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تأرٝخ۵۸۰۲/۸۰/۵۲ :

ّاشر ٗ ّٗٝسّدٓ :پّٕٗدٗی آصﻑ تٖاّد

د ت٘تکۍ ىٔ ٗزرٗ
(دّ٘زاد ٛد شﻌﺮ پٔ تڼ کې)
ىٍٗړۍ ترخٔ
څٔ مٌ څيٗرىﺴٞﺰې ش٘ې ﭼې زٍ٘ږ ټٗىْٔ اٗخيل د ﺟګړې ښاٍار ،د ّاپٕ٘ۍ ښاٍار ،د تې اﻋﺘثارۍ ښاٍار ،د
ځاّځاّۍ ښاٍار اٗ څٔ ّ٘رٗ خﻄﺮ ّام٘ ښاٍاراّ٘ ﭼٞﭽي ٜد ٛاٗ ىٔ «دمِ» ّٔ څٔ ﭼې ،ىٔ ټٗىې دّٞا ّٔ پاړٗګاُ ٗرتٔ
راﻏي ٜد ،ٛخ٘پﺮ دې ښاٍار ﭼٞﭽيې ټٗىْٔ اٗ خين٘ تاّﺪې ٝې دً اٗ ٍْﺘﺮ تاﺛٞﺮ ّٔ د ٙمړٕ .ٙﺮ څٗك ﭼې ٕﺮ ﭼٞﺮې
د ٛزٝړ زتٝښي ،ٜﻏَﺠِ د ٛاٗ ى٘رٗ ٙرّٔ ٗرك د .ٙىٔ ٕﺴﺘّ٘ن٘ شاﻋﺮاّ٘ ّٔ خﭙو ٝار ،دىﺪار اٗ ﺣﺘ ٚدار ٌٕ
ٗرك د .ٙخﭙو ىښکرٝې ،د ىﻐات٘ ىښکرٝې ٌٕ ٗرّٔ ٍﺮٗر د ٙاٗ ىنٔ د اﻓﻐاّﺴﺘاُ خيل د خﺰاّ٘ د پاسٔ ٗږ ،ٛتږٛ
پﺮاتٔ د ،ٛخﭙو ىښکر ٝې ،د خﭙي٘ ىﻐات٘ د خﺰاّې  ٘ٝت٘رٝ ٙې ٍﺮسﺘې تٔ ّٔ راځ ٜﭼې د خﭙو ﺣﺰ ِٝاٗﻏَﺠِ زړٓ
پٞﻐاً پٔ مې ّٗﻐاړ ٛاٗﭼٞﺮتٔ ٝې د مً٘ اٗرٝﺪّٗن ٜد ﻏ٘ږ اٗ ٝا د مً٘ ى٘سﺘّ٘ن ٜد سﺘﺮګٗ ّﺬرأّ مړّ٘ . ٛزادٌٕ ٙ
د ﻓﺮْٕګ پٔ َٕﺪې زٝړزتٝښي ٜتڼ مې خﺰاُ ځپيی ٗﻻړ ٗ ،د پٞﺮٍﺤَﺪ مارٗاُ دﻋا خﺪا ٙﻗث٘ىٔ مړٓ ﭼې ٗٝيٝ ٜې ٗ:

«راشٔ درﺣَﺖ تارأّ ښار اخٞﺴﺘ ٚاٗر دی»...
ّا څاپٔ د رﺣَﺖ تاراُ ٗ ٗرٝﺪ اٗ پٔ َٕﺪې اړ ٗ دٗړ مې ﭼٞﺮې د مٍ٘ې ت٘تکۍ ىٔ ٗزرٗ ّٔ د رﺣَﺖ اٗتٔ د
ّ٘زاد ٛسﺘّ٘ ٜتٔ ٗر ٗڅڅٝدې ،شاﻋﺮأّ ﻋاﻃﻔ ٜسﺘّ٘ٝ ٚې ىّ٘ﺪ ش٘ ،تاّﺪ ش٘ ،د شﻌﺮﻏ٘ټۍ پٔ مې ﻏ٘ټٔ ش٘ې اٗ
دا د ٙاٗس دﻏٔ ﻏ٘ټۍ ﻏ٘ړٝﺪىې د ٛاٗسﺘاس٘ پٔ ٍخ مې پﺮتې د.ٛ
مئ ٍې ﭼې دّ٘زاد ٛدشﻌﺮّٗ٘دا ټٗىګٔ(ترٝتٗر آشّا)ّٗ( ،زادٝ ٛې ترٝتٗر آشّا تٗى ٜاٗزٓ ٝې د تٗتکۍ ىٔ ٗزرٗ
تٗىً) ٗى٘سﺘئ ،تﺮ ټٗى٘ ډٝر ٍې«د ت٘تکۍ ىٔ ٗزرٗ» ٍّٗی شﻌﺮخ٘ښ ش٘ ّ٘ ،ځکٔ ٍې د خﭙيې ٍقاىې سﺮىٞل ٌٕ ىٔ
َٕﺪې ّأٍ ّٔ پٔ اسﺘﻔادې سﺮٓ ٗټاکٔ.
ّ٘زاد ٛصاﺣة د ت٘تکۍ ىٔ ٗزرّٗٔ د اٗت٘ د څکيٗ مٞﺴٔ د «ترٝتٗر آشّا» پٔ ٍقﺪٍٔ مې راٗړې دٓ ،زٓ ٝې د تٞا
ٗٝي٘ اړتٞا ّٔ ٗ ،ٌْٝدا ﭼې ىٔ ﻋيَ ٜپي٘ٓ تٔ د ت٘تکۍ ىٔ ٗزرّٗٔ د اٗت٘ څکه پٔ زدمړٓ اٗ پٕ٘ٔ مې ٍ٘ﺛﺮٓ ٗ ٛاٗ مٔ
ّٔ ،زٓ ﻓنﺮمً٘ ﭼې دا ٍَٖٔ ّٔ دٓ ٍَٖٔ ،دا دٓ ﭼې د داسې دٗد ٝا ﻋقٞﺪې پٞﺮٗ ،ٛد زدٓ مړې اٗ پٕ٘ې پٔ ى٘ر
ٍ٘ٝﺜثﺖ ﺣﺮمﺖ اٗ ّٞل ﻓاه د.ٙ
د دې شﻌﺮ ٛټٗىګې ىٔ ى٘سﺘي٘ ٗرٗسﺘٔ زٓ دې پاٝيې تٔ ٗرسٞﺪً ﭼې د ت٘تکۍ ىٔ ٗزرٗ ّٔ د شاﻋﺮ پٔ سﺘّ٘ ٜمې ىٔ
څڅٗه ش٘ٗ اٗت٘ ّٔ د رﺣَﺖ تاراُ ﺟ٘ړ ش٘ ٙد ،ٙد ّ٘زاد ٛپٔ ذِٕ مې ٝې د شﻌﺮ آىٖٔ تٞا پٔ ګډا سر مړې دٓ
اٗ د ٕﻐې د ګډا اٗ سْﺪرٗ پاٝئ د شﻌﺮّٗ٘ دﻏٔ ټٗىګٔ(ترٝتٗر آشّا) دٓ ﭼې سﺘاس٘پٔ ﻻس مې دٓ.
د شﻌﺮّٗ٘ پٔ دې ټٗىګٔ مې داسې شﻌﺮّٗٔ راٗړه ش٘ ٛد ٛﭼې زٍا شﻌﺮ ٛذٗﻕ ٝې  ٘ٝڅٔ را خړٗب مړّ٘ ،
ىٍ٘ړ ٙتٔ ٝې د شﻌﺮ د اّځٗرّٗ٘ د ګډا پٔ داٝﺮٓ مې ،د شﻌﺮ د  ٘ٝڅٗ اّځٗرّٗ٘ پٔ ښکال تاّﺪې سﺘﺮګې خ٘ږې مړٗ،
تٞا تٔ خﭙو تﺤﺚ پﺴې ٗﻏځًٗ:
د تﺨٞو ٍال ،د ﭾتې ٍاتٞﺪه ،د پٞﻐ٘رٍار ،د ىّ٘ٞﺘ٘ب تاراٍُ ،اتٔ ﭾتٔ ،پٔ دار پﺴې د ٍْﺼ٘ر ﭾړه ،د شّ٘ډٗ پﺘاسٔ ،پٔ
تڼٗ تْﺪٓ اٗښکٔ ،د ت٘تې مﺮه ،د ګر٘ٝاُ م٘ر تٔ د تڼۍ ٗر ٗړه اٗ...
پٔ خﭙئ «د ت٘تکۍ ٗزر» ٍّ٘ ٚشﻌﺮﭼې تاس٘ ٗى٘ىﺊٕ ،يﺘٔ ىٞﺪه مٞږ ٛﭼې شاﻋﺮ د ٍاشٍ٘ﺘ٘ب خ٘ږې اٗ پامې دّٞا
ګۍ تٔ ځ ٜاٗ د ٕﻐٔ ٗخﺖ اٗ ٕﻐٔ ځای د خاﻃﺮات٘ پٔ ٝادٗى٘ سﺮٓ د خﭙو اٗسْ ٜﭾّٗﺪ تﭙو ش٘ ٛدردّٗٔ اٗﻏَّ٘ٔ
ټکٗرٗٗ .ٛګٗرئ:

