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 6تر 1 ٌٗ :پاڼٚ ش٠ِرٖ د

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : ٠ادٚٔٗ

 
 

 

 ۶۰/۶۰/۵۶۰۲        پوهندوی آصف بهاند

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

 

 
 

پٗ دې ٚرٚست٠ٚ کې د ښاغٍٟ ٔٚزادٞ د ٔٗ ستړې ک٠دٚٔکٚ ٍ٘ٚ ځٍٚ پٗ پا٠ٍٗ کې د دٖ پٔځٗ عٔٚأٗ کتاتٚٔٗ ٌٗ چاپٗ را 
دٞ، ٔٚ ٌٗ تٍٗ پٍٖٚ اٚ تخ٠ٍق تأدې ډ٠رې ستړ٠اٚې ګاٌٍې  ، ژتاړٌٚکٗ ٌٗ ٠ٚې خٚا ٠ې پٗ ٔارٚغٗ ٚجٚد پٗ ٠ٌکٍٚ ٚٚتي.

 خپرٌٚٚ اٚ د سپأسٚرأٚ پٗ ٌټْٚ پسې َ٘ ښٗ پٚرٖ ځاْ ستړی کړی دی. دا پٔځٗ عٔٚأٗ کتاتٚٔٗ دا دٞ:٠ې پٗ چاپ، 
 ِچٚٞ؟ تي ٠ٚ ٌٟٚ أسأاْـ ۱
 کٟ دٌٚت سدٚزٞ پٗ رٚيتار٠خی  کٚرٔۍ د دٖ د اٚ خاْ فتح ٚز٠ر د -۲
 ٚالړ؟ چ٠رتٗ اٚ راغی کِٚٗ ٌٗ اٌِاس ٔٚر کٖٚ د -۳
 طت٠ب ځاْ د -۴
 شٔاآ تر٠تٚر -۵

پت٠ي  .ٔٚر کتاتٚٔٗ چاپ کړٞ تر څٔګ  ٚ تٚا٠ٔد چې خپي څٍٚر  (ٔٚزادٞ د خپي ٔٚٞ شعرٞ جٚٔګ)تر٠تٚر آشٔا
د ډِٔارک چاپ شٚٚ کتاتٚٔٚ د ِخکتٔې ِحفي د ِ٘دې پٔځٚ ٠ٚٔٚ  ٠ٔټٗ کاي د جْٚ پٗ اِٚٚٗ ۲۱۱۵د شٚې دٖ چې  

. دا ِحفي تا٠د د ٠ٚې فر٘ٔګٟ ټٌٚٔې ٠ا فر٘ٔګٟ ِٚسسې ٌکٗ راد٠ٚ، ت٠ٍٚز٠ْٚ، جٚړ شٟکې س ِٟٔٚ ښار پٗ آغٚ
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 6تر 2 ٌٗ :د پاڼٚ ش٠ِرٖ

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : ٠ادٚٔٗ

 

ٌې ِٚسسې ٠ا ٚٚرٞ جٚړ شٚی ٚای، ِګر ٠٘څ ٠ٚې ِسٌٗ ٌ اٚ ٠ا کِٚې خپرٔد٠ٚې ټٌٚٔې چاپٟ خپرٚٔې، ٠ٚتساتٚٔٚ
اٚ د دٖ د آثارٚ، افکارٚ اٚ شعر ٠ِٔٗ  د ٔٚزادٞ شخصٟ ٠اراْاٚ  یپٗ خپٍٗ ٔٚازادآدرس دا کار ٚٔٗ کړ اٚ ت٠ا َ٘ 

عٍَ اٚفر٘ٔګ تٗ، پښتٚ ژتې اٚ ادب تٗ د ٔٚزادٞ صاحب دا ٚاي ٚتٚا٠ٔدي چې د ِخکتٔې دا ِحفي جٚړ کړٞ. زٖ 
  .د ٔٚزادٞ د چاپ شٚٚ آثارٚ ٌٗ سپأسٚرأٚ ٔٗ ِٔٔٗ کَٚ چې د چاپ تار ٠ې پر اٚږٚ اخ٠ستی دی٘څې ستا٠َ اٚ 

عٍَ اٚ ادب تٗ ٠ٖٚ الستٗ راٚړٔٗ  ،تٍکې ټٌٚٚ فر٘ٔګ٠أٚ تٗ د دٖ کٚرٔۍ تٗ، ٞ د آثارٚ چاپ٠دي ٔٗ ٠ٚازې دٖ تٗ،د ٔٚزاد
 اٚ ت٠ا ټٌٚٚ فر٘ٔګ٠أٚ تٗ د دې تر٠ا ِتارکٟ ٚا٠َ. ، د دٖ کٚرٔۍ تٗاٚ تر٠ا دٖ چې زٖ پٗ اٚي کې دٖ تٗ

کې چې  ټٌٚٔٚ پٗ پرِختٍٍٚ ٠ٚ دٚد تأدې تدي شٚٞ دٞ،د کتاتٚٔٚ ِخکاتٗ اٚس د ٔړۍ پٗ کچٗ پٗ اٚ د فٍِٚٔٚ پرأستي 
تڼٗ َ٘ تجارتٟ د کٍتٚرٞ ارزښت تر څٔګٗ، ٠ٚ څٗ ، د ِخکتٔې غٚٔډې اخستٔې اٚ ٌٚستٔې کٍتٚر ِٚجٚد دیکتاب د 

