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 ۱۶/۱۲/۲۰۲۱                  خالق رشید 
               

  

 ـــر سره ارګ ـــــنګ  ځ لــهه وریـــــو
 

 ( اودردونه شعرونه)
 

 
 پیښور  -    کال  ۱۹۹۴سپتمبر  ۲۸

  
شوي    ورراماتیښپرپ  ولټ  ارانیو، دکابل په خبره پوه   یشو  ګنړکابل    ،ېو  ځېور  ېشپ  ېسخت  ېرډیهغه             

 :     ېچ  لیهم اوس نه و چایو،اوه یدلی رزګرډګ وګړول، کابل دتوروج
 ...  مهځنه را ای... ب  ی د ی اځ هښ، کابل  مهځته  کابل

دوطن    ېدلته م  ېته چ  هړز  پاندڅدغه    تونخواښوروسته دپ  دویله پات  ېاوپه کابل ک  وکالومقاومتهیزه هم له در        
پردغه    ی س  یب  یب  ،ړک  لیبي سي سره کارپ  ید دوستانوپه مرسته له ب  ېدلته م  دم،یراورس   ېدړیجو  ېدبربادي مقدم

تاوده تاوده راپورونه   ګړېج  ېله کابله دورانونک   لی جل  سیرو یم  دیشه  لوله،یپ  رامهډ مهال د نوي کوراونوي ژوند  
ورسوم،هره   ورتهیښپ  انځ  دیزه با  ېراتلل چ   فونونهیمصداق صاحب تل  اد ښاواروا  یید صف  ردهګخپرول، ده ته به در

په   نانګړج  ګله دغه شره وباسه، ددغه جن   انځده،:  استاېچ  لیو  یېورخ به هغه خوارکي راته اوهمدابه   الهم 
  د یبا  ېچ  لیهمدا راته و  یې  ځ... هره ورهړنه دي ما  نوالهمیو  انوپهیزروکابل  ایناست دي، د او  ېاوچمتله ک  ابیچهارآس

راووتم...    ا ړژ  ا ړکابله په ژ  ګوبن  ګنړله برکته اوفشاره زه هم له    سیرویم  دیاودهغه شه  م،ځزرترزره له کابله وو
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کاله دکابل    یدوه در   که ځروغتون ته واستوم    یی  زه  هړسردم دارو، هغه مهرباني وک  ېد پروژ  ټدلته راغلم جان ب
  ی کور نو ی... نو ړېراته وک یې ېونښالر ېاوالزم اکتروکتلمډوو،  يړکړربابونه جو خهڅانویزندان ږمو ونولهګ جن

  ې هم بد  یهغو  ې چ  کوالیاول  نیممثل   ېتوژبښاوپ  ېوه ، فارسي ژبش  لیپ  ېژوند باند  ه ړکوراوزا  هړپرزا  رامه ډژوند  
صاحب، ناظروطن    یصاحب ، فضل   ی رګ مل   ،یې  رمنیصاحب اوم  ون څ، پا  شولډول دلته راغون  یستیاخ  ېپس  ځېور

صاحب،   یصاحب، هژبراوشادکام نواب  يړباجو  ب،یصاحب، اسدهللا حب  یوګجانه ، دعا  یلیدوست ، شفق صاحب، جم
 ی...دورنوریشم   اتیوزیجان، وروسته هادي جان اوکاروان صاحب او  میصاحب، کر  ړیصاحب، باجو  والڼیت  ادښاروا

په    ۍناچار  ې رډیله    ېخوا دغو استعدادونو په دغه برخه ک   ېویکه له    ل،ړک  لیسره خپل کارونه پ  تیخورا جد  ولوپهټ
په    یدو  هڅ راغلي هر  انیجمان اوسکر  لمګ  ،هلهېچ  ېو  ۍخالص   ېهم راپس  ېبلي خواسل اوزرخول  لهړوک  لیکارپ

 ې پرسرم  بیحب  اکترصاحبډد    کم،ی ول  یېخوابونه    دیبا   ېچ  دهیرسصاحب به  زورپه ما    ټ. دجان بولیخپل الس ون 
دهغه تجربه دهرچا    ېپروژه ک  رامهډخوما دهغه استعداد اوپه    ېو  ېخالص  ېورپس  ېرخول ډی  ېچ  ېدیول  ېبیش  ېسخت