«ٍـــــاشـــٍ٘ــﺘـــ٘ب څـــٔ تــاﭼإٓٗ ٜ
ٍــــ٘ږ تــٔ تـــــو ىــــ٘تــــې مــ٘ىـــــې
مــاشــــــــنې آ د خــــټـٗ مــــــ٘ر ٗاٙ
ﭼــ ٚتــــٞــﺮاّـــــ٘ مــــې ٝــــې ځـاىــې

د پاڼٗ شٍٝرٓ :ىٔ  1تر3
افغان جرمه آوالیه پً دروښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي .پً دغً پتً لً موږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉ maqalat@afghan-german.de
ٝادّٗٔ :دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـﺊ

تـــــــــ٘تـــــنــــٞـــ٘ ﺟـــــــ٘ړٗىـــــــې
مـــاشـــنــ ٚخـــ٘رٍـــې راســــﺮٓ ٗاٙ
تــــ٘تــکــۍ تـــــــٔ ٍــــــ٘ ّـــــٞـــ٘ىـې
ىـــــٔ ٗزرّـــــــٔ ٝــــې پـــــﺮ ىــــﭙــــٔ
اٗتــــــٔ ٍــــــا تـــــــٔ رامـــــ٘ىـــــــې
ﭼـٍ ٚې خــالص ذِٕ ښاٝﺴـــﺘــٔ شـٜ
سثـــــقـــّ٘ـــــٔ ﭼــې ٍــې زدٓ شــــٜ
******
ﭼــــې ٍـــې تــٞــا خـــ٘ر تٔ ٗٗاٝــــٌ
ﭼــــې را ګــٝــرٓ تــ٘تــکــۍ مـــــړٛ
پـــــﺮ ٗزر ٝـــــې اٗتــــٔ را مـــــړٛ
تــٞــا ٝــې ٍَـﭻ پــــﺮ مـــنـــﺮۍ مـړٛ
ګــّٗــﺪ ٙدا ځــه را ىٔ خـالص مړٛ
د زړګــــ ٜتْــــﺪ تْـــــﺪ رګــــــــــّٗٔ
ګـــّٗﺪې دا تـــــٔ را ټــــکٗر مـــړٛ
پــــﺮې ّــاســ٘ر ّــاسـ٘ر زخــَّ٘ٓ»
ځّٝې شاﻋﺮاُ مئ ﭼې د ﺟګړې د ﻏَٞﺰې تٞالتٞو اړخّ٘ٔ اّځٗرٕٗ ّ٘ ،ٛيﺘٔ ىٞﺪه مٞږ ٛﭼې ګٗدرّٗٔ ٗچ ٗ ،ٛد
مال د درٗازٗ پٔ ٍخ مې ازﻏ ٜشْٔ ش٘ ،ٛٗ ٛد زاڼٗ ٗزرّٗٔ س٘ ٛٗ ٛاٗ...
خ٘ د ّ٘زاد ٛپٔ شﻌﺮمې تٞا د َٕﺪې ّإٞي ٘ٞد اّځٗرٗى٘ تﺮ څّګٗ ،چ سﺘّ٘ ٜىَﺪٝږ ،ٛسا ٗرم٘ه مٞږ ٛاٗ د
پٕ٘ې د زدٓ مړې اٗشﻌﺮاىٖاً ٗرّٔ اخﺴﺘو مٞږ .ٛد ٍاشٍ٘ﺘ٘