د ِخکتٔې غٚٔډې اٚ  ږٞچاپ٠خرڅالٚ پٗ ٠ٔت ٔٗ ډ٠ر ځٍې د کتاب تر عکس ٚاد کې ٠خٚ زِٚږ پٗ ٘درٌٚدالی شٟ، 
اٚ اٚ ٠ٌکٚاي ٠ا شاعر پ٠ژٔدٔٗ د کتاب د کتاب خرڅالٚ ٌٗ پارٖ ٔٗ، تٍکې ِٚخٗ ٠ې تر ډ٠رې أدازې پٚرې ٠ې َ٘ 

 .ٚٞلدردأٟ 
تٗ پاَ ٚر اٚښتی دی. زِا د  ې دٚدپٗ افغأأٚ کې د کتاب د ِخکاتٗ دٚد پخٚا دِٚرٖ ٔٗ ٚ، اٚس اٚس ٠ٚ څٗ د

خکاتٗ دٚد د شپ٠تِې ٌس٠زې پٗ پ٠ي کې ٌٗ دٌٚتٟ اٚ رسِٟ ِاٌِٚاتٚ ٌٗ ِخې پٗ عٍِٟ اٚ ٘ٔرٞ ډٚي د کتاب ِ
د ٠ٚې ٠ِٔٗ پټې فر٘ٔګې حٍمې ٌٗ خٚا رأِځ تٗ شٚ.  ٘غٗ ٚخت تٗ چې د کَٚ ٠ار پٗ کاتي کې  ِٚسساتٚ ٔٗ جال 

دٚستاْ ٠اراْ سرٖ شاعر ا٠ٌٚکٚاي دٚست کتاب چاپ شٚ، ٔٚ د چاپ شٚٞ کتاب ٠ٌکٚاي ٠ا شاعر تٗ پٗ کَٚ کٚر کې 
 ا دٚٚ تٔٚ تٗ پر چاپ شٚٞ کتاب تأدې د ٔمد پٗ ډٚي خترې کٌٚې. راټٚي کړي اٚ ٠ٖٚ ٠

کٍٗ چې پٗ ٚطْ کې  رٔګارٔګ تادٚٔٚ زٚر ٚاخست، فر٘ٔګٟ ٠اراْ دٚستاْ سرٖ خٚارٖ ٚارٖ شٚي، ٘ر څٗ ګډ ٚډ 
 ... څٚک شٚي، ت٠ا ٔٚ څٚک چ٠رې ٚالړي اٚ 

 کړی ٚٞ.څٚ غٚرٖ ت٠ٍګې ٠ې دا دٞ:کتاتٚٔٗ تٗ چاپ شٚٞ ٚٞ، ِخکتٔې تٗ َ٘ شٚې ٚٞ، ِا تٗ َ٘ ګډْٚ پٗ کې 
کاي د  ۱۹۹۱د شعرٞ ټٌٚګٟ د ِخکاتٗ پٗ پٍِٗ د « چٔار خترې کٚٞ»ــ پٗ ِاسکٚ کې د پ٠ر ِحِد کارٚاْ د  

جٔٚرۍ پٗ ٠ٚ د٠رشِٗ ٠ٔټٗ د څٚ تٔٚ فر٘ٔګ٠أٚ ٌٗ خٚا ٠ٚشأدارٖ ِحفي ٠ٔٚٚي شٚ چې د ِماٌٚ، شعرٚٔٚ اٚ خاطرٚ 
د ع٠ٍزٞ ٌٗ خٚا د ٠ٖٚ سٔدر٠ز پرٚګراَ پٗ ترڅ کې، د ګي پاچا اٌفت، غٟٔ خاْ غٟٔ، ٠ٍٚٚ پٗ ګډْٚ د استاد ٠ار ِحِ

 حِزٖ ش٠ٔٚارٞ، پ٠ر ِحِد کارٚاْ اٚ ځ٠ٔٚ ٔٚرٚ شاعرأٚ شعرٚٔٗ د ِٚس٠مٟ پٗ څپٚ کې ٚاٚرٚي شٚي. 
ارکٟ د ِحِد صفر خٚار٠کښ د ډِٔد ځ٠ٔٚ ٔٚرٚ فر٘ٔګٟ کارٚٔٚ تر څٔګ ــ د ډِٔارک پٗ ٚا٠ٍٗ ِٟٔٚ ښار کې 

 .ِٗ ٠ٔټٗ ۱۴کاي د اګست پٗ  ۲۱۱۱ پښتٚ لاِٚس)ډِٔارکٟ پښتٚ سِٔدرګی( د ِخکاتٗ ِحفي، د
کتاب « اٚ ال ګٍٚٔٗ سٚځٟ... »کاي پٗ جْٚ کې  د ډِٔارک پٗ آغٚس ِٔٚی ښار کې د اترا٠َ٘ ٔع٠ِٟ  د  ۲۱۱۲ــ د  

