېـلۍ په الس کې واخلـه
ای د نن ورځې ماللې ،ستا ټـپـې تـه ضرورت شته
مژده باران»
د دوه زره شلم کال د نومبر پر نولسمه نېټه مې یو ځل بیا په تاند ویبپاڼه کې د «سمالسي مشاعره»
پر سرلیک سترگې ولگېدې او د همدې کال په می میاشت کې عین مشاعره را په زړه شوه .هغې
مشاعرې ته ما دا جملې او یو بیت لیکلی و:
«د دوه زره شلم کال د می میاشتې په اوه لسمه نېټه مې په تاند کې د «د افغان ښځو او نجونو في
البدیهه مشاعره» په عنوان سترگې ولگېدې ،چې خالص مې کړ ،یوازې دا جمله لیکلې وه:
«د یو شمیر افغان نجونو او میرمنو سمالسي مشاعره»
او ورپسې د گڼو ښځینه شاعرانو یو ـ یو بیت راوړل شوی و ،خو په پیل کې د آغلې مرسل احمدزۍ
دا دوه بیتونه راغلي وو:
زه لـه خـپـلې تـلـوسې درپـسې راغـلـم
زنـدګۍ ،له انـدیـښـنـې درپسې راغـلـم
زه له خپل تصویره ماته ،ماته غورځم
لــه ویـشـتـلې آیــنـې درپـسـې راغــلـم

د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

ما هم له همدې بیتونو نه په الهام سره دا یو بیت في البدیهه ولیکه او په مشاعره کې مې ځان ورگډ
کړ:
چېـرې ورک شوې مساپـره ویر کړم ویلې
زه د دار تــر غــرغــرې درپـسې راغـلـم»
۲۰۲۰/۰۵/۱۷
اوسنۍ مشاعره (سمالسي مشاعره ــ  )۲۰۲۰/۱۱/۱۹هم لکه تېره هغه ،ښایي لومړۍ په کومه ټولنیزه
شبکه کې ترسره شوې وي ،د تاند مسؤلین دې ودان وي چې د خپلې پاڼې په برکت یې تر خپلو ټولو
لوستونکو پورې ورسوله.
دا مشاعره په تاند کې کې پرته له کومې تبصرې نه  ،مخامخ اېښودل شوې ده او گڼو پښتنو خویندو
خپله شعري طبعه آزمیلې ده؛ ما هم د آغلې «مژده باران» د یو غزل د دوو بیتونو په اقـتـفـا ــ چې
پاس اېښودل شوي دي ــ دوه بیتونه ولیکل او له لرې ،لرې سیمو نه مې ځان لکه ترېدلې زاڼه ،د
دغو دوو بیتونو په لیکلو سره ،د دوی په ټولې ورگډ کړ.
زما بیتونه دا دي:
ځان به څومره سېځم اور کې ،ژبه غاښ الندې تل نیسم
نسل ـ نسل داسې وکـړل ،هـنـگـامـې تـه ضـرورت شته
څـومـره ناسته به یم دې ته ،چې غیرت دې سالمت وي
ستا د فـکـر په تیـارو کې ،سرې لمبې ته ضرورت شته
(لونگۍ جبارخیل)

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