په   ېهغه م ینه درلود، زما دفترته راغ یې یاځرولوی ت ېدشپ  ېپه بدحال چ ېچ نیرازالدیسپرکوله... ش ېپه مقابل ک
اوله هغه   ستیواخ ېهم پس  ټدخپلوکماالتواوجماالتوله برکته جان ب یېوروسته  ېومانه چ ېباند ټزورپه جان ب وچ

شو   رتمامیراته په خ  ګراغلم اودا رات  ېمرغه هند ته تر  هښخوزه له    هړک  هړاو... جو  کهیشخصي فابر  یېدفتره  
 ...     ېله ما وروسته و   ېمرغه چ کهیخوله ن ېهم و ېخبر ې...نور

 که ځراته اشنا و،    ېچ   شو،ږترغو  ېمږوغی   ،یال سم دفترته نه وم راننوت  ېچ  ځور  وهی اخته وو،  لوسرهځهمدغو هلو  په
  ټېکو  ېکوم  لهږغ  رصاحبګارګ :داد ن  ېچ  هړوک  تهښ پو  ېم  خهڅله دروازه وان    ده،یاور  ېله بي بي سي به م  ېچ

ته ورننوتم،   ټۍلوري کو  یڼک   ېکړپو  ې... په الند  ټېله کو  ېریاونذ  ید اجمل اوعبدالح  ېچ  لیهغه راته وو   ؟یراخ
 ړې موسره ک  ېخبر  فونيیشوي وو، تل   بل سره مخامخ  وهیله    یزه اود  ېوچ  لځ  ړیناست و، دالوم  رصاحبګارګ ن
 ېکیږپه غ  ست،یزمانوم واخ  ېپه دغه لحظه ک  اریرګ اجمل سن  ه،ړورکیږسمه دمه افغاني غ  ېله سالمه وروسته م  ،ېو

  ۍ دخپل پالراونورومشرانومهربان  اهمیتښناک چلند ماته ر  نهی، دهغه دغه م  ودمیښنه پر  یې   ېروپورډیتر  وم،یکلک ون   یې
 دویدخپلوخپلوانول  ید  ېپه هغوشپوک  ناستو،یک  ،ړخپل دفترته راپورته ک  ېم  هیاځله هغه    ،ړېک  ېاد یرا    ږۍاوخواخو

صاحب ،حافظ   یعالمه رشاد، بختان  کوالولکهیولوهغولټد  ،ړېموسره وک  ېخبر  ېرډیو،    یپاره راغل  ولولهیاودهغود ب
 یې   ېتنښول، دژوند اوحال پو  ېپه کابل ک  ېوکځپه دغوشپوور  ېولوچټاونورو    الګیصاحب، باختري صاحب، نن

  ې چ  ل ړهم ک  یما کاپ  یېریوشمیوو،    ي ړسره راو  ان ځبال شعرونه له    ستهیراوا  یېدشعرونوکتابچه    ړې وک  خهڅرا
 سره ولولو.    هګډپه   یېبه  ېک یپه پا ېکنیل  ېددغ

اواروا  والڼیت   میحک   ادښاروا  رخواتهیګ مازد  ناستو،ی ترناوخته سره ک  ځپه هغه ور  را   ازهمین  لیاسماع  ادښصاحب 
السونه(   لګ ژمي کن  لګنګمجموعه )  مهیدو  سویوکډما دلن  ې، دوطن غمونه مو دخبروسرنامه وو،په هغوشپوک  داشولیپ

 ې خپر  ېوکځدکابل په سختوشپو ور  ېسي ک  بيپه بي   ېسیرکیوشمی   ېهغه لوستي وه، چ  ارصاحبګ وه، ن  ړېخپره ک
ل  ۍ: » تاخودکابل  هړک  رهیرات  ږترغو  یې  ې. په خبرو خبروکېو  ېشو دوطن   ،ړشهامت وک  ی لو  کلوسرهیخندا په 

د  ،ړپورته ک  ېد  ږغ  تیدمظلوم دلته    ېاوسه چ   ېخوپام  ت  هڅ ما  په    ېد  امارانښ  يی، حرفه    ړېک  رهیموده  الهم 
:» هړک  هګصاحب ورغبر  والڼیخبرکه ولري...« ت  یخدا  سوتحملیک  ېد داس  یهغو  ي،ځیږ خو  ونهیښسره ن   ېشاوخواک

...اوس هغه دتا دمهاجرت کویبه ل  ېسیبه کوو، ک  ېدي... )په خندا( وشه خبر  دليیلو  هګ اوس له هغه شرن  ینه هغو
نه وو،   انیونیهم سخت ل ږمو رصاحبګارګ ن رهیخبره وه: »  ازصاحبیده...  « دن دو یمخ په ختم  ارهیت وځدشپو ور

، دو  ځ بده ور  هڅ په کابل    ارانویدغو ...«   دلینه پرارز  ې...معلومه شوه چ  لړوک  غاتیتبل  ومرهڅته مو  ی راوسته 
: اودغه شعرونه  سئیون  ږغو  ېچ   هړک  یېته    ولوټ  ږمو  ستهیکتابچه را و  یې  ایب  ،ړطاقت ونه ک  هړز  رصاحبګارګ دن
 :   لوستلراته و ولوړوژ ږمو یېاوهم  لړخپله ژ  یېهم  ېچ يی
  

 پناهنده 
 

 به یاد خاطرهء تلخ لت وکوب یک خرده فروش افغان به وسیله پُلس کشورمیزبان 
 خدایا ای جوان مردان، 
 اگر روزی به سوگ من 

 زنوک خامه اشکی چند افگندید،
 ویا در دفتری ازحال من چیزی رقم کردید 

 مخوانیدم « پناهنده »
 من ازین لفظ بیزارم 

 .بارمعناییندارد   « پناهنده » به دوش خود
*** 

 عجیب نشخند تلخ « پناهنده »
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 چسان که خرپناه آورده ام این جا
 منم آن گوسفند رسته ازچنگال گرگ هیهات 

 زاهد کاربرحلقم همی ساید   که
 زتا به جسته وبرمجمرافتاده

 ؟ « پناهنده » رساترچیست تعبیری دگربر
**َ* 

 تما شا کن بردیم داغ سلی ومپرس ازمن
 که معنای پناه آوردن من چیست 

 نگشتم جرعه نوش ساغرتحقیر درشهرم
 دلم شد لیک ماالمال زهر ارتیاب اینجا 

 ازین خورشید طاقت سوز وگرمای بیابانها
 سراغ روزگارم را بگیر ودم مزن آری 

 که دیگر رشتهء مرواری امید من بگسست 
 دردل این خیمه ها محکوم جاویدم،توگویی 

*** 
 شبانگاهان جواب کودک بیمارچون گویم ؟
 لبان خشک اوهم ازپدر جویندهء نان است
 صدای کینه توز پاسبان ناقوس مرگم است

 به یک سلی دو صد رو را نماید داغ این دژخیم 
 چسان آخر برای کودک خودبین بفهمانم؟

 خاک محنت ریخت  که اندر کاسهء اومیزبانش
 بساط کارمن را واژگون کرد وبه جوی افگند 

 تنورمعده اش را پرکنم ازحرف ؟
 خدا تاکی آخرای جوان مردان 

 « پناهنده »زنده برپیکری من نیش خود مار
*** 

 منم آری من آن مرغ قفس پرورد
 که برباالی سرشاهنین استبداد می بینم 

 ودرپایان نشان تیرصیادم
 کجا آخرتوانم رفت ؟ 

 میان هردو سنگ آسیاب افتاده ام ششدر 
 اگر روزی گذرتان فتد درشهر آزادی 
 که آنجا مردمانش فارغند ازسلی تحقیر 

 حدیث کینه ورزی پیش مردم ناخوشایند است 
 به چشم اجنبی انسان سوی انسان نمی بیند 

 « پناهنده » نه کس صاحب باشد ودرآنجا نی
 را ای جوان مردان   خدا

 مراهم سوی شهری این چنین روزی فرا خوانید 
 که هرچند دراین جا اسیر شهرگرگانم

 .  ولیکن آخرانسانم ولیکن آخرانسانم
 ۱۳۶۷اسد  ۱۵  مطابق ۸۸ /۶/۸

 
 
 
 
 

 ز برای نورو  سردوی
 

 گرامی خواهری دارم که هی ازمن،

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 9تر 4 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 سرود نغزمی خواهد
 سرود نغز وشیرین بهر نوروزی که در راهست
 واین نوروز هرسو باگل وباسبزه همرا هست

 
 ولی این خواهر فرزانهءمن خوب می داند،
 که آنجا اندران شهر خموشانی که من دارم 

 درآنجا آبها آیینه ماه درخشان نیست
 شب نوروز سرتا پای آن دیگرچراغان نیست
 درآنجا سفرهء نوروز را خالی ز نان یابي

 کجا ازهفت سین وسبزه وسنبل نشان
 دگراندرگلستانش گل وسبزه نمی روید
 دگرابرنوازشگر گالبش را نمی شوید

 درآنجا روز وشب هرسوتگرگ مرگ می بارد
 درآنجا دست خون آلوده ، تخم درد می کارد 
 بگو من ازکدامین لطف نوروزی غزل خوانم
 درآنجا مرمر دست نکو رویان، دگرعمریست 

 که بادف درشتهء پیوند بگسسته
 نیابی ُدختران رامست پاکوبی شب نوروز 

 وهرسالی که می آید، 
 توگویی خامهء نوروز ،

 کتاب ناتمام سرنوشتش را همی گیرد
 وباب تازه ای ازُکشت وخون رامی کند آغاز
 دیگر بوی اقاقی سرخوش ومستش نمی سازد

 که هرسو بوی خون وبوی باروت است،
 ازپرواز مرا بگذار تا مانند ُجغد خسته

 براین شام سیاه مردم خود شعرغم خوانم 
 ولی خود درشب نوروز

 کنارهء سفر رنگین نوروزی 
 به یاد ما ورنج ما یکی دست دعا بردار 

 وآن سوزی با قطره اشکی بهم آمیز 
 مگر اشک توخواهر دردل دیوانگان من

 تنوردشمنی وکینه را خاموش گرداند 
 ویک دریا صفا ودوستی را ارمغال آرد 

 که اندرخانه های ما دیگر باره عمو نوروز 
 <نوای عشق وشادی را کند آغاز 
 سرود ازمن مه خواه خواهر، 

 تواشکی باصفای مادرانه ارمغانم کن
 که دیگرچشمهء اشک زنان درشهرمن هیهات 

 یده شده عمری که خشکیدهشده عمری که خشک 
 واین آتش که باغ وراغ من درآن همی سوزد 

 میرد  زآبی غیراشک مادرانم هرگز نمی
 تواشکی باصفای مادرانه ارمغانم کن

 همین یک چیز ودیگرهیچ 
 من نا آشنا باعید وبا نو روز 

 . شب عید ترا خواهر مبارکباد می گویم
۲/۳/۹۳ 

 
 فصل قفس 
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 نیست من را بعدازین ذوق فغان اندرقفس
 می دهم با نا امید نقد جان اندرقفس

 بال وپر ازبس زدم نیروی پروازم نماند
 ناتوانی خود مراشد پاسبان اندرقفس

 آسماني بی کرانم بود وماهی عشوه گر 
 من چه دارم تاکنم سرداستان اندرقفس
 نوبهارش زخمه برتاردلم هرگزنزد

 نیست گویی فصل دیگرجزخزان اندرقفس
 زاهد مجو بیهوده عشق ودوستی   ازدل

 گررسد دستش بگیرد کهکشان اندرقفس
 آدمیت سینه چاک افتاده ازنامردمی

 د یکسرجهان اندرقفسوزقفس سازان بُو
 اخترامید را ارآسمان دل ربود 

 دربهایش داد من را آشیان اندرقفس
 است غربت بهرما زندان وکشور قتلگه

 دیوانگان اندرقفس  عالمی را کرده این
 نیست درگلزار آزادی مقامی شیخ را 
 می گشاید ازریاکاری ُدکان اندرقفس

 درکمینکاروانت خواب ومنزل دور ودشمن 
 می ُکشد آخر ترا خواب گران اندرقفس

 باغ زآزادی شود شاداب وگل ها رنگ رنگ 
 وای برحال چمن پروردگان اندرقفس

 ملتی سرمایه اندوز ازتالش وشوروشوق 
 می کشاند آسمان را بی گمان اندرقفس

 دست صیاد ستمگستر به خون افگنده ست 
 اندرقفس   عندلیب بینوا را آرمان

 بیش ازین مپسند یارب بلبل آزاده را
 این چنین پامال بیداد خسان اندرقفس

 ۹۳  جون ۶شب 
 
 
 

 به زنم بخاطر آغاز سال سی ام
 ازدواج مان

 ۹۳جوالی  ۲۹شب 
------------------------------------------ 

 
 پنجه  ٔشکر برجان من افگنده

 نموده روزگارانم شکنجه
 چنان از زندگی بیزارم امروز 

 رنجه  گرمرگ  قدم فردا کند
*** 

 خم ابرو نبیند برجبینم 
 که زهر زندگی شد انگبینم 

 روح لیکن  هوای اوج دارد
 زمینم   کشاند آرزو سوی

*** 
 همی خواهم که پیش از مرگ باری 

 چو از النه بدرمانده هزاری 
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 زنم درگلشن ویران خود سر 
 دردلم بشکسته خاری  که هجران

*** 
 هوای بلخ وکابل دارم امشب

 که درتاالب خون ُگل دارم امشب 
 نمی آید ازین گلشن نوایش

 بلبل دارم امشب  غم بیچاره
*** 

 چه افتاده براین دیوانه مردم ؟
 نوای جغد جنگ آن سان بلند است

 که مرغ عشق واماند ازترنم
*** 

 چرا آخر ریاکاری و نیرنگ 
 پی تسخیر شهرم کرده آهنگ

 فت صفا ویکدلي ومهر وال
 عجب پامال نفرت گشته وجنگ 

*** 
 که مردم   دل من آرزو دارد

 دمی فارغ ز درد ومرگ گردند 
 خواهم دگر کز نکبت جنگ  نمی

 چنین بیچاره و بی برگ گردند 
*** 

 طنین خنده های کودکانه 
 شود درکشور من جاویدانه 
 للوی مادران درگوش فرزند 

 ترانه  بخواند باهنرمندی
*** 

 که این جا کشور آزادگانست
 جاویدانست   درآن آسوده حالی

 نه تبعیض است ونی نفرت نه باروت
 افغانستان است   گل باغ جهان

*** 
 وطن چون شاد بود ومردم آرام
 نمی ترسم زمرگ نا به هنگام

 دل آسوده می خوابم که این قوم
 کرده درجام   شراب دوستکامی
*** 

 به زیر آسمان صاف کشور
 عروس خویش چون مادر ببینم 
 شکرگردد به کامم تلخی مرگ
 درختم را چو برگ وبر ببینم 

*** 
 صدای جان مادر گفتن او 

 طنین افگن شود گوشم نوازد 
 گل بوسه بکارم برجبینش 

 دگرغم خسته ام هرگز نسازد 
*** 

 دیوانه فرزند عزیزم   جوان
 به کام دل بیابد همسر خوب 
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 شود صبح بهاران  شب و روزش
 زبرق چهرهء دلدار و محبوب 

*** 
 کار دیگر نیست   مرا با زندگی

 بر راه  را خود دیده  نشینم مرگ
 سری بردامن دلبر گذارم 

 من گاه وبیگاه   که بوده مونس
*** 
 جاویدانی   بنام ارمغان
 اشکی   احساس  کنم بر روی خود

 ازچشمان همسر  فرو افتاده
 بلکه مروارید رشکی  نه اشکی

 
 چراغ عمرمن خاموش گردد

 دام  فلک  بگیرد ازپروبالم
 شود حیران مرا هرکس چوبیند 

 . تبسم برلبی درخواب آرام
 برمنگهم 

  
  ۍ وروست  ېورکیښپه پ  ییدا  ېچ  دهیکارښ  ېرا سره و، خوداس  ېرپوریګ رمازدیترت  ځپه هغه ور   رصاحبګارګ هو، ن

کاش   ی: »آلیپه افسوس سره وو  یې  کهځ ناسته وه    ۍدلته وروست  سرهږله مو  یېوه، سبا لندن ته روان و، نن    ځور
خلکومنلي   دږهغه زمو  یردی... خ  راتلمدلته    ځزه به هره ور  ،ید  یاځولنټواومرکو ګستادفتردجر  یدایزه پوه  ېچ

  و ږپراو  فونیاوتل  کی د ل  کهړیا  ارسره ګ له ن  ایب  ېوروسته م  ځېور  ېزنده صحبت باقي...  «  له هغ  اری   ېخبره ده چ
 لمهیم  ېپرمزاربه م  رورخسیاودام  ییایب  ېسرهند ته به م  م،ځهندوستان ته در  ېچ  لیراته وو  یې  ېلځوڅشوه،    یټیپ

 که ی اوچته مهترالم  وهیاوعلم    ېنن موهغه دپوه  واودادهیوا  ېرساندیپه و  ییپوره نه شوه، اونن    له یخودده دا ه  ،ېکو
 !     ادهښ يی. ارواح هړله السه ورک ېوطن ک ېپه پرد امهګ مصطربه هن ېنیروحاني اود انساني م

 :    هړژبا وشعريیاو کی تول ښوپیرګارګ ن ادښد اروا داهم
    ۱صاحب   دیمحترم رش     

له السه مرم اوکه زه ومرم، هم    ېو،چه زه دشکر  یلیماکله درته و  ،یږېپوه  هښچم    رولوپهیت  انځچه د  ورهګ  سالم،
  تنه ښپو  خهڅده. مادر  دنهیږیدانسان اصلي ز  ګدموالنا په نظرمر  ې چ  که ځنه لرم،    ره ینه و  ګاومر  میدیدموالنا ُمر

  ، ګڼېفرض  ان ځ په  تنهښپو خه څاره ده که دناروغ ډله  ښځې داد ، یږېل طونهځوه چه ناروغ صاحب ته ژر ژر  ړېک
  کی، په هرصورت ستا دل  یږېخطونه نه ل  ېماته ول  ایب  مینه وي، نوزه خوهم ناروغ    ارهډ له    ښځې که ستا خطونه د

 ان یولوستل، که نورش  اړپه شوق اوژ  ېم  لوټشول او  ښداستانونه زما خو  ولټپه باب ستا   ینه مننه  دکابل دوضع
له پاره    ېشم، خودد  یورسره کوال  هڅزه    ورمګچه و  هیږراته راول  ې. خپله مجله دهیږماته حتمآ ول  ي،و  کليیهم ل  ېد

ما   ېووختوکیوروست  ې چه په د  میږشعردرته ل  ډشي، دغه لن  نهړپه خبره تش الس ال  وښځد    ږچه همدا اوس ستا غ
  زیرګ دان

 نوواخله :    ید  یولړشعرا یپه در خهڅ( له اشعارو C.Day Lewis 1904- 1972) شاعر
 کجا استند ؟    ګجن شاعران

 
  ، که ازنابخردی یا حرص،را توآنان بینی نمی

   همه قانون وبازار ودیانت را،
  اسیرخویش می کردند وما را نیزمی گفتند:

   که اندر راه آزادی زجان خیزیم. 
***  

   ولیکن منطق ایام ما، هیهات !
   ،ینګندارد سوژه برجاویدانی شعروما ا

   همه رویا پرستان مقیم وادیی انصاف،
   رش گشتیم.دریغاپاسداربد زترس بدت

   سي . دی لیویس
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   مترجم به شعر دری
   نگارگر

   .مالتړکوو ویره ده چه د بد دبترله تل موږهم  له منطق سره هم سمون لري دټولنې ې چه دا زموږگور
   پامان دخدای   دې غواړم نورنوصحت

   نگارگر ستا
زما  اونوروته صاحب صمدی صاحب، باجوړی صاحب، دعاګوی پاڅون صاحب، ملګري صاحب، کاروان صاحب،
    سالمونه ورسوه.
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