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پوهندوی آصف بهاند

پنځه ډالۍ
(د حاجي محمد نوزادي نوي چاپ شوي آثار)

پٗ دې ٚرٚست ٚ٠کې د ښاغٍٚٔ ٟزاد ٞد ٔٗ ستړې ک٠دٔٚک ٍٚ٘ ٚځٍ ٚپٗ پا ٍٗ٠کې د دٖ پٔځٗ عٔٚأٗ کتات ٌٗ ٗٔٚچاپٗ را
ٚٚتي .کٗ ٌٗ ٚ٠ې خٚا ٠ې پٗ ٔارٚغٗ ٚجٚد پٗ ٌ٠کٍ ،ٚژتاړٌ ٚا ٚتخٍ٠ق تأدې ډ٠رې ستړ٠اٚې ګاٌٍې د ٌٗ ٚٔ ،ٞتٍٗ پٍٖٚ
٠ې پٗ چاپ ،خپر ٌٚٚا ٚد سپأسٚرأ ٚپٗ ٌټ ْٚپسې َ٘ ښٗ پٚرٖ ځاْ ستړی کړی دی .دا پٔځٗ عٔٚأٗ کتات ٗٔٚدا د:ٞ
۱ـ أسأاْ  ٚ٠ ٌٟٚتي ِچٞٚ؟
 -۲د ٚز٠ر فتح خاْ ا ٚد دٖ د کٚرٔۍ تار٠خی رٚي پٗ سدٚز ٞدٌٚت کٟ
 -۳د کٚٔ ٖٚر اٌِاس ٌٗ ک ِٗٚراغی ا ٚچ٠رتٗ ٚالړ؟
 -۴د ځاْ طت٠ب
 -۵تر٠تٚر آشٔا
ٔٚزاد ٞد خپي ٔ ٞٚشعر ٞجٔٚګ(تر٠تٚر آشٔا) تر څٔګ  ٚتٚأ٠د چې خپي څٍٚر ٔٚر کتات ٗٔٚچاپ کړ .ٞپت٠ي
شٚې دٖ چې د  ۲۱۱۵کاي د ج ْٚپٗ ا٠ٔ ِٗٚٚټٗ د ِ٘دې پٔځ ٚ٠ٚٔ ٚچاپ ش ٚٚکتات ٚٔٚد ِخکتٔې ِحفي د ډِٔارک
پٗ آغٚس ٔ ِٟٚښار کې جٚړ ش .ٟدا ِحفي تا٠د د ٚ٠ې فر٘ٔګ ٟټٌٔٚې ٠ا فر٘ٔګِٚ ٟسسې ٌکٗ راد ،ٚ٠تٍ٠ٚز،ْٚ٠
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چاپ ٟخپرٔٚې٠ٚ ،تسات ٚٔٚا٠ ٚا کِٚې خپرٔد٠ٚې ټٌٔٚې ٌٗ ٌٚر ٞجٚړ شٚی ٚایِ ،ګر ٘٠څ ٚ٠ې ِسٌٚې ِٚسسې ٠ا
آدرس دا کار  ٗٔٚکړ ا ٚت٠ا َ٘ پٗ خپٍٗ ٔٚازادی ا ٚد ٔٚزاد ٞشخص٠ ٟاراْ ا ٚد دٖ د آثار ،ٚافکار ٚا ٚشعر ِٗٔ٠
ٚاي ٚتٚأ٠دي چې د ِخکتٔې دا ِحفي جٚړ کړ .ٞزٖ عٍَ اٚفر٘ٔګ تٗ ،پښت ٚژتې ا ٚادب تٗ د ٔٚزاد ٞصاحب دا
٘څې ستا َ٠ا ٚد ٔٚزاد ٞد چاپ ش ٚٚآثار ٌٗ ٚسپأسٚرأ ِٗٔٔ ٗٔ ٚک َٚچې د چاپ تار ٠ې پر اٚږ ٚاخ٠ستی دی.
د ٔٚزاد ٞد آثار ٚچاپ٠دي ٔٗ ٚ٠ازې دٖ تٗ ،د دٖ کٚرٔۍ تٗ ،تٍکې ټ ٌٚٚفر٘ٔګ٠أ ٚتٗ ،عٍَ ا ٚادب تٗ  ٖٚ٠الستٗ راٚړٔٗ
ا ٚتر٠ا دٖ چې زٖ پٗ اٚي کې دٖ تٗ ،د دٖ کٚرٔۍ تٗ ا ٚت٠ا ټ ٌٚٚفر٘ٔګ٠أ ٚتٗ د دې تر٠ا ِتارکٚ ٟا.َ٠
د فٍِ ٚٔٚپرأستي ا ٚد کتاتِ ٚٔٚخکاتٗ اٚس د ٔړۍ پٗ کچٗ پٗ  ٚ٠دٚد تأدې تدي ش ٞٚد ،ٞپٗ پرِختٍٍ ٚټ ٌٚٔٚکې چې
د کتاب اخستٔې اٌٚ ٚستٔې کٍتٚر ِٚجٚد دی ،د ِخکتٔې غٔٚډې د کٍتٚر ٞارزښت تر څٔګٗ ٚ٠ ،څٗ تجارت ٟتڼٗ َ٘
درٌٚدالی ش ،ٟخ ٚزِٚږ پٗ ٘ٚ٠اد کې تر عکس کتاب ډ٠ر ځٍې د خرڅال ٚپٗ ٔ٠ت ٔٗ چاپ٠ږ ٞا ٚد ِخکتٔې غٔٚډې
٠ې َ٘ د کتاب خرڅال ٌٗ ٚپارٖ ٔٗ ،تٍکې ِٚخٗ ٠ې تر ډ٠رې أدازې پٚرې د کتاب ا٠ٌ ٚکٚاي ٠ا شاعر پ٠ژٔدٔٗ اٚ
لدردأ.ٞٚ ٟ
پٗ افغأأ ٚکې د کتاب د ِخکاتٗ دٚد پخٚا دِٚرٖ ٔٗ  ،ٚاٚس اٚس  ٚ٠څٗ دې دٚد تٗ پاَ ٚر اٚښتی دی .زِا د
ِاٌِٚاتِ ٌٗ ٚخې پٗ عٍِ ٟأ٘ ٚر ٞډٚي د کتاب ِخکاتٗ دٚد د شپ٠تِې ٌس٠زې پٗ پ٠ي کې ٌٗ دٌٚت ٟا ٚرسِٟ
ِٚسسات ٗٔ ٚجال پٗ کاتي کې د ٚ٠ې ٔ ِٗ٠پټې فر٘ٔګې حٍمې ٌٗ خٚا رأِځ تٗ ش٘ .ٚغٗ ٚخت تٗ چې د ک٠ َٚار
دٚست کتاب چاپ ش ٚٔ ،ٚد چاپ ش ٞٚکتاب ٌ٠کٚاي ٠ا شاعر تٗ پٗ ک َٚکٚر کې شاعر ا٠ٌٚکٚاي دٚستاْ ٠اراْ سرٖ
راټٚي کړي ا٠ ٖٚ٠ ٚا د ٚٚتٔ ٚتٗ پر چاپ ش ٞٚکتاب تأدې د ٔمد پٗ ډٚي خترې کٌٚې.
کٍٗ چې پٗ ٚطْ کې رٔګارٔګ تاد ٚٔٚزٚر ٚاخست ،فر٘ٔګ٠ ٟاراْ دٚستاْ سرٖ خٚارٖ ٚارٖ شٚي٘ ،ر څٗ ګډ ٚډ
شٚي ،ت٠ا ٔ ٚڅٚک چ٠رې ٚالړي ا ٚڅٚک ...
کتات ٗٔٚتٗ چاپ شِ ،ٞٚ ٞٚخکتٔې تٗ َ٘ شٚې ِ ،ٞٚا تٗ َ٘ ګډ ْٚپٗ کې کړی .ٞٚڅ ٚغٚرٖ تٍ٠ګې ٠ې دا د:ٞ
ــ پٗ ِاسک ٚکې د پ٠ر ِحِد کارٚاْ د «چٔار خترې ک »ٞٚد شعر ٞټٌٚګ ٟد ِخکاتٗ پٗ پٍِٗ د  ۱۹۹۱کاي د
جٔٚرۍ پٗ  ٚ٠د٠رشِٗ ٔ٠ټٗ د څ ٚتٔ ٚفر٘ٔګ٠أ ٌٗ ٚخٚا ٚ٠شأدارٖ ِحفي ٚ٠ٔٚي ش ٚچې د ِماٌ ،ٚشعر ٚٔٚا ٚخاطرٚ
 ٍٚ٠ٚپٗ ګډ ْٚد استاد ٠ار ِحِ د عٍ٠ز ٌٗ ٞخٚا د  ٖٚ٠سٔدر٠ز پرٚګراَ پٗ ترڅ کې ،د ګي پاچا اٌفت ،غٔ ٟخاْ غٔ،ٟ
حِزٖ شٚٔ٠ار ،ٞپ٠ر ِحِد کارٚاْ ا ٚځٚٔ ٚٔ٠ر ٚشاعرأ ٚشعر ٗٔٚد ِٚس٠م ٟپٗ څپ ٚکې ٚاٚرٚي شٚي.
ــ د ډِٔارک پٗ ٚا ِٟٚٔ ٍٗ٠ښار کې د ځٚٔ ٚٔ٠ر ٚفر٘ٔګ ٟکار ٚٔٚتر څٔګ د ِحِد صفر خٚار٠کښ د ډِٔارکٟ
پښت ٚلاِٚس(ډِٔارک ٟپښت ٚسِٔدرګی) د ِخکاتٗ ِحفي ،د  ۲۱۱۱کاي د اګست پٗ ٠ٔ ِٗ ۱۴ټٗ.
ــ د  ۲۱۱۲کاي پٗ ج ْٚکې د ډِٔارک پٗ آغٚس ِٔٚی ښار کې د اترا٘ٔ َ٠ع ِٟ٠د « ...ا ٚال ګٍ ٗٔٚسٚځ »ٟکتاب
د ِخکاتٗ ِحفي.
ــ ا ٚدا دی اٚس(د  ۲۱۱۵کاي د ج ْٚا )ِٗٚٚد ٔٚزاد ٞد پٔځ ٚډاٌ ٚ٠د ِخکتٔې ِحفي.
پٗ ٔٚرٖ ٔړۍ کې د ِخکتٔې ِحافي اکثرآ د کتاب د خرڅال ٌٗ پارٖ  ،ٞٚخ ٚزِٚږ دا ٔٔی ِحفي کې ٔٗ ک َٚکتاب
خرڅ٠ږ ٞا َ٘ ٗٔ ٚد شٙرت ٌٗ پارٖ دی ،دا ِحفي ٚ٠ازې د ٌ٠کٚاي ا ٚشاعر د لدر دأۍ پٗ غرض ا ٚد کتات ٚٔٚد
پ٠ژٔدٔې ا ٚد کتات ٚٔٚپرِحت٠ٚات ٚتأدې د تحث ٌٗ پارٖ جٚړ شٚی دی.
ٔٛزاد ٞدزدوړ ٚاِٚﺴٍه ٌٗ ِﺨې ٛ٠أﺠٕ١ﺮ د ،ٜخ ٛد ژتاړې١ٌ ،ىٕې اٚتﺨٍ١ك پٗډګر وې ٠ې ُ٘ د خﭙً ژٔٚﺪ ډ٠ﺮٖ
تﺮخٗ اٚ ٚخﺖ وار ٌٝٚد .ٜزٖ ٔٗ غٚاړَ دٌتٗ د ٔٚزاد ٞپر تٚ٠ګرافۍ تأدې څٗ ٚ ٚاٚ ٗٔ٠ِ ،َ٠اي کٚالی ش ٟد دٖ
تٚ٠ګراف ٟپٗ دې ٌٔ٠ک کې :ٌٌٟٚٚ
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?46
دغٗ راز زٖ ٔٗ غٚاړَ چې د ښاغٍٚٔ ٟزاد ٞدغٗ چاپ ش ٞٚآثار د ٔمد پٗ تٍٗ کې ٚتٍَ .د ِٙاجرت پٗ دې چاپ٠لایر
کې ،د ٔا خٚاٌ ٚد تٚفأ ٚٔٚپٗ دې اړ ٚدٚړ کې زٖ ځاْ تٗ دا حق ٔٗ ٚرک َٚچې پرتٗ ٌٗ دې چې ٌ٠کٚاي ا ٚشاعر تٗ
څٗ حق ا ٚاِت٠از ٚرکړ ٚد ٘غٗ ِٔ٠ګړت٠اٚې د ٘غٗ پٗ ِخ کې کتار ٚدر ٚٚا ٌٗ ٚکړِ ٚثتت ٚش٠أ٠ ٗٔ ٚې َ٘ زړٖ ٚر
تٚر ا ٚپ٠ښِأٗ کړ .ٚپٗ ټٚي کې زِا ٔﻅر د ٔٔۍ ِخکتٔې ا ٚد ښاغٍٚٔ ٟزاد ٞد آثار ٚپٗ تاب داسې دی ٌکٗ د استاد
اسدهللا غضٔفر د دې ختر ٚپٗ شاْ:
« پٗ ډېر ښٗ اثر کې َ٘ داسې څٗ شتٗ چې ِٔ٠ګړت٠ا ٠ې ٚګڼ ٚا ٚپٗ ډېر تې اِ٘٠تٗ اثر کې داسې څٗ ِٔٚدالی ش ٚچې
٠ٚې ستا .ٚ٠کٗ د کتاب ِٚ٠خ٠زٖ ستا ٗٔ٠ک ،ٚٚاٚرېدٔٚکی ٠ې ِِکْ  ِٟٔ ٗٔٚا ٚتتٍ٠غات ٚرښکارٖ ش .ٟکٗ ٠ې
ِٚ٠خ٠زٖ غٔدٔٗ کٚ٠ ٗٔ ،ٚٚازې تې عداٌت ٟښکار ٞتٍکې د ِخکتٔې د غٔٚډې اصٍ ٟغٚښتٔٗ پکې تر پښ ٚالٔدې
ک٠ږ».ٞ
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د حاجِ ٟحِد ٔٚزاد ٞپر ژتاړ ٚا ٚعٍِ ٟکار ٚٔٚتأدې ښاٚٔ ٟ٠ر دٚستاْ د خپٍِ ٚسٍک ٚٔٚپٗ رڼا ا ٚتجرتِ ٌٗ ٚخې
٠ا ٚغږ٠ږ ٞا٠ ٚا ِماٌې ٠ٌٚکِ .ٟا د ٔٚزاد ٞپر تخٍ٠ق تأدې څ ٚکرښې ٌ٠کٍې د ٞچې د دٖ پٗ ٔ ٞٚشعر ٞجٔٚګ(
تر٠تٚر آشٔا) کې راغٍې تجرت ٚتٗ اشارٖ دٖ.
ښاغٍٚٔ ٟزادِ ٞخکې ٌٗ دې ٔٗ چې خپٍٗ د ِٗ٠ٚشعر ٞټٌٚګٗ(تر٠تٚر آشٔا) چاپ تٗ ٠ٌٚږِ ٌٗ ،ٞا ٔٗ ٠ې ٘ٚ ٍٗ٠کړٖ
چې د دٖ پردې شعر ٞټٌٚګٗ تأدې د ِمدِې پٗ ډٚي خپي ٔﻅر ٠ٌٚکَِ .ا دا کار ٚکړ ا ٚخپٍٗ ٌ٠کٔې تٗ ِې سر ٌ٠ک
ٚرکړ:
د تٚتکۍ ٌٗ ٚزر(ٚد ٔٚزاد ٞد شعر پٗ تڼ کې).
دا ِماٌٗ ٠ا دا ِمدِٗ اٚس د دٖ پٗ ِ٘دې شعر ٞټٌٚګٗ کې چاپ شٚې دٖ ا ٚپٗ در ٚ٠ترخ ٚکې ِا پخٚا پٗ تر٠ښٔا پڼٚ
کې خپرٖ کړې دٖ:
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_totakay1.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_totakay2.pdf
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د تر٠تٚر آشٔا د ِمدِې پٗ  ٖٚ٠ترخٗ کې د ٔٚزاد ٞشعر تٗ ِا داسې اشارٖ کړې دٖ:
څٗ وُ څٍٚرٌﺴ١ﺰې شٛې چې زِٛږ ټ ٌٕٗٚاٚخٍه دجګړې ښاِار،دٔاپ٘ٛۍښاِار،دتې اعﺘثارۍ ښاِار،د ځأځأۍ
ښاِاراٚڅٗ ٔٛرٚخﻄﺮٔاوٛښاِارأٛچ١ﭽٍٟد ٞا« ٌٗ ٚدوٓ» ٔٗ څٗ چې ٌٗ ،ټٌٚې دٔ١ا ٔٗ پاړٚګاْ ٚرتٗ راغٍٟ
د،ٞخٛپﺮدېښاِارچ١ﭽٍې ټ ٌٕٗٚاٚخٍىٛتأﺪې ٠ې دَ إِٚﺘﺮتاث١ﺮ ٔٗ د ٜوړ٘.ٜﺮڅٚن چې٘ﺮچ١ﺮې د ٞز٠ړزت٠ښٍ،ٟ
غّﺠٓ د ٞاٌٛٚرٚ ٜرٔٗ ٚرن د٘ ٌٗ. ٜﺴﺘٔٛىٛشاعﺮأ ٗٔ ٛخﭙً ٠ار،دٌﺪار اٚحﺘ ٝدار ُ٘ ٚرن د.ٜخﭙً
ٌښکر٠ې،دٌغاتٌٛښکر٠ې ُ٘ ٚرٔٗ ِﺮٚرد ٜاٌٚىٗ دافغأﺴﺘاْ خٍه دخﺰأٛدپاسٗ ٚږ ،ٞتږٞپﺮاتٗ د،ٞخﭙً
ٌښکر٠ې،دخﭙٌٍٛغاتٛدخﺰأې ٛ٠تٛر٠ ٜې ِﺮسﺘې تٗ ٔٗ راځ ٟچېدخﭙً حﺰ ٓ٠اٚغّﺠٓ زړٖ پ١غاَ پٗ وې ٔٚغاړٞ
اٚچ١ﺮتٗ ٠ې دو َٛاٚر٠ﺪٔٚى ٟدغٛږا٠ٚا دوٌٛ َٛسﺘٔٛى ٟدسﺘﺮګٔٚﺬرأٗ وړٛٔ. ٞزاد ُ٘ ٜدفﺮٕ٘ګ پٗ ّ٘ﺪې
ز٠ړزت٠ښٍ ٟتڼ وې خﺰاْ ځپٍی ٚالړ  ،ٚدپ١ﺮِﺤّﺪ وارٚاْ دعا خﺪا ٜلث ٌٗٛوړٖ چې ٠ ٍٟ٠ٚې :ٚ
«راشٗ درحّﺖ تارأٗ ښار اخ١ﺴﺘ ٝاٚر دی … »
ٔا څاپٗ درحّﺖ تاراْ ٚٚر٠ﺪ اٚپٗ ّ٘ﺪې اړ ٚدٚړوې چ١ﺮې دوِٛې تٛتکۍ ٌٗ ٚزر ٗٔ ٚدرحّﺖ اٚتٗ دٔٛزادٞ
سﺘ ٟٔٛتٗ ٚرٚڅڅ٠دې،شاعﺮأٗ عاﻃف ٟسﺘ٠ ٝٔٛې ٌٔٛﺪش،ٛتأﺪ ش،ٛدشعﺮغٛټۍ پٗ وې غٛټٗ شٛې اٚداد ٜاٚس دغٗ
غٛټۍ غٛړ٠ﺪٌې د ٞاٚسﺘاس ٛپٗ ِخ وې پﺮتې د.ٞ
وٍٗ ِې چې دٔٛزاد ٞدشعﺮ ٛٔٚدا ټٌٚګٗ(تر٠تٚر آشٔا)ٚٔ( ،زاد٠٠ې تر٠تٚر آشٔا ت ٌٟٚاٚزٖ ٠ې د تٚتکۍ ٌٗ ٚزر ٚت)ٌَٚ
ٌٛٚسﺘٍٗ،تﺮټ ٌٛٚډ٠ر ِې«دتٛتکۍ ٌٗ ٚزرِٚٔ »ٚیشعﺮخٛښ شٛٔ ،ٛځکٗ ِې دخﭙٍې ِماٌېسﺮٌ١ه ُ٘ ٌٗ ّ٘ﺪې ٔاِٗ ٔٗ
پٗ اسﺘفادې سﺮٖ ٚټاکٗ .
ٔٛزاد ٞصاحة دتٛتکۍ ٌٗ ٚزر ٗٔٚد اٚت ٛدڅکٍ ٚو١ﺴٗ د «تر٠تٚر آشٔا» پٗ ِمﺪِٗ وې راٚړېدٖ ،زٖ ٠ې دت١ا ٍٛ٠ٚ
اړت١ا ٔٗ  ،ُٕ٠ٚدا چې ٌٗ عٍّ ٟپٍ ٖٛتٗ دتٛتکۍ ٌٗ ٚزر ٗٔٚداٚت ٛڅکيپٗ زدوړٖ اٚپ ٗ٘ٛوې ِٛثﺮٖ  ٞٚاٚوٗ ٔٗ ،زٖ
فىﺮو َٛچې دا ِ ٗٔ ّٗٙدٖ ِّٗٙ ،دا دٖ چېدداسې دٚد ٠ا عم١ﺪې پ١ﺮ،ٞٚدزدٖ وړې اٚپ٘ٛې پٗ ٌٛر ِٛ٠ﺜثﺖ حﺮوﺖ
ا١ٔٚه فاي د. ٜ
د دې شعﺮ ٞټٌٚګې ٌٗ ٌٛسﺘٍٚ ٛرٚسﺘٗ زٖ دې پاٍ٠ې تٗ ٚرس١ﺪَ چې د تٛتکۍ ٌٗٚزر ٗٔ ٚدشاعﺮ پٗ سﺘ ٟٔٛوې ٌٗ
څڅٚي ش ٚٛاٚت ٗٔ ٛدرحّﺖ تاراْ جٛړ ش ٜٛد،ٜدٔٛزاد ٞپٗ ذ٘ٓ وې ٠ې دشعﺮ آٌ ٗٙت١ا پٗ ګډا سر وړې دٖ اٚ
د٘غې د ګډا ا ٚسٕﺪر ٚپا ٍٗ٠دشعﺮ ٛٔٚدغٗ ټٌٚګٗ(تر٠تٚر آشٔا)دٖ چې سﺘاسٛپٗ الس وې دٖ.
د شعﺮ ٛٔٚپٗ دې ټٌٚګٗ وې داسې شعﺮ ٗٔٚراٚړي ش ٞٛد ٞچې زِا شعﺮ ٞذٚق ٠ې ٛ٠څٗ را خړٚب وړٌِٛ ٛٔ ،ړٜ
تٗ ٠ې دشعﺮ د أځٚر ٛٔٚدګډا پٗ دا٠ﺮٖ وې ،دشعﺮ د ٛ٠څ ٚأځٚر ٛٔٚپٗ ښکال تأﺪې سﺘﺮګې خٛږې وړ ،ٚت١ا تٗ خﭙً
تﺤﺚ پﺴې ٚغځ: َٚ
دتﺨِ ً١ال ،دژتې ِات١ﺪي ،دپ١غٛرِار ،دٌٔٛ١ﺘٛب تاراِْ ،اتٗ ژتٗ ،پٗ دارپﺴېدِٕﺼٛر ژړي ،د شٔٛډ ٚپﺘاسٗ ،پٗ تڼٚ
تٕﺪٖ اٚښکٗ ،د تٛتې وﺮي ،د ګرٛ٠اْ وٛر تٗ دتڼۍ ٚرٚړي ا… ٚ
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افغان جرمه آوالیه پً دروښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي .پً دغً پتً لً موږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉ maqalat@afghan-german.de
٠اد :ٗٔٚدلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـﺊ

پٗ خﭙٍٗ «دتٛتکۍ ٚزر» ٔ ِٝٛشعﺮچې تاسٌٌٛٚ ٛﺊٍ٘،ﺘٗ ٌ١ﺪي و١ږ ٞچې شاعﺮ دِاشِٛﺘٛب خٛږې اٚپاوې دٔ١ا ګۍ
تٗ ځ ٟا ٚد٘غٗ ٚخﺖ ا٘ٚغٗ ځای د خاﻃﺮات ٛپٗ٠ادٌٛٚسﺮٖ دخﭙً اٚسٕ ٟژٔٚﺪ تﭙً ش ٞٛدرد ٗٔٚاٚغّ ٗٔٛټکٚر.ٞٚ
ٚګٚرئ:
«ِـــــاشـــِٛــﺘـــٛب څـــٗ تــاچاٖ٘ٚ ٟ
ِــــٛږ تــٗ تـــــً ٌــــٛتــــې وــٌٛـــــې
وــاشــــــــىې آ د خــــټـ ٚوــــــٛر ٚاٜ
چــ ٝتــــ١ــﺮأـــــ ٛوــــې ٠ــــې ځـاٌــې
تـــــــــٛتـــــىــــ١ـــ ٛجـــــــٛړٌٚـــــــې
وـــاشـــىــ ٝخـــٛرِـــې راســــﺮٖ ٚاٜ
تــــٛتــکــۍ تـــــــٗ ِــــــٔ ٛـــــ١ـــٌٛـې
ٌـــــٗ ٚزرٔـــــــٗ ٠ــــې پـــــﺮ ٌــــﭙــــٗ
اٚتــــــٗ ِــــــاتـــــــٗ راوـــــٌٛـــــــې
چـِ ٝې خــالص ذ٘ٓ ښا٠ﺴـــﺘــٗ شـٟ
سثـــــمـــٔٛـــــٗ چــې ِــې زدٖ شــــٟ
چــــې ِـــې تــ١ــا خـــٛر تٗ ٚٚا٠ــــُ
چــــې را ګــ٠ــرٖ تــٛتــکــۍ وـــــړٞ
پـــــﺮ ٚزر ٠ـــــې اٚتــــٗ را وـــــړٞ
تــ١ــا ٠ــې َِـﭻ پــــﺮ وـــىـــﺮۍ وـړٞ
ګــٔٚــﺪ ٜدا ځــي را ٌٗ خـالص وړٞ
د زړګــــ ٟتٕــــﺪ تٕـــــﺪ رګــــــــــٗٔٚ
ګـــٔٚﺪې دا تـــــٗ را ټــــکٚر وـــړٞ
پــــﺮې ٔــاســٛر ٔــاسـٛر زخــّ»ٗٔٛ
پٗ دې ټٌٚګٗ کې ٔٚزاد ٞخپي فکر َ٘ د آزاد ٚشعر ٚٔٚپٗ لاٌب کې ا َ٘ ٚد غزي پٗ لاٌب کې ٚړأدې کړی دی .دی
تٚأ٠دٌی دی چې خپي فکر پٗ دٚاړ ٚلاٌت ٚٔٚکې ٌٚستٔٚک ٚتٗ ٚرس .ٞٚدا ٠ې د غزي پٗ لٍب کې  ٖٚ٠غٚرٖ تٍ٠ګٗ دٖ:

شٛر
پــــــــــٗ ا٠ــــــــــﺮٔ ٚــــــــــٗ ســــــــــٛزَ زٖ اٚر ٌټــــــــــَٛ
ځـــــــُ د ســـــــىٌ ْٛـــــــــٗ وـــــــٛرٖ شـــــــٛر ٌټــــــــــَٛ
دِـــاښـــــــــــاِــ ٛاســـــــــــﺘازِ ٜـــــــــــٗ راٌ١ـــــــــــږ ئ
دســــــــــــثا ْٚٚپﺮٍٔ١ــــــــــــې ســــــــــــﭙٛر ٌټـــــــــــــَٛ
دِـــــــــړٖ ســـــــــاحـــً ٌـــــــــٗ لثﺮســـــــــﺘأٗ ٚځـــــــــُ
پــــــــٗ تــــٛپــــــــأې څــــپــ ٚوــــــــې وــــــــٛر ٌټــــــــَٛ
زخــّــــــې ٠ــــــادٔٚـــ ٛزړٖ زخـــّــــــ ٝزخّــــــ ٝوــــــړ
اٚس تـــــــٗ وـــــــ َٛزخـــــــُ تـــــــٗ ټکـــــــٛر ٌټـــــــــــَٛ
دزاړٖ ٠ـــــــــار ز٠ـــــــــٓ وـــــــــړ ٞآس پـــــــــٗ تّـــــــــٗ
د جأــــــــــاْ پــــــــــً د جأــــــــــاْ ٌــــــــــٛر ٌټــــــــــَٛ
چــــــې ِــــــې پــــــٗ درد دســــــــ ٞٛزړٖ پــــــ٘ٛــ١ــــږٞ
فـــــــــﺮاق ســـــــــ٠ــځــٍی ٌىـــــــــٗ ســـــــــىٛر ٌټـــــــــَٛ
زٔــځــــ٠ــر دعـــمــــــً دې جٕــــــِ ْٛــــــات ٔــــــٗ وــــــړ
ٔـــــــٛزاد ٞســـــــﺘا پـــــښٚتـــــٗ تـــــــٗ ٔـــــــٛر ٌــټـــــــَٛ
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رٔد ٔٚزادٞوٍٗ وٍٗ دت١ﺮ ٚشاعﺮأ ٛزاړٖ وارٚي ش ٞٛأځٚر ٗٔٚسﺮٖ ٔغاړِ ،ٞﺮٚړ٠ ٞېا ٞٛٔٚښکٍ ٟتﺼا٠ٚﺮ ٚرٔٗ
جٛړ ٞٚا ٌٗ ٚځأګړې شاعﺮأٗ رٔﺪۍ سﺮٖ ځاْ تٗ فﺘٛاٚېصادر ٞٚچې ٔفٍ ٟرٚژې دشٔٛډ ٚپٗ پﺘاسِ ٗٔ ٛات١ږ.ٞ
ٚګٚرئ:
ِاښاَ آذاْ پٗ تٙأٗ ِې ګٚرٖ ِٗ ځــٔډٖٚ
د پاڼ ٚشِ٠رٖ 4 ٌٗ :تر6
افغان جرمه آوالیه پً دروښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي .پً دغً پتً لً موږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉ maqalat@afghan-german.de
٠اد :ٗٔٚدلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـﺊ

ٔفٍ ٟرٚژې پٗ پﺘاس ٛدشٔٛډِ ٗٔ ٚات١ږٞ
ٔٛزاد ٌٗ ٞآزاد شعﺮ ٔٗ لافٚ ٗ١اي تٗ ډ٠ﺮٖ پاٍِﺮٔٗ وړې دٖ .پٗ لاف٠ ٗ١ې زٚراچ ٌٝٛدىاٚپٗ شاعﺮأٗ ِٙارت سﺮٖ د
لاف١ې وﭽىٛي پٗ غاړٖ دشعﺮٌٗ ٍِىې ٔٗ دأځٚر ٛٔٚخ١ﺮغٛاړ ،ٞتﺮڅ ٚدخﭙٍې تٍٍې ،تاٍٍ٠ې ځٚأۍ ٠اد ٗٔٚتازٖ وړ ٞاٚ
پﺮ خﭙٍ ٛټپ ٛٔٚتأﺪې د شعﺮٔﺮَ ِﺮُ٘ و١ږد ٞاٚخﭙً تٛډاتٛب سﺮٖ ُ٘ دّ٘ﺪې شعﺮ ٞأځٚر ٛٔٚپٗ زٚراِٚﺮسﺘٗ
ګٚتې ِٚﺮٚړ. ٞ
پٗ دې ټٌٚګٗ وې دلافٚ ٗ١اي شعﺮښې ّٔٔٛې ِٕ١ﺪال ٜک٠ږ ،ٞخ ٛد« ِا٘ ٟګ٠راٚپاچا» ک٠سٗ ٠ې اٚج ګڼال ٜشٛ
.اٚسٕ ٟپښتٚشعﺮتٗ ادتﭙ٘ٛاْ رزِ ٟـ تغﺰٌ ٟشعﺮ ٠ٚال ٜد ،ٜا ٚدٔٛزاد ٞپٗ دېټٌٚګٗ(تر٠تٚر آشٔا)وې دٚاړ ٚتﺮخٛ
تٗ پاٍِﺮٔٗ شٛې .د رزِ ٟشعﺮ ښٗ تٍ١ګٗ ٠ې « ّٔه حﺮاَ دٚراْ» د ٜچې دافغاْ ٍِﺖ د رزِ١ِ ،ٛٔٛړأ ٛأ ٚاخٛاٌٛ
غٛرٖ ِٔ٠ٗٔٚې پٗ د ٚٚګٚتٛواغﺬوې راغٛټٗ وړې دٖ:

ِٔک حﺮاَ دٚراْ
وـــ َٛر٠ٚثـــار تـــٗ ت١ـــا د٠ـــار د کٚڅې راشـــٟ
چې پ١ــغـاَ ٠ـې ٚچـ ٛشـٔٛــډ  ٚتـــٗ ِٛسـىــا شـٟ
وـــِ َٛــ١ﺮ٠ٚــﺲ تـٗ ت١ا ګرګ ْ٠پٗ ٕٛ٠ٚسـٛر وـړٞ
http://www.taand.com/archives/30041
پٗ شعر کې د ٔٚزاد ٞغٚښتٔې ا ٚپ٠اَ ښکارٖ ا ٚتراال دی ٔٛزاد ٞدخﭙً ژٔٚﺪ ټٌٚې تﺠﺮتې،خاﻃﺮې ا ٚدٛ٠اٌ ٗٔٛپٗ
سٛوأ ،ٟ٘ٚ ٛځٚاتٚ ٗٔٚرٔٗ غٛاړ ٞاٚپٗ خﭙٍ ٛشاعﺮأٗ چ١غ ٛسﺮٖ غٛاړ ٞد خاِٛش اوﺜﺮ٠ﺖ ٌٗ دا٠ﺮې څخٗ ٌِٛړٜ
ځاْ ا ٚت١ا خﭙً ٔٛر د وﺘار ٍِګر ٞرا ٚتاس ٟا ٚرا٠ٚښ ٠ې وړ ،ٞدّ٘ﺪې ٘ﺪفپٗ خاﻃﺮ چغې :ٟ٘ٚ
ٔــٛر د عـمـً ٌٗ تازارٖ تــٗ راٚځـَ
ٌـٔٛ١ـٛغـٔٛﺪې ٌٗ ښارٖ تـٗ راٚځـــَ
د تمﺪ٠ﺮپٗ ګٚت ٛڅ٠رې ګرٛ٠اْ سﺮٖ
٘ــٛښـ٠ــارأـٌ ٛـٗ وـﺘارٖ تٗ راٚځَ
تــﺮ ا٠ﺮ ٚالٔﺪې تڅـرو ٗٔ ٝپﺮٛ٠زَ
ٌ ٚــّـثـٛتـٗ ٌٗ أـګـارٖ تـٗ راٚځـَ
پٗ ٌ ّٛ١وې تٗ ِې ِ٠ ٕٗ١ار تٗ ٛ٠سُ
ٌٗ لاصﺪٖ ٌٗ ،ر٠ٚثــارٖ تٗ راٚځـــَ
د تـﺮ٠ښٔا پٗ دٚد تٗ ځَ د ٠ار تﺮوٍٝ
دتـ١ـار ٚد ٠ــ ٌٗ ْٛوارٖ تٗ راٚځَ
چ ٝشٍّٗ ِ ٝد اٛ٠ب ت١ا جګٗ ٔٗ وړٖ
ِــالٌۍ د غـاړې ٘ـارٖ تـٗ راٚځــــَ
دٌّﺮښاروې تٗ د پ١غٍ ٛاتڼ جٛړ وړَ
تــٛر ٚشـﭙ ٛوې ٌٗ خـّارٖ تـٗ راٚځَ
پښتٔٚتٗ تٗ وړَ ږغ «وښتۍ ډٚت١ږ»!ٞ
 ٚالــﺮارتــٗ ٌــٗ أــىارٖ تــٗ راٚځــَ
http://www.taand.com/archives/30123
و١ﺪا ٜش ٟپٗ ٛ٠ځأګړ ٞتﺤﺚ وې د ٔٛزاد ٞدشعﺮ ٛٔٚپﺨٛأۍ ټٌٚګٗ (دٚړأګ ٚجٕازې) ا ٚددې ټٌٚګې(تر٠تٚر
آشٔا)شعﺮ ٌٗٛ٠ ٗٔٚتً سﺮٖ پﺮتٍٗ ش ،ٟخ ٛزٖ دٌﺘٗ دا وار ٔٗو .َٛدِٚﺮٖ ٚا ُ٠چې دٔٛزاد ٞدشعﺮ ٛٔٚدا جٔٛګ ددٖ
دٔ ٛ٠ٛشعﺮ ٞتﺠﺮت ٛ٠ ٛتازٖ پ١ﺸىﺶ د.ٜ
دٔٛزاد ٞدشعﺮ ٛٔٚدا ټٌٚګٗ ددٖ دژٔٚﺪ د درد ،ٛٔٚرٔځِ ،ٛٔٚات٘ ،ٛﺠﺮت٠،ٛٔٛﺂس ٛٔٛد دٚرې ِﺤﺼٛي تﺨٍ١مات د،ٞ
چې پٗ وې پٗ ښٗ تٚګٗ ددٖ دزړٖ اٚضّ١ﺮغږأځٚر ش ٜٛد.ٜپٗ رسا ژتٗ خﭙٍې ځٚأې پﺴې افﺴٛس و ٞٛاٖٛ٠ ٌٗٚ
رٔځٔٚٚى ٟحاٌﺖ سﺮٖ الس ګرٛ٠اْ د ،ٜخ ٌٗٛدې ټٌٛٚوړا ٛٔٚٚاٚسﺘٔٛﺰ ٚسﺮٖ،سﺮٖ پٗ دٖ وې ت١ا ُ٘ دِٕ١ېجﺬتٗ
ژٔٚﺪۍ دٖ ،دٚﻃٓ دِٕ١ې جﺬتٗ ،دخٍى ٛد ِٕ١ې جﺬتٗ اٚددٖ د خﭙٍې ٚروې ِٕ١ېجﺬتٗ .
څٚ ٚرځې ِخکې د پښتٚ ٚرځ پٗ غٚر ٚأ ٚار ٚسٚرٌِٚ ٚأځي ش ،ٖٚد احساساتٌِ ٟأځٍ ٚتر څٔګ پر پښت ٚژتې
تأدې څ ٚتٔ ٚر٠ښت ٚٔ٠زړٖ سٚأد ٚد دې ٚرځې د ٌِأځٍ ٚپٗ خاطر داسې ٌ٠کٍ:ٚٚ ٟ
«د پښت ٚژتې د ٌِأځٔې پٗ ٠ٚاړ
د پاڼ ٚشِ٠رٖ 5 ٌٗ :تر6
افغان جرمه آوالیه پً دروښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي .پً دغً پتً لً موږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉ maqalat@afghan-german.de
٠اد :ٗٔٚدلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـﺊ

ِا پخٚا َ٘ ٌ٠کٍ ٟا :ٚ ٍٟ٠ٚ ٚژتٗ پٗ تشٔ ٚار ،ٚسٚر ٚا ٚچغ ٗٔ ٚپأګِٔٗ کېږ – ٞژتٗ تا٠د س٠اس – ٟالتصاد، ٞ
.
شٟ
فر٘ٔګٟ
زٖ ٌ٘ ٍٗ٠رَ چې ٘ر څٚک د خپٍې ِٚرٔۍ ژتې د ٌِأځٔې  ،پأٌې  ،رٚزٔې ا ٚپأګِْ کٚي حق ٌٚر ،ٞخ ٚژتٗ پٗ
تشٔ ٚار ، ٚسٚر ، ٚچغ ٚا٘ ٚغې تٗ د ٌ ٚ٠ٚستا ٚٔ٠پٗ ٚرک ٗٔ ٌٚٚپأګِٗ ک٠ږ ٞاٚ ٗٔ ٚدٖ ک . ٞٚژتٗ د عٍِ، ٟ
تخٍ٠م ٟآثار ٚپٗ رأِځ تٗ ک ٌٚٚا ٚد غٚرٖ اثار ٚپٗ ژتاړٌ ٚژتٗ ک٠ږ ٞا ٚتر ټ ِِٗٙ ٌٚٚدا چې ژتٗ تا٠د پٗ غٚرٖ تٚګٗ
س٠اس – ٟالتصاد ، ٞفر٘ٔګ ٟش»... ٟ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001882552459&fref=nf
«کٗ غٚاړئ ژتٗ ِ ٚپ٠اٚړې ا ٌٗ ٚس٠االٔ ٚسرٖ س٠اٌٗ ش ،ٟکتاب ٚړ٠ا ِٗ غٚاړئ٠ٚ ،ې پ٠رئ چې ٌ٠کٚاي ٠ې پٗ ٔس
ِٚړ ش ٟا ٚتي کتاب درتٗ ٠ٌٚک .ٟد ٘غې ا ٚدغې ٚرځې ِٔأځي ک َٚځای ٔٗ ٔ٠س».ٟ
https://www.facebook.com/bahijothmani?fref=nf
ا ٚدا کار دا دی ښاغٍٚٔ ٟزاد ٞتر سرٖ کړ .خپي کتات٠ ٗٔٚې چاپ ا ٚخپارٖ کړي ا ٚخپٍې ِٚرٔۍ ژتې تٗ ٠ې پٗ ٔارٚ
سٚر ٚا ٚشعار ،ٗٔ ٚٔٚتٍکې عِال خدِت ٚکړٚٔ .ر ٠ې پر تاس.ٚ
پای

د پاڼ ٚشِ٠رٖ 6 ٌٗ :تر6
افغان جرمه آوالیه پً دروښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي .پً دغً پتً لً موږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉ maqalat@afghan-german.de
٠اد :ٗٔٚدلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـﺊ

