
 
 

 

 2تر 1 هل :د پاڼو شمیره

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

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نین آناللزوماً نظر افغان جرم سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 1۱/۲2/2۲1۲           اریرکځی یرحمت رب اکترډ
 

 لـڼـډۍ د سـیکولریـزم مور ده
 

شاعرې یا شاعر په اړه یې  او، شـمېر ـالبونو( نه جوړېـږي، خو د پـېـلسـې 22لڼـډۍ، ټپې اوټکۍ له دوه بندونو)
ې دي ویدي سندرو سره پېل شو»، لڼـډۍ یا ټکۍ د بیر کاکړ کاږي چې ټـپـېنر عبدالکپلوم انجـیـیمعلومات نشـته. د

 النــدې به ځینې ټــپې معـرفي کړم:«چې لږ تر لږه څـلورنیم یا پــینځه زره کالــونو ته یې ُعــمر رسـېـږي.
 

 ه ځمهـودر لـوز ګـاره کـپـان لـانـزه د ج وږې ديــودر خــر ګــه د بـاوبـ
 وځوینهـمره سـرعُ ـړی تـې اور سـنـیـد م ړ شيـږي آخـرمـلـېــې بــچ اور

 ـهـــومـارو کـاره درمــسال جــلـپ د یــار ان یمـمـدو زه مسلـنــیـې هـارمـی
 په کتاب پروت یې یادوې شینکي خالونه ال شېـمُ  وـه خـدای کـه خـبـالـط
 هــیسـونــه دواړه ونــارت روژې بـفـک د هه کړه روژه ماتـپـینه خولـه سـپ

 ورو زلـفو واهه مره َور شـونـهـه خـپ ما ـږيــېـوهـه پـه نـوکـه ټــجانان پ
 ه راځــمـهـه ژړا درنــم پـدا درشـنـه خـپ ېـودره وران شـر ګـــګـازیــد م

 وریې بدرګه ورسره ځیـنهـې کشره خـچ ېـدلـــوېـکه لــه ټــڅ ـودرـه ګــپ
 ـهــنـژړلي دی سـبا رـې تــم مـتــیـه یــکـل راغلېپه نـیمه شپه مې خوب ته 

 ه والړې دیـنـهـېـلتـانـب ېـرې دـې پـک الر ـږيـه رسېـه نـارتـخبرمې مې ی
 غل راغـلي دیـنهـې مُ ـه چـاڅـخوشحاله پ ګ دیـنــوجـمـلـځ د ن په خیبرـن
 نګۍ له دې ساتینهـه بې نـیـو اللـګـدایـخ یوندکې شهید نه شوېـه مـه پــک

 

 کاکړپلوم انجینرعبدالکبیر ید
December 2009) [10 February 2018] www.esalat.org(24 

 

 د دروغجن ُمال دې ورک شي تـاویزونه جانان په هېڅ نه رضاکېـږي
 هـمـوي ورسـره ځـکه په بازار مې خرڅ انان یمـا زه د جـمـان ځـانـج

 ل سـره کوینـهـسودا د ب رـې د سـم الرـپ جانانه راشه دادې وخت دی
Kabuluniversity.wordpress.com (31-7-2010) [10 February 2018]. 

 

 مهړـک ېد هڅ ېنجورشـرمـقب د ېـه مـک       ېپه کارنشو ېپه ژوندون م ېچ
 نهیوشرمو البګ لګ ېباغ ک نیپه ش ېچ       دمږـېـک ونـیو هـل ارـی ه دـب خال

 دیـنــه ېـنلـم ېـرــرغـغ یېرـه سـا پـزم       ړېزارک ېتر ېم هـولـټ اوندهـخ
Helalbelal.weebly.com(Pashto) (No D [10 February 2018]. 

 

 ځي په کاڼـو ولي زیارتـونـه[ په الرو       لېونۍ حاجت پـوره شو ]د
 ځیرکیار.    

 

په « رباباپی»کې رامینځــته شوې وي. ځکه چې هلته د ښایي دا ټـپه/لڼـډۍ به د لـر افغانستان د دیـر او سوات په سیمو
 شي، او ځوانانو به د پیربابا نوم مشهور زیارت و: پېغــلې به دغه زیارت ته ورتللې چې که ځوان مېـړه یې په برخه

 زیارت نه د ځوانې ښځې هیله لرله؟ له

                

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.esalat.org(24/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Zirakyar_r_landay_de_secularism_mor_da.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Zirakyar_r_landay_de_secularism_mor_da.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه 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

 

نلـري او ځکه یې شاعر هم معلوم نه  ، خو ځانګړی شاعرټکۍ د پښتو ځانګړې شعـري څېرې دي، لـڼـډۍ یا ټـپې
ڼـډۍ ل»صف بهاند لیکي چې دآاو لیکلو نېټه یې هم معلومه نه ده. پوهندوی  دی. دا چې شاعریی معلوم نه دی، د ویلو

مخه د پښتو د زړو هیجایي شعرونو یادګار  اوسه نه ده معلومه او داسې برېښي چې تر اسالم د د پیدایښت پېالمه تر
 «پاتی شوی وي...

 برخه]محمد رحیم فضلي/الـهام په خټه مورچه خېل مومند و[:12،«د لڼډیو[ ټولګه او پوهاند رحیم الهام«]د لڼډۍ ها»)
Taand.com October 29, 2015) [February 11, 2018].( 

 

 پوهندوی بهاند د پوهاند الهام په لیکنه کې دوه ټپوته ګوته نیولې ده:
 

 د الس بنګړي مې په لـتـو تـړلـي ونـه  بـېـګا مې یارسـره وعــده وه
 د سپینې خولې قـیمت به نـه مالومـومه  دیدن پـه لک، خندا په زر ده

 

صف بهانــد د ښاغلي رازمحمد نـــورزي پکـتیا وال)ترتیـبـوونکي( کـتاب راپېژني: پښتولــڼډۍ، مصرې، آښواند 
ه و ته رسېـږي، لد پښتو لڼډیو ژوند څلورنیم زرو کلون»پام وړ دی:  . له دغه کتاب نه د بهاند دا اقتباس2۲1۱ټپي،

. خپره شوی دهکې  «خـوست ویب پاڼـه»چې په « رفیع سره د ښاغلي هارون حکیمي د مرکې متن استاد حبیب الله
له  م چېګوړې شوه. خو شکمن شو-د پښتو لـڼـډیو دڅـلورنـیم زره کلـن ژونــد خـبــرته زما)ځیرکیار( خـوله ګوړې

کوم هوښیار پښتون د هـغه مهال په ســویه، د کومې وسـپنې یا کلکې ډبــرې په  کالونه وړاندې به نه څلورنیم زرهنن 
واسطه په کومه پلنه ډبره کومه پښتو لڼډۍ لیکلې وي؟! همورابي په میزوپوتامیا )اوسني عراق( کې د ښاري دولت 

کالونه وړاندې(. هغه په غټ او جګ کمر کې ۸۹۱۲قبل المیالده)یانې  1۹۱۲قبل المیالده تر1۹۷2واکمن)پاچا( و:له 
قانون هغه  مادو کې ولیکه چې په جنایتونو راڅرخېدلې. وړاندې له دغه اساسي قانون نه،222د مجازاتو قـانون په 

له ړه. ژبه پخپڅه و چې واکمن،والي یا عسکر به ولس ته امرکاوه. پښتو زموږ ژبه ده، توپیر نلري چې ځوانه ده یا ز
نه ارتېـږي. باید پښتون پـوهان او ژمن واکمنان یې ارته کړي. د زیاتو معلوماتو لپاره ولولئ ځما برېښناییزکتاب:رحمت 

 . که څوک دغه کتاب غواړي، ماته دې ایمیل راولېـږي.2۲1۲زیرکیار، ژبه له بابا ادمه تر دې دمه،
ې د باڼـډې، کلي او درې له تنګ چاپېـریال نه کـډواله شوه او په یو غرنئ اوپخوانۍ لڼډۍ د یویشتمې پېـړۍ په پېل ک

 دبلي کې دېره شوه چې کمپـیوټـر)شمېرونکې( ورته ویل کېـږي.
 

 پای
zirakyar1234@yahoo.com   
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