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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۷۲/۲۷/۷۱۲۲         حفیظ الله خالد
 

 کیجان ژوند ل ګملن ادښد اروا 
 

 
 

په  ېچ نومید ملک عبدالشکور ې. پالرییدږوزی ېچمیارکلي ک په بیسودو د رهارګلمریزکال د نن1٩٢3جان په ګملن
 .ړورک سهالکبله له  نیولهګاو ترب ودودونوړهم د ناو ېی ټیشو او پوله پ ېیتیم پات ېتر ېک ۍکلن ېدر

 ۍد خوار ېی ېک ۍکلن لسځجان شو. په پن ګملن ېک یپه پا امین و، وروسته امین جان او محمد ییاصلي نوم 
ان ج ګشعر ژبه ویانده شوه او ملن د ېاو هملته ی هړوک هډته ک یولسوال ېکام سره د ۍکورن ېلپاره له خپل ۍمزدور

 د ېخه بیرته خپل پلرني کلي ته راستون شو. بیایڅ ېوروسته له کام ېمیاشت ږ. شپړنغمو پیل وک وږپه خو ېپه نامه ی
ا خدمت سر ته ورسوله او وروسته بی ید عسکر ۍخپله  دوه نیم کلن ېک ۍپه لویه ولسوال ړکون باد په امنیه او دآجالل 

خپره  ې(کرهارګنن) ترانه په اتحادمشرقي ړۍلوم ېی ېبوخت شو. د شلوکلونو په عمرک ۍپه مزدور ېپه خپل  کلي ک
  و یاو هغه د پوره نوم خاوند شو دهیک لیلخوا و وړغا د سندر ېی ېشعرونه او نغم ېشوه. دا هغه مهال و چ

سردارشاه محمود صدراعظم له  ورته د ېک کال 13٩٢وود لخوا وبلل شو او په دا د سرارمحمد ېک13٩١کال  په
 د ېک یوډاو په کابل را تښکابل ته راوغو ېکال ی 133٩شو. په  اکلټتنخواه( ومستمري معاش ) سوهږخوادکال شپ

 یوونکښصدر اعظم د لیک لوست لپاره یو  ودورته سردار محمد دا ېک 13٩١ شو. په کال اکلټمنتظم و ۍموسیق توښپ
او  یخپله لیکله خپل شعرونه پ ېنور ی ېچ لړزده ک هڅدومره  ېک وځور وږپه شپ ېی خهڅاو له هغه  ومارهګو

 مړکال د ل 133١ونه لوراوه او د  ېولنټولسي شاعر نور پر افغاني  یژب ږدغه خو ګشول. له بده مرغه مر یللوست
او له خپل  تښواو ډیاګ ېپر ېک لیچونوږسره تلو، دلته بند په ک ۍکورن ېته له خپل رهارګنن هله کابل یپه لسمه کله چ

شوه او د چمیار کلي  لږته ولی رهارګنن ې. جنازه ییدځته وغور ډېنګ ګ)دوا جان( سره د مر یکلن زو ېدر ینيځیوا
 ېرپ ېاو ویرن ېشو ېتوی ېکښاو ېرډې ېی ینهړدرناوي خاورو ته وسپارل شو. پر م یرډپه  ېهدیره ک ۍپه پالرن

دري  او توښد سردار محمد داود پیغام او پ ېاو په هغه ک ړخپور ک رامګپرو ګړیانځیو  یوډ. افغانستان راېوویل شو
 رسنیو ولیزوټچاپ او خپور شو. پر افغاني  هڼپه ب ډوروسته هغه د یوه غون ېچ ېشو ېاندړو ۍاو ویرن ږۍوخواخ
 ۍږمشرانو د خواخو تنوښدپ روډې ونګډاو د باچاخان په  ړېوک ېهم خپرون خبارونوا تونستانښد پ ېپر رهېسرب

 .پیغامونه راواستول
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 ۍپه شاعر ېجان په نامه ی ګد ملن ېشو چ ژندلېوپ ېجان هغه وخت د خپل کلي او کور نه د باند ګملن ادښاروا
، فقیر محمد ، ایوب، اول میرلکه طال محمد ،ردانوګد هغه له شا رهېپه ت وړ، او د هغه اشعار د سندرغاهړشروع وک
د کلي  یجان نور نو چمیار ګ. ملندلېواور ېمجلسونو ک هپ یوښ، او ودونو او د خو، حجروروېپه د خهڅاو نورو 

هغه  ولوټهم  یک تونخواښپه افغانستان بلکه په پ ځیواینه  یو چولسي شاعر  وینه وو، بلکه  یدونکیاوس یعاد
 . ژاندهیوپ
 هړِ و زپه خپل وداوښکی امګته  ړۍواقعي ن ېی خهڅ ړۍد اوربل او زلفو ِله ن ېشاعر و چ توولسيښپ ینړجان لوم ګملن
دغه ستر او  ېولسي شعر ک توښ، په پړورک یاځهیلو او دردونو ته  ېولنټخپل ولسي او  د ېی ېنغموک ونکوښراک

وسیقي م توښپه پ ېسره ی ونغموږپه خپلو خوجان  ګ. ملنوشو او نوروته د الهام سرچینه ش یلړدهمده نامه سره ت تونښ
 هغه نورو ولسي شاعرانو هړپراختیا ورک ېپور هړپه ز ییاو ولسي نظم ته  لړک تهځنوي تالونه او طرزونه را من ېک