 د ِخکاتٗ ِحفي.
 ٔځٚ ډا٠ٌٚ د ِخکتٔې ِحفي.کاي د جْٚ اِٚٚٗ( د ٔٚزادٞ د پ ۲۱۱۵ــ  اٚ دا دی اٚس)د 

پٗ ٔٚرٖ ٔړۍ کې د ِخکتٔې ِحافي اکثرآ د کتاب د خرڅال ٌٗ پارٖ ٚٞ، خٚ زِٚږ دا ٔٔی ِحفي کې ٔٗ کَٚ کتاب 
خرڅ٠ږٞ اٚ ٔٗ َ٘ د شٙرت ٌٗ پارٖ دی، دا ِحفي ٠ٚازې د ٠ٌکٚاي اٚ شاعر د لدر دأۍ پٗ غرض اٚ د کتاتٚٔٚ د 

 ٔدې د تحث  ٌٗ پارٖ جٚړ شٚی دی.پ٠ژٔدٔې اٚ د کتاتٚٔٚ پرِحت٠ٚاتٚ تا
ٖ ٠رډٔد ژٚخپً د وې ٠ې ُ٘ ډګر تخ١ٍك پٗا١ٌٚىٕې ړې، تاد ژخٛ دٜ، ٔج١ٕر ا٠ٛ ِسٍه ٌٗ ِخې ړٚ اٚوزادٞ دزدٔٛ

زٖ ٔٗ غٚاړَ دٌتٗ د ٔٚزادٞ پر ت٠ٚګرافۍ تأدې څٗ ٚ ٚا٠َ، ٠ِٔٗ ٚاي کٚالی شٟ د  دٖ . دٌٜٝ رٚخت وااٚ ٚترخٗ 
 ٌٌٟٚ:ت٠ٚګرافٟ پٗ دې ٠ٌٔک کې ٚ
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دغٗ راز زٖ ٔٗ غٚاړَ چې د ښاغٍٟ ٔٚزادٞ دغٗ چاپ شٚٞ آثار د ٔمد پٗ تٍٗ کې ٚتٍَ. د ِٙاجرت پٗ دې چاپ٠لایر 

تٚفأٚٔٚ پٗ دې اړٚ دٚړ کې زٖ ځاْ تٗ دا حق ٔٗ ٚرکَٚ چې پرتٗ ٌٗ دې چې ٠ٌکٚاي اٚ شاعر تٗ کې، د ٔا خٚاٌٚ د 
څٗ حق اٚ اِت٠از ٚرکړٚ د ٘غٗ ٠ِٔګړت٠اٚې د ٘غٗ پٗ ِخ کې کتار ٚدرٚٚ اٚ ٌٗ کړٚ ِثتتٚ ش٠أٚ ٔٗ ٠ې َ٘ زړٖ ٚر 

ٞ د آثارٚ پٗ تاب  داسې دی ٌکٗ د استاد تٚر اٚ پ٠ښِأٗ کړٚ. پٗ ټٚي کې زِا ٔظر د ٔٔۍ ِخکتٔې اٚ د ښاغٍٟ ٔٚزاد
   اسدهللا غضٔفر د دې خترٚ پٗ شاْ:

پٗ ډېر ښٗ اثر کې َ٘ داسې څٗ شتٗ چې ٠ِٔګړت٠ا ٠ې ٚګڼٚ اٚ پٗ ډېر تې ا٠ِ٘تٗ اثر کې داسې څٗ ِٚٔدالی شٚ چې »
ارٖ شٟ. کٗ ٠ې ٠ٚې ستا٠ٚ. کٗ د کتاب ٠ِٚخ٠زٖ ستا٠ٔٗ کٚٚ، اٚرېدٚٔکی ٠ې ِِکْ ٚٔٗ ِٟٔ اٚ تت٠ٍغات ٚرښک

٠ِٚخ٠زٖ غٔدٔٗ کٚٚ، ٔٗ ٠ٚازې تې عداٌتٟ ښکارٞ تٍکې د ِخکتٔې د غٚٔډې اصٍٟ غٚښتٔٗ پکې تر پښٚ الٔدې 
 .«ږ٠ٞک
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 6تر 3 ٌٗ :د پاڼٚ ش٠ِرٖ

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : ٠ادٚٔٗ

 

http://www.taand.com/archives/32362  
ښا٠ٟ ٔٚر دٚستاْ د خپٍٚ ِسٍکٚٔٚ پٗ رڼا اٚ تجرتٚ ٌٗ ِخې د حاجٟ ِحِد ٔٚزادٞ پر ژتاړٚ اٚ عٍِٟ کارٚٔٚ تأدې 

٠ا ٚغږ٠ږٞ اٚ ٠ا ِماٌې ٠ٌٚکٟ. ِا د ٔٚزادٞ پر تخ٠ٍق تأدې څٚ کرښې ٠ٌکٍې دٞ چې د دٖ پٗ ٔٚٞ شعرٞ جٚٔګ) 
 تر٠تٚر آشٔا( کې راغٍې تجرتٚ تٗ اشارٖ دٖ.

ا( چاپ تٗ ٠ٌٚږٞ، ٌٗ ِا ٔٗ ٠ې ٠ٍ٘ٗ ٚکړٖ ښاغٍٟ ٔٚزادٞ ِخکې ٌٗ دې ٔٗ چې خپٍٗ د٠ِٚٗ شعرٞ ټٌٚګٗ)تر٠تٚر آشٔ
چې د دٖ پردې شعرٞ ټٌٚګٗ تأدې د ِمدِې پٗ ډٚي خپي ٔظر ٠ٌٚکَ. ِا دا کار ٚکړ اٚ خپٍٗ ٠ٌکٔې تٗ ِې سر ٠ٌک 

 ٚرکړ:
 د تٚتکۍ ٌٗ ٚزرٚ)د ٔٚزادٞ د شعر پٗ تڼ کې(.

ٗ در٠ٚ ترخٚ کې ِا پخٚا پٗ تر٠ښٔا پڼٚ دا ِماٌٗ ٠ا دا ِمدِٗ اٚس د دٖ پٗ ِ٘دې شعرٞ ټٌٚګٗ کې چاپ شٚې دٖ اٚ پ 
 کې خپرٖ کړې دٖ:

german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_totakay1.pdf-http://www.afghan   
  german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_totakay2.pdf-http://www.afghan   
  german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_totakay3.pdf-http://www.afghan   
 

 د تر٠تٚر آشٔا د ِمدِې پٗ ٠ٖٚ ترخٗ کې د ٔٚزادٞ  شعر تٗ ِا داسې اشارٖ کړې دٖ: 
ر،د ځأځأۍ ِارۍ ښاعتثااتې ر،دِا٘ۍښأاپٛر،دِاګړې ښاجدخٍه إٌٚٗ ږ ټِٚٛزچې ې شٛې ٌس١زڅٍٚروُ څٗ 

غٍٟ راتٗ ړٚګاْ ٚر١ٔا ٔٗ پادٌې ټٌٚٗ ، چېٔٗ څٗ وٓ« دٌٗ »دٞ اٚ ٔٛچ١چٍٟراِاښاخطرٔاوٛرٚٔٛ راٚڅِٗاښا
ړزت٠ښٍٟ، ٠ې دٞ زچې٘رچ١ر څٚن٘رړٜ.ودٜ ِٕترتاث١ر ٔٗ دَ ا٠ٚې ې خٍىٛتأدإٌٚٗ ټٚچ١چٍې رِادېښاخٛپردٞ،

خپً ٚرن دٜ.ُ٘ دار  حتٝار اٌٚدر،دٔٗ خپً ٠ا ٔٛا.ٌٗ ٘ستٛٔىٛشاعرٚرن دٜ ٔٗ رٜ ٚرٌٛدٞ اٚغّجٓ 
خپً دٞ،تٗ اپرږٞتٚږٞ، پاسٗ دٔٛاخزدخٍه ْ فغأستاداٌىٗ ٚردٜ اٚٔٗ ِرٚر٠ې ُ٘ ٌښکرٌغاتٛ،د٠ېښکرٌ

ړٞ ٔغاٚپٗ وې َ پ١غازړٖ غّجٓ اٚخپً حز٠ٓ دچېراځٟ ٠ې ِرستې تٗ ٔٗ رٜ ٠ٛتٛ ٔېاخزدخپٌٍٛغاتٛ،د٠ېٌښکر
ې پٗ ّ٘دګ فرٕ٘دُ٘ زادٜ .ٔٛ ړٞٔٗ ورأذګٚستردٌٛستٛٔىٟ َ وٛد٠ا ږاٚغٛدٔىٟ ٠ٚدَ اٚروٛدچ١رتٗ ٠ې اٚ
 ٚ:٠ٍٟ ٠ې ٚچې ړٖ لثٌٛٗ واٜ عا خدرٚاْ دپ١رِحّد واړ ٚ، دالاْ ځپٍی ٚوې خزڼ ت٠ښٍٟ تړز٠ز
 … « اٚر دیخ١ستٝ ښار أٗ راحّت تادرشٗ را»

زادٞ ٔٛدتٗ اٚحّت درٔٗ  ٚزرٚ ٌٗ کۍ وِٛې تٛتې دوې چ١رې اړ ٚدٚړپٗ ّ٘دا٠ٚد راْ ٚٚرحّت تادرپٗ څأا 
غٗ ې اٚدادٜ اٚس دشٛټٗ پٗ وې غٛ ټۍشعرغٛ،دتأد شٛ،٠ې ٌٛٔدشٛ ٔٗ عاطفٟ ستٛٔٝاشاعرٚرٚڅڅ٠دې،ستٟٛٔ تٗ 

 دٞ.ستاسٛ پٗ ِخ وې پرتې اٚ  د٠ٞدٌې ړغٛټۍ غٛ
دا ټٌٚګٗ)تر٠تٚر آشٔا(، )ٔٚزاد٠٠ې تر٠تٚر آشٔا تٌٟٚ اٚزٖ ٠ې د تٚتکۍ ٌٗ ٚزرٚ تٌَٚ( ٔٛٚشعرزادٞ دٔٛدوٍٗ ِې چې 

