
 
 

 

 7تر 1 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۰۴/۰۴/۲۰۲۱                آصف بهاند

 
 

 د فرعونانو دا  سره قتلونه 
 

 یار بغاوتونه  یارد محمد 
 
 

 
 

 سر کښه او نه اېلېدونکې څېره ده. ،د افغانستان په اوسني سیاسي ادبي بهیر کې محمد یار یار یوه مطرح
( زېـږېدلی دی، په کندهار کې پر دیارلس سوه اته ۱۳۵۶محمد یار یار پر دیارلس سوه شپـږ پنځوسم لمریز کال )

( لمریز کال له البیروني لیسې څخه فارغ شوی دی، لیسانس سند یې د کابل له تعلیم او تربیې پوهنتون ۱۳۷۸اویایم )
( کې تر السه کړی دی او ماستري یې بیا د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي  ۱۳۹۳دري نوي )څخه پر دیارلس سوه  

 ( کې له پښتو څانگې څخه اخیستې ده.۱۳۹۵پر دیارلس سوه پنځ نوي )
 

محمد یار یار خلکو او وطن ته صادق سیاستوال او اور ژبی شاعر دی، تر دې پورې چې د حقایقو په ویلو او لیکلو 
 سر خیال هم نه ساتي.کې د خپل 

 

 پاڼه کې دا شعر خپور کړ:  فیسبوک د دوه زره یوویشتم کال د جنورۍ پر اوه ویشتمه ښاغلي محمد یار یار په خپله
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 7تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  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

 

 دو نمبرې 
 

 دارې ده ــانـه دکــ ه تــځــانــمــئ لـــدرځ
 رې ده ـــوداگـی سـتـسـیـرانــټ پـېـارکـم

 

 !لمونځونه ورکړئ! مست غلمان واخلئ
ــ ب وداــار دی! ســـاروبــه کــڅ  ازې ده ـ

 

 !ورې واخلئــړئ! اخ! حـــتحار ورکـان
 عیاشې ده  ،حشـف  ،ې دهــایـــیـــې حــــب

 

ــ ه هللا تــال وهللا کــم ــ ه کـ  ړې ـــړوپ کـ
 رض میاشتگې دهـف  ،ره نه ويـیـچې ځ

 

 اک دیـزکات یې پ ،اک نجس ديـاریـت
ــ واه! څ  مانې دهـ لـ سـه مــ وطــبــض ــه مـ

 

ــ رامــــه حـشـن  وار مباح ديــصـــه نـــ
 اک نشته شنه مردارې ده ـه کې بـولــخ

 

 ېڅلیـی سپـــل ــــل دی دبــټــل چــوتـــب
 رې ده ـبـــمــــل دو نــقــام د عـــر بـــپ

 

 ی د ملنګۍ دی ـوټــــر بــیــقــګ فــنــب
 زا حتمې دهــه جــ رم تـــجـــام مــــد ج

 

 ار نعمت دی شکر په کار دی ــنــوکــک
 تې دهـدای هس ـــزار دی د خـــگل و گل

 

 م هللا دهـسـر بـــــه! پـــبــالـــال! ط ـــــم
 سته روزې ده ـم دی مـوســــښ مـېـد ن

 

 ه په جم و جوش ويـرې بـمـج و ع ـح
 اچاقبرې ده ـش کې ق ـه کــــپ هـکش! ښ

 

 ې د دوزخ ډوب دیـت په ډار کـاجــم
 رې ده ــ گ ــرهــــت ،اوي دیـــم حـــوه

 

ــ ده ت  ه دهــا ن ــیـه بــــت اــت ،ه روا دهـــ
 ړي دهـر چــې د هـه الس کــ وا پــتــف

 

 _ نیمه شپه 28/  10/ 1399
 

 دا الندې بیت ورته سمدالسه ولیکه:مې په کامنت کې چې په فیسبوک کې د یار صاحب دا شعر ولوست، نو ما 
 

 شیخ چې څه وایي، هغه صحیح ده
 »یـار« چې ویــلـي، دا کـافــري ده

 
 تر ما مخکې په کامنټ کې ښاغلي لیوال دا بیت ورته لیکلی و:

 
 ږو عالي دهـهر نظم و شعر دې خدای

ــ ګ ــــم  ري دهـی دې دا شاعـل ــر اعــ
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 7تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  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

 

ډېر اوږد او دروند سکوت مات   دا خبره د جدي پاملرنې وړ ده چې له څه مودې را په دېخوا ښاغلي محمدیار یار 
وت کړی ایو ډول مریي او ښکاره بغیې  رف او عقیدې پر خالف  عټولنه باندې د حاکم    خلکو او  زموږ پر  کړی دی 

 :  دی
 

 ــ د ظلم او تیري په مقابل کې بغاوت، 
 

 ــ د زړو او غولونکو افکارو او نظریاتو په مقابل کې بغاوت، 
 

 ــ د مداري ډوله او تېرایستونکو افرادو په مقابل کې بغاوت،  
 

 ــ د ښکاره تیري کونکو په مقابل کې بغاوت، 
 

 په مقابل کې بغاوت.  ــ او...
 