هغه  د اهانهګاو نا اهانهګراغلل او آ ېالند یتر اغیز ېلوست لیک واال شاعران ی یرډ ېچ ېته الره پرانیستل. أن تر د
 .الرویان شول

له خپل  ېه موضوعات هضم او بیا یجان دغ ګ. ملنلويیتشک یناخوال یولنټبرخه د  هټجان د اشعارو غ ګد ملن
 ېدغه موضوعات په اصل ک ېچ هګرنڅ لړک ېاندړو ېاو ولس ته ی انويیاحساس او درک سره سم د شعر په ژبه ب

په  ېلسیزه چ مهځ. پنړد خپل شاعر قدر وک ماو ولس هم د هغو او ه یدلګول هښ، په ولس شوي وو ړله ولس نه وال
 ګموضوع توده وه ملن تونستانښد پ ېی ېک دوږاو په او ېشو لېپ ېمږپه و ۍوکراساو د دم ۍد آزاد ېافغانستان ک

، توښ، پې، تورۍ، آزادغورې، پرتې، غګد نن ېد جاري او ژوندیو موضوعاتو یعن ېپه خلکو ک ېچ وهڅوه ېجان ی
. ړېپورته ک هګشاعر په تو یولس وید  ېپه خپلو سندرو ک ېچغ تونستانښاو پ تونخوا،ښ، پوطن ،نیکونو، یتونوالښپ

 ه خپلو آوازونو سره تودهپ وړسندرغا یمیجان په خپلو ترانو او د د س ګ، ملنچغه تونستانښد پ رهې، په تېدغه چغ
  ېتر چغو نه زیات غاتود رسمي تبلی ېجان چغ ګپه هلکه د ملن تونستانښ. د پوساتله

 نيید د او  یانعکاس موندل یانګمختلف موضوع  هګپه تو ینید آ یولنټد  یجان  په شعرونو ک ګد ملن یپد رهیب سر
 یجان په شعرونو ک ګد ملن ولټعدالت   یاواجتماع  ګپرمخت یاو روزن یوونښتر  یولیاو اخالقي موضوعاتو نه ن

 : یوائ ینظم چ یلکه دا الند ړیک انید شعر په ژبه ب یاو ناخوال یاویتګړمین یولنټشو د هغه وخت د  یموندل
 

 ید خدا ېلرمه چ هڅ
 

 مړورک ېپه نوم ی ید خدا ېلرمه چ هڅ
 مړبرابر ک ېطبیت د خان صاحب پر ېچ
 یجریمه قانع نه د زرهېزر در په

 مړورمیسر ک ګیو چر ېوي چ مناسب
 يړخان غوا وريګنس ته نه  يږو زما
 مړهنر ک هڅ ئړیارانو سال راک یه
 يږنه پخال کی ارځ ارځسالم او په  په

 مړبهر ک ېله جیبه ی ېنشته چ یزګ سل
 شم ړم ېالند توښتر ل ېسبا به ی نن

 مړخبر ک ېپر یکور او کل ېباید چ اوس
 هښته ن زارګد هر چا  مړک یخدا ېچ زه
 مړبه د غریب او زورور ک یلهګ هڅ
 جان صبر نه کار واخلم ګبه زه ملن نن

  مړفریاد به پاک الله ته په محشر ک خپل
 

 کومه؟ تر
 پرسان به یم تر کومه؟ ېبازخواست او ب ېب

 به یم تر کومه؟ ریوانګ ېیرڅسرتور  سر
 نه اوري ېی وکڅوچ شو  یستون ېنارو م په
 بادار دهقان به یم تر کومه؟ هڼکا د
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 وي؟ وڅبه تر  ړېپیڅمخ د بل  زما
 او په جان جان به یم تر کومه؟ وګسل په
 نه شوم ارګوطن خدمت دپاره وز د

 د هر یو خان به یم تر کومه؟ ارګخدمت
 (1) مږپوهی ېکرلو او ریبلو ی په

 د دسترخوان به یم تر کومه؟ ناالیق
 نیسم ریوانګ یروډبه د  ېقیامت ک په

 جان به یم تر کومه؟ ګزه ملن ګونګنه  خوف
 یستللو ېخپل اشعار ی ېپه لیک او لوست دومره بلد شو چ ېجان د ژوندانه په وروستیو کالونو ک ګملن یچ هګرنڅ

 ېپه دقیقو شعري اصولو بنا وو . بلک ېاشعار د شکل له مخ ېشول . نو د ده جهان لید ، نه کتابي و او نه ی یاو لیکل
نه و ، خو روان او طبیعي و ، د هغه عشقي اشعار تر  هممحلي او ولسي وو . پاخه  ېهغه د شکل او محتوا له مخ

 : تهېب وڅ ېو، لکه دا الند کډنورو نه پاخه او له خیال او تشبهاتو نه 
 

 لړما ژ ېد ناز په خوب ویده و ته
 لړما ژ ېغمه اسوده و ېب ته

  مقابله وه ۍمږد مخ او د سپو ستا
 لړما ژ ېازموده و ېپه مخ تر ته
 ړوک ېنځدر ېخول ېدرخواست د یو ما

 لړما ژ ېازرده و کاريښ راته
 لوند شو ېباند کوښزما په او تښبال وچ
 لړما ژ ېپرورده و ېپه ناز ک ته
 دي دلړېجان برخه ک ګزما ملن دا
 لړما ژ ېله نازه پرخنده و ته
 

 پایان
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