ٔاِٗ ٔٗ ې سر١ٌه ُ٘ ٌٗ ّ٘دِماٌېخپٍې دِې ځکٗ ٔٛ، شٛښ شعرخِٛٔٚی« کۍ ٌٗ ٚزرٚتٛتدِې»ډ٠ر ٌٛ ټٚتر،ٌٛستٍٗٚ
 ٚټاکٗ . ٖسردې ستفااپٗ 
٠ٍٛ ٚت١ا د٠ې راٚړېدٖ، زٖ « پٗ ِمدِٗ وې تر٠تٚر آشٔا»د و١سٗ دڅکٍٚ تٛ د اٚٔٗ ٚزرٌٚٗ کۍ تٛتدصاحة زادٞ ٔٛ
، زٖ وٗ ٖٔٗ ٚٞ اٚپٛ٘ٗ وې ِٛثرړٖ اٚوزدپٗ څکيتٛ داٚ ٔٗٚزرٌٚٗ تکۍ تٖٛ تٗ دچې ٌٗ عٍّٟ پٍٛ، دا ٠ُٕٚت١ا ٔٗ اړ

٠ِٛثثت حروت ر پٛ٘ې پٗ ٌٛړې اٚوٚٞ،دزدٖ پ١رې ٠ا عم١ددٚد سې دداچېدا دٖ ِّٙٗ دٖ، ِّٙٗ ٔٗ دا چې َ فىروٛ
 دٜ . ي١ٔه فااٚ

ٟٛٔ وې ٌٗ شاعر پٗ ستدٔٗ ٚزرٚ ٌٗتکۍ تٛد چې َ س١دٚرپا٠ٍې تٗ زٖ دې ستٗ ٚرٌٚٗ ٌٛستٍٛ ٞ ټٌٚګې شعرد دې 
دٖ اٚ  ړې وګډا سر ٌٙٗ ت١ا پٗ آشعر د٠ې   ٘ٓ وېذپٗ  زادٜٞٔٛ دٜ،دشٛړ جٛراْ تا حّتدرتٛ ٔٗ ٚ اٚشٛڅڅٚي 

 دٖ.وې س چې ستاسٛپٗ الټٌٚګٗ)تر٠تٚر آشٔا(دٖ غٗ دٔٛ ٚشعردپا٠ٍٗ رٚ سٕدد ګډا اٚ ٘غې د
ړٜ ٔٛ ٌِٛړ، وړٚب خڅٗ را  ٠ې٠ٛٞ ذٚق ِا شعرزچې ٞ دٞ شٛراٚړي ٔٗ ٚسې شعرداوې دې ټٌٚګٗ ٔٛ پٗ ٚشعرد 

ت١ا تٗ خپً ړٚ، وږې خٛګې سترې تأدښکال ٔٛ پٗ څٚ أځٚر٠ٚٛد شعر ، دوېٖ ٠رداپٗ دګډا ٔٛ د أځٚرٚشعر دتٗ ٠ې 
 ٚغځَٚ :تحث پسې 

ڼٚ پٗ ت، پتاسٗډٚ شٛٔر ژړي، د ِٕصٛدپسېدارپٗ ، تٗژِاتٗ راْ، تاب ١ٌٛٔتٛر، دِارپ١غٛي، دتې ِات١د، دژتخ١ً ِالد
 …ڼۍ ٚرٚړي اٚ تدتٗ ر وٛاْ ٠ٛي، د ګرتٛتې ور، د ٖ اٚښکٗتٕد

http://www.taand.com/archives/32362
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 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : ٠ادٚٔٗ

 

ګۍ ١ٔا دپاوې ږې اٚخٛب ِاشِٛتٛدچې شاعر ږٞ و١ي ٍ٘تٗ ١ٌد،ٌٌٛئٚ« ِٔٛٝ شعرچې تاسٛ تکۍ ٚزرتٛدپٗ خپٍٗ »
ټکٚرٚٞ. غّٛٔٗ اٚٔٗ ٞ دردٚٔد تپً شٛژٚسٕٟ اٚخپً ٖ دٌٛسردٚتٛ پ٠ٗااخاطرځای د ٘غٗ اٚخت ٚ٘غٗ ځٟ اٚ دتٗ 

 ٚګٚرئ:
 ٖٚاچاٟ٘ ــتب څـــٗ ٛـــتــِٛـــاشـــــ»ِ
 ېـــــٌٛــې وــــٛتــــً ٌـــــٗ تــتږ ٛــــِ
 ر ٚاٜٛــــــوآ د خــــټـٚ ىې ــــــــاشــو
 ېــٌځـاې ــــې ٠ــــٛ وـــــٔارــ١ــــٝ تــچ
 ېـــــــٌړٚٛـــــــٛ جـــ١ــــىـــــٛتـــــــــت
 ٖ ٚاٜرــــسراې ـــِرٛـــٝ خــىـــاشـــو
 ېـٌٛـــ١ـــــٛ ٔــــــٗ ِـــــــتتــکــۍ ٛــــت
 ٗــــپــــر ٌـــــې پــــٗ ٠ـــــــٔٚزرٗ ـــــٌ

 ېـــــــٌٛـــــوراٗ ـــــــاتــــــٗ ِــــــتاٚ
 ٟـٗ شــتـــ٠سښا٘ٓ ص ذالــٝ ِې خـچ

 ٟــــشزدٖ ې ــې ِــٗ چـــــٛٔـــمـــــسث
 ُــــ٠ٚٚاتٗ ر ٛـــا خــ١ــې تـــې ِــــچ
 ـــــړٞوتــکــۍ ٛــترا ګــ٠ــرٖ ې ــــچ
 ـــــړٞورا ٗ ــــتاٚې ـــــ٠ٚزر ر ـــــپ
 ـړٞوۍ رـــىـــر وــــچ پـې َِــا ٠ــ١ــت

 ړٞوص الـٌٗ خٜ دا ځــي را دــٔګــٚ
 ٔٗرګــــــــــٚد ـــــد تٕــــتٕد زړګــــٟ 

 ـــړٞورا ټــــکٚر ٗ ـــــتې دا ٔدګـــٚ
 «ّٔٗٛــخر زٛـاســٔ رٛــاســٔې رــــپ

پٗ دې ټٌٚګٗ کې ٔٚزادٞ خپي فکر َ٘ د آزادٚ شعرٚٔٚ پٗ لاٌب کې اٚ َ٘ د غزي پٗ لاٌب کې ٚړأدې کړی دی. دی 
 تٚا٠ٔدٌی دی چې خپي فکر پٗ دٚاړٚ لاٌتٚٔٚ کې ٌٚستٚٔکٚ تٗ ٚرسٚٞ. دا ٠ې د غزي پٗ لٍب کې ٠ٖٚ غٚرٖ ت٠ٍګٗ دٖ:

 رشٛ
 َٛټــــــــــٌزَ زٖ اٚر ٛــــــــــٗ ســــــــــٔٚ رــــــــــ٠اٗ ــــــــــپ

 َٛټــــــــــٌر ٛـــــــشرٖ ٛـــــــٗ وـــــــــٌْ ىٛـــــــسد ُ ځـــــــ
 ـــــــــــږ ئ١ٌراٗ ـــــــــــِزٜ تاـــــــــــساٛ ــاِښـــــــــــاـــِد
 َٛټـــــــــــــٌر پٛــــــــــــې ســــــــــــپر١ٍْٔٚٚ ثاــــــــــــسد
 ُٚځـــــــــتأٗ ـــــــــٗ لثرســـــــــً ٌـــاحـــــــــســـــــــړٖ ِد
 َٛټــــــــٌر ٛــــــــې وــــــــوڅــــپــٚ أې ــــــــٛپــــٗ تــــــــپ
 ــــــړٝ وــــــخّزٝ ــــــّـــخزړٖ زٛ ـــٔدٚاــــــې ٠ــــــّــخز

 َٛټـــــــــــٌر ٛټکـــــــٗ ـــــــُ تـــــــخَ زٛـــــــٗ وـــــــتاٚس 
 ٗـــــــــٗ تّـــــــــپـــــــــړٞ آس ٓ وـــــــــ٠ر زاـــــــــ٠دزاړٖ 

 َٛټــــــــــٌر ٛــــــــــٌْ اــــــــــجأد ً ــــــــــپْ اــــــــــجأد 
 ــــږ١ٞــٛ٘ــــــپٞ زړٖ ٛــــــــسدرد دٗ ــــــې پــــــې ِــــــچ
 َٛټـــــــــٌر ىٛـــــــــٗ ســـــــــٌىـــــــــ٠ــځــٍی ساق رـــــــــف
 ــــــړٗ وــــــٔت اــــــِْ ٛــــــجٕدې ً ــــــمـــعــځــــ٠ــر دٔز
 َٛــټـــــــٌر ٛـــــــٗ ٔـــــــٗ تـــــتـــــښٚتا پـــــــسزادٞ ٛـــــــٔ

http://www.taand.com/archives/29931 
ٔٗ ٚر٠ر ٚتصاٞ ښکٍٟ ٔٛا٠ٚېٚړٞ ِرړٞ، ٔغاٖ ٔٗ سرٞ أځٚرٚشٛرٚي وا زاړٖٔٛ اشاعرٚ ت١ردوٍٗ وٍٗ ٔٚزادٞرٔد 
ږٞ. ِات١ پٗ پتاسٛ ٔٗډٚ شٛٔرٚژې دچې ٔفٍٟ درٚٞ صااٚېتٗ فتٖٛ ځاْ سرۍ ٔدرٔٗ اشاعرځأګړې ٌٗ ړٚٞ اٚ جٛ

 ٚګٚرئ:
 ٔډٖٚــځِٗ ګٚرٖ پٗ تٙأٗ ِې ښاَ آذاْ ِا

http://www.taand.com/archives/29931
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 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : ٠ادٚٔٗ

 

 ږٞٔٗ ِات١ډٚ شٛٔدپٗ پتاسٛ رٚژې ٔفٍٟ 
ٖ د سررت ِٙا ٔٗ اپٗ شاعردىاٚچٌٛٝ زٚراپٗ لاف١ٗ ٠ې ړې دٖ. پاٍِرٔٗ وٖ ٠رډتٗ ٚاي شعر ٔٗ لاف١ٗ آزاد ٌٗ زادٞ ٔٛ

ړٞ اٚ وزٖ ٔٗ تاد٠ٚاځٚأۍ تا٠ٍٍې ، خپٍې تٍٍېدڅٚ تراړٞ، ٔٛ خ١رغٛدأځٚرٚشعرٌٗ ٍِىې ٔٗ ړٖ دپٗ غاي لاف١ې وچىٛ
ِرستٗ زٚراٚٔٛ پٗ ٞ أځٚرٚشعرې ّ٘ددُ٘ ٖ سرب تٛډاخپً تٛږدٞ اِٚرُ٘ و١َ شعرٔرې د ٔٛ تأدټپٚپر خپٍٛ 

 ٚړٞ .ِرګٚتې ٚ
شٛ اٚج ګڼالٜ ٠ې   ک٠سٗ« اپاچګ٠راٚ» ِاٟ٘ دخٛ ٜ ک٠ږٞ، ّٔٛٔې ١ِٕدالښې شعرٚاي لاف١ٗ دوې دې ټٌٚګٗ پٗ 
ترخٛ دٚاړٚ وې دېټٌٚګٗ)تر٠تٚر آشٔا(پٗ  زادٞ ٜٔٛ دٜ، اٚ د٠الٚتغزٌٟ شعر ـ ِٟ ْ رزتپٛ٘اادشعرتٗ ښتٚپسٕٟ .اٚ

ٌٛ أاخٛاٚ ٔٛ ړا١ِ، ِٛٔٛد رزٍِت ْ فغاداچې دٜ « اَ دٚرا٠ْې » ّٔه حرګٗ ت١ٍښٗ ِٟ شعر ې. د رزتٗ پاٍِرٔٗ شٛ
 ړې دٖ:وټٗ غٛراتٛواغذوې دٚٚ ګ٠ٚې پٗ رٖ ِٔٚٔٗغٛ

 اَ دٚراْحرِٔک 

 ٟـــشر د کٚڅې رااـــ٠دا ـــٗ ت١ـــتر اـــ٠ثَ رٚٛـــو
 ٟـا شــىـٗ ِٛســـتــډ ٚ ٛٔـٛ شـچٚې ـ٠َ اـغــچې پ١

 ـړٞور ٛـ٠ٕٛسٚپٗ ګرګ٠ْ ٗ ت١ا ـس تــ١ٚ٠رــَِ ٛـــو
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پٗ  ٌٛٔٗ ا٠ٛې اٚ دخاطر،ٌې تجرتېټٚٔد ژٚخپً زادٞ دٔٛپٗ شعر کې د ٔٚزادٞ غٚښتٔې اٚ پ٠اَ ښکارٖ اٚ تراال دی 
ړٜ ٌِٛ ې څخ٠ٗرداوثر٠ت ٌٗ ش اخاِٛاړٞ د غٖٛ ٔٗ چ١غٛ سراپٗ خپٍٛ شاعراړٞ اٚغٛٚرٔٗ ٔٗ ، ځٚاتٟٚ٘ٚسٛوأٛ 
 ٟ٘:ٚپٗ خاطر چغې ف٘دې ّ٘دٞ، دړ٠ې وښ ٠اٚ راٚتاسٟ ګرٞ را ٍِٚر وتار د ت١ا خپً ٔٛځاْ اٚ 

 راٚځـَٗ ــتزارٖ ً ٌٗ تاـمـعر د ٛــٔ
 راٚځـــَٗ ـتښارٖ ٌٗ ې ٛٔدـٛغـ١ٛٔـٌ

 ٖسراْ ٠ٛڅ٠رې ګرتٛ ګٚتمد٠رپٗ د 
 راٚځَتٗ رٖ تاـٗ وـٛ ٌـٔښـ٠ــاراٛــ٘
 زَوٝ ٔٗ پر٠ٛڅـرتې الٔدٚ ٠رار ــت

 راٚځـَٗ ـتـګـارٖ ٔاٗ ٌٗ ـٛتـثـّــٌٚ 
 تٗ ٠ٛسُر ٗ ٠اپٗ ١ٌّٛ وې تٗ ِې ١ِٕ

 راٚځـــَتٗ رٖ اــ٠ثرٌٚٗ ٖ، ٌٗ لاصد
 تروٍٝر ٠اځَ د تٗ دٚد پٗ ښٔا ر٠ـتد 
 راٚځَتٗ رٖ ٌٗ واْ ٛــ٠رٚ د اـ١ـتد

 ړٖٔٗ وګٗ ت١ا جب ٠ٛد اچٝ شٍّٗ ِٝ 
 راٚځــــَٗ ـترٖ اـ٘ړې اـغٌۍ د الــِ
 ړَوړ جٛڼ تاپ١غٍٛ د وې تٗ ښارٌّرد
 راٚځَٗ ـترٖ ّاـپٛ وې ٌٗ خـشرٚ ٛــت
 «ږٞ!ت١ښتۍ ډٚ»وړَ ږغ تٗ تٗ وښتٔٚپ

 راٚځــَٗ ــترٖ ىاــٔاٗ ــٗ ٌــتاررــلٚ ا
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ټٌٚګې)تر٠تٚر زې( اٚ ددې جٕاګٚ ٔأۍ ټٌٚګٗ )دٚړأٛ پخٛٚشعرزادٞ دٔٛد تحث وې  ځأګړٞشٟ پٗ ٠ٛاٜ و١د  
ګ ددٖ جٛٔدا ٔٛ ٚشعرزادٞ دٔٛد٠ُ چې ٖ ٚاِرَ. دٚٔٗوٛر وادا ٌتٗ زٖ دخٛ ، پرتٍٗ شٟٖ ٔٗ ٠ٌٛٗ تً سرٚشعرآشٔا(

 .دٜپ١شىش  زٖتجرتٛ ٠ٛ تاٞ ٠ٛٔٛ شعرد
ت دٞ، تخ١ٍماي ِحصٛد دٚرې ٠آسٛٔٛ ،٘جرتٛٔٛ، ِاتٛ، ٔٛ، رٔځٚٔٛد دردٚٔد دا ټٌٚګٗ ددٖ دژٚٔٛ ٚشعرزادٞ دٔٛد

ٖ ٌٗ ٠ٛٞ اٚوٛس فسٛأې پسې ځٚاتٗ خپٍې ژسا رپٗ ٜ دٜ.شٛږأځٚر ض١ّرغښٗ تٚګٗ ددٖ دزړٖ اٚپٗ  چې پٗ وې
١ِٕېجذتٗ دوې ت١ا ُ٘ دٖ پٗ ٖ سرٖ،سرٚ ستٛٔزاٚٔٛ ړاٌٚٚٛودې ټٚخٌٛٗ اْ دٜ، ٠ٛس ګرالٖ سر ٔىٟ حاٌترٔځٚٚ

  وې ١ِٕېجذتٗ .ٚرخپٍې  اٚددٖ د١ِٕې جذتٗ د خٍىٛ ، د١ِٕې جذتٗدطٓ دٖ، دٚ ۍٔدژٚ
څٚ ٚرځې ِخکې د پښتٚ ٚرځ پٗ غٚرٚ اٚ ٔارٚ سٚرٚ ٌِٚأځي شٖٚ، د احساساتٟ ٌِأځٍٚ تر څٔګ پر پښتٚ ژتې 

 تأدې څٚ تٔٚ ر٠ښت٠ٔٚ زړٖ سٚأدٚ د دې ٚرځې د ٌِأځٍٚ پٗ خاطر داسې ٠ٌکٍٟ ٚٚ:
 د پښتٚ ژتې د ٌِأځٔې پٗ ٠ٚاړ»

http://www.taand.com/archives/30041
http://www.taand.com/archives/30041
http://www.taand.com/archives/30123
http://www.taand.com/archives/30123


  

 

 

 6تر 6 ٌٗ :د پاڼٚ ش٠ِرٖ

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : ٠ادٚٔٗ

 

التصادٞ ،  –ژتٗ تا٠د س٠اسٟ  –چغٚ ٔٗ پأګِٔٗ کېږٞ ِا پخٚا َ٘ ٠ٌکٍٟ اٚ ٠ٍٟٚ ٚ: ژتٗ پٗ تشٚ ٔارٚ، سٚرٚ اٚ 
 فر٘ٔګٟ شٟ .

زٖ ٠ٍ٘ٗ ٌرَ چې ٘ر څٚک د خپٍې ِٚرٔۍ ژتې د ٌِأځٔې ، پأٌې ، رٚزٔې اٚ پأګِْ کٚي حق ٌٚرٞ، خٚ ژتٗ پٗ 
،  ږٞ اٚ ٔٗ ٚدٖ کٚٞ . ژتٗ د ع٠ٍِٟتشٚ ٔارٚ ، سٚرٚ ، چغٚ اٚ ٘غې تٗ د ٠ٌٚٚ ستا٠ٔٚ پٗ ٚرکٌٚٚ ٔٗ پأګِٗ ک

ږٞ اٚ تر ټٌٚٚ ِِٙٗ دا چې ژتٗ تا٠د پٗ غٚرٖ تٚګٗ ٠تخ٠ٍمٟ آثارٚ پٗ رأِځ تٗ کٌٚٚ اٚ د غٚرٖ اثارٚ پٗ ژتاړٌٚ ژتٗ ک
 «التصادٞ ، فر٘ٔګٟ شٟ ... –س٠اسٟ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001882552459&fref=nf 
رئ چې ٠ٌکٚاي ٠ې پٗ ٔس ٠ٗ شٟ، کتاب ٚړ٠ا ِٗ غٚاړئ، ٠ٚې پکٗ غٚاړئ ژتٗ ِٚ پ٠اٚړې اٚ ٌٗ س٠االٔٚ سرٖ س٠اٌ»

 «ِٚړ شٟ اٚ تي کتاب درتٗ ٠ٌٚکٟ. د ٘غې اٚ دغې ٚرځې ِٔأځي کَٚ ځای ٔٗ ٠ٔسٟ.
  https://www.facebook.com/bahijothmani?fref=nf  

ٔارٚ اٚ خپٍې ِٚرٔۍ ژتې تٗ ٠ې پٗ اٚ دا کار دا دی ښاغٍٟ ٔٚزادٞ تر سرٖ کړ. خپي کتاتٚٔٗ ٠ې چاپ اٚ خپارٖ کړي 
 ٔٚر ٠ې پر تاسٚ. .اٚ شعارٚٔٚ ٔٗ، تٍکې عِال خدِت ٚکړسٚرٚ 
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