او انشا کوي یې چې ښایي ده ته د ځینو هغو کسانو له خوا خطر متوجه شي چې ډېر تنگ    يداسې شعرونه لیک دی  
 : وهيکې چې بغاوت چغې په  وړاندې کړم بېلگې دوېد کالم  د محمد یار یاردلته نظره او لنډپاري دي. زه به  

 

 ارغنداو او جهادونه 
 

 بې څه وایي؟ ـمـو لـونـ اغ ــو بـنـر شـــال! پـــه مـــووای
 ه وایي؟ ـرې څ ــو ایــارونـــې د انـــرویــر ُسرخ ــدا پ

 

 ت سولو کې ـنـه جــال! پــه مـ ولـــاب ولــتــه کـــت اــم
ــ قـــدا د م ــ ه وایــ ورې څـو ســـادونـــهـــو جـدسـ  ي؟ ـ

 

 جاب جنونـنـړي د پـ م کـنـهـداب دې جـنـې ارغ ـدا چ
 ټول مؤمنان وروڼه، زموږ د وروڼو جذبې څه وایي؟

 

 !ره، مالـله او خارګاه خاورې ایـ وجـوږ کوډل، غـزم
ــ رآن د آیــــه د قــ تــدل  ه وایي؟ ـ ې څـنــعــو مـــونـــاتــ

 

 اني شعله ـطــیــه شـــداو پــنـــه د ارغـــه اوبـــوځـوس
 ه وایي؟ ـ ې څـو اشــونــابــتــو کـــول ـــا د ټـتـن ســتــم

 

 ري، ښځې، ماشومان، قهرمانې کوه ــږیـنـیـپـر سـپـس
 ه وایي؟ ـ ارې څـو پــدونـ جـسـو د مــاخــر تـــې پـښـای

 

 ي وي داسې ـایـن دی، ښـ ي چې اسالم د سولې دیـوای
 وسې څه وایي؟ ـو غــ رونـبـمـر مــا پـتـال ســر مـګ ـم

 

 لې دې د مؤمن دي خوـقـلـ ت او قـره، پګړۍ، رخـږی
 ه وایي؟ ـ رې څـېـو څــونـابـج ـب د حـذه ــه د مــا تـش

 

ــ ر تــفــک  وه ــوه، سال کــــدا کــ نــوه، خــــا کـــه دعـ
 و نارې څه وایي؟ ـرونــیـبــک ـر مسلمان د تـد پــریــب

 

 !اـ تـرورت دی سـورې ضـال! حـه مـک ـشـېـم بـنـدا م
 ه وایي؟ ـې څ ـلــو ګــــډو، اوالدونـــونــا د کـتـا ســام

 
۱۳۹۹/۸ /۱۰ 
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 7تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  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

 

 ر ــعـر شــافــک
 

ــ رېــاره پـــی  ې چې یو شعر ولیکمـږده یـ
ــ ل  ر ولیکمـر یې ډېــــافـــان کـمـلـ سـږ مــ

 

 سه وي اصلي ـیــه کـ ه بـا تــر و شـعـد ش
ــ ا، درود بــدع  یکمـر ولـ ېـرســـې بـــه یــ

 

 ړم مارش بغاوت ــد لفظ په زړه کې به ک
 ر ولیکمـ ېـمـې شـه بـه بـ ونـظـفـاز لـربـس

 

 ړم سرهــ از کـه سـمسره ب ،رود مسرهـس
 یکمـنقش پرې د زړه، تیر به ترې تېر ول

 

 ونه ــامـــاږه واږه ګــــالم کــــت کـسـد م
 بېر ولیکم ر وـه الس کې تېــې پـام یـــج

 

 رغۍ پر غزل ـړم سپـه کـدوزې بــک ـخام
 ر ولیکمـېـې، زړه د ش ـرګـتـوسۍ ســد ه

 

ــ پ ــ قـــه مــــ  لـوتـر بــ ي پـربــــه عـــدســ
ــ ه په زور او زېـْوا!" ښـاُْشَربُ "  کمـیـر ولـ

 

 ه د روح ــه تاوخانې تـړم ورتــ ه کــاور ب
 کم ــیـر ولـ ېـار چاپــه چـــرمې بــاګـرمــګ

 

 ه ـاڼــر پــــې پــبـمـرې لـــاق د س ـیـتـد اش
ــ د ذوق پ  کمـیـر ولـن پېــ ه زریـــه زر بــ

 

 ر ــېـر که را تـیګ ـر اور ځ ـظر پـه مې نـت
 یکمـر ولـ ېـه تـنـیـر س ــا پـتـې سـه یـــزه ب

 

 بوت ـړم ثـ د کـواد سنـل سـ پـه د خــــږ بــل
ــ ط بــخ  یکمـر ولـ ېـخ په څــا د مــه دا ستـ

 

 اموسـه قــ ق لـشـم د عـ اســه وبــ راق بــف
 ر ولیکمـې ــوشــــره کــان ســنــیــړه مـــم

 

ــ ړي ورکـــه کــالر ب  رت ترهګر ـفـه د نـ
 ر ولیکمـېـخه چاپـان څ ــه ځــ ه لـــعشق ب

 

 ونی ـېــرار لــک ــه تـــړم پـــال کـــال بـــم
 یکمـر ولـ ېـه یې هــ ې بــه کــظ ــافــ ه حــپ

 

 رم ــل وکــ ې ګـنـیـا د مـتـه ســ ر زړه بـــپ
ــ ل بـر ګــپ  ر ولیکمـېـ رتـا د سـوم ستــه نـ

 

ــ اوت لــغــد ب  م ـره ســـا س ـــاض ـــقـــه تــ
 یکمـر ولـېـدې دل ـانـدي بــنــات تـــر مـــپ

 
 کابل -۱۳۹۹قوس   ۱۳
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 7تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  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

 

 دا پاسني شعر ته یې ما داسې لیکلي وو:
 

 !سالمونه
 

په  خو دا ځل زر ځلي سالم په دې ډول تخلیق او مبارک دې وي دا نوي ترکیبونونه او تاند فکرونه، ما هم په بیړه  
 انالین کړ، دا یې لینک دی: افغان جرمن پورتال کې انالین کړ.

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Yar_m_y_de_lmar_sanda.pdf   
 

د دوزره یوویشتم کال د ږي،  ـچې له هر بیت او کلمې نه یې د بغاوت او انتقاد غږونه اورېدل کېوروستی شعر یې  
 مه  نېټه خپور شو. دا  یې متن دی:  ۲۶جنورۍ پر 

 

 د خیام خط
 

 پـاکه مـېوه ده چې لږ نور سي پسې پاکانـګـور 
 تـعـریف یې د کـیـف نـه راځي پـر ژبه د ادراک 

 

 مـضـمـون د کـیـفـیـت بـویه تـدریس کړي مقدس 
 دا ظـرف نـه دی د هـر دلـه، دووس او د نـاپاک

 

 کـه زه اول هـوښـیـار وای ما به لوستی زراعت 
 هـغـه کې بـه بـیا خـاص مـتـخصص ومه د تاک 

 

 خاونـده زما خمـیـر کې خو به نه وي فساد شوی
 کـه کومې مـالیـکي پـه گـډ کـړي وي تـاریـاک؟ 

 

 مال وو پر ممـبر باندې ړنګ بـنګ و په غـومبر
 ړې مست په نوم وه د مسواکـد تاک ریښه ورک

 

 پـرفـیـضه جـومـرات دی د بــانــډار و اسـتـغـفـار 
 خـولـه کړم په کنیاکنـو زه بـه هـم اوکښه ورته 

 

 :خــیــام خـط را لــېــږلـی بــې ســالم و بـې کـالم
 کـیسه هـغـه کـیسه ده د سـاقـي سه پـوخ گـیراک

 

 وطـن کې ضـرورت دی د الـکـولـو فـابریکو ته
 نـشه دایـم الـخـمـره کـړئ خـونـخـوره هـولـنـاک 

 

 ږدیوـتـه لـږ مـې در تـکـیـه که د سینې پر سروې
 ـدن مـې پـه واک نـه دی در روان یـمـه کاواک ب

 

 تــه ولـولـه بـاداره پـه تـقـدیـر کې مې ژونـدلیک
 چـې یـمـه سـتـا پــه خـوښه که پـخـپـله یم بېباک؟

 

 پـه نوم دې د زمـزم مـخ پـر قـبله کړه نوشانوش 
 بـېـشـکـه وال یـــاره تـــه سـم وخـــتــې چــاالک 

 
1398 /11  /2 

 
 
 
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Yar_m_y_de_lmar_sanda.pdf


  

 

 7تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  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

 

 » د پاسني شعر تر خپرېدو وروسته، زما او د یار ترمنځ دا جملې تبادله شوې:
 

 آصف بهاند:
 

 !سالمونه
 

 دا باده نوشي او دا بغاوت... 
 

 محمد یار یار:
 

 !سالم استاد محترم! له همېشني لطف نه مو زښته زیاته مننه
 

 آصف بهاند:
 

 کوه،همداسې دې بهاند غواړم، خو پر ځان باندې پام 
 

 ، زه ال دلته ډارېږم، ېوباندې خوله کنگالته چې د زمانې د فرعونانو تر ږېرو الندې په کنیاکو 
 

 !خدای دې مل سه
 

 یار:
 

 !مننه! سمه ده
 

 !لږ تر لږه خو زړه تشول هم په کار دی! فضا واقعن بده ډاروونکې ده ،له دې فرعونانو خو هسې هم خالصی نشته
 

 آصف بهاند:
 

 .ستاسو خبرې سمې دي، خو په لوی الس ځان د داړونکي زمري منگولو ته ورکول به هم سم نه وي
 

 یار:
 

 « بالکل دقیقه فرموده ده!
 

خپلې د زړه خبرې کړې دي، هغه خبرې مې چې ما خپله وخت ناوخت د ده د هر شعر د خپرېدو په وخت کې ده ته 
فرید باراني ته لیکلې وې، همداسې یو فکر او خبرې مې ده ته هم په زړه او ککره کې راگرځي چې خدای مه کړه  

بې یاره او بې دلداره څنگه د شعر په   څوک څه ورباندې ونه کړي چې بیا به السونه ټکوو او یار به نه لرو او بیا به
 وو او څوک به بیا د بغاوت چیغه جگوي؟گوڅو کې گرځ

 

 هم وگورئ:     یې  بېلگهد بغاوت دا 
 

 د لمر وروستۍ څنډه
 

 مـیـده تـخـنـېــږم  -سم په بد ځای کې مـیـده
 سـوځـمـه لـمـسـېـږم د ابـلـیـس مـجـلس تـه 
 

 مـال ځـه چې الس پـه الس سـام تـــه ورسو 
 تــر مــا بــد ورتــه تـخـنـېـږې در پوهـېـږم

 

 تــر دا اوسـه خـــو سـیـي ده چې احمـق وم
 تر دې وروسته هـیـڅ بادار ته نه ټـیـټـېــږم 

 

 طالـب جـانـه! ځه له بل سـړي سر پرې که
 قـو خپله قـتـلـېـږم زه د خــپـــل درد پــه چـا 
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 7تر 7 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  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

 

 څه ضـرور چې ځان مردار په انتحار کړم 
 ږي وررسـېــږم ـحــــورې دلــتــه را رسـیـ 

 

 د ســاړه ذهــــن نــغــري کـې یـم خـام پـاته 
 د سـیـنې پـــه سـره تـنــور کې دې پـخـېـږم 

 

 د خره یخ د خور په خوا کې پروت یخی یم 
 دې ویــلــېــږم د عـیـاش حسن و لــمــر تــه 

 

 تــه دا مــه ګــڼــه چـې ګـوډ نه در رسیـږي 
 پــر بـدن بـه دې بـې پـښـو ښامار ښـویـېـږم

 

 تـه لــږ صبـر! مـاښـام راشـي اوږه راکـړي 
 نـخره بـه د سـره غـله غـونـدې در لـوېـــږم 

 

 د عـشـاقــو د کـافــر مـذهــب صـلـیـب یـــم 
 ګـــرېـــوان پــه ګـلــدره کـې دې ځـړېـږم د 

 

 د ځــیـــګــر د اولــیــاوو پـــــر دوه قــبــره 
 د قـــبــــول مــــراد بـــیــرغ یــمـه رپـېــږم 

 

 زه سنـګـسار یـــم سـتـا د سـتــرګـو په ډبرو
 پـه خـونـبـار د زړه د زخــم کــې ډوبـېـــږم 

 

 ې قرضدار نه یمد چا لـــور و خــور یا ښځ
 و مــــثــقــــال ذرةٍ تــــــه مـــــــو درېـــــږم 

 

 د وجــــود د بـــلــــخ د زړه آتــشــکــده کـې 
 اور د عـشـق یــم د زردشـت پــه یـاد بـلېـږم 

 

 د خـیـرن خـیـر و خـیرات پـه تـوره شپه کې
 زه د شـر آخـــر څــراغ یـــــم چــې لـګـېـږم 

 

 ان پــر غــره وروسـتـۍ لـمـبه وهمه د طـغـیـ
 د لـوېـدلي لـمـر وروسـتۍ څـنـډه یــم لـوېـږم 

 

 د خـلـقـت خـیـاط کــوږ ووږ وم بـخـۍ کړی
 آ نــو دا دی ښـه بـې وخـتـه چـې سـپـخـېـږم 

 

 خـدای بـه نـکـړم پـه حساب و کـتـاب ستړی
 نېـږمـد بـهـلـول کـچـکـول په الس کې ورست

 

 مات یمه و ګل ته -زغــرد اغـزی یمه مات 
 یـار د یــار د زړه پــه زخــم کـې مـاتــېــږم 

 
۱۳۹۹/۹ /۲۰ 

 د شپې آخر، کابل 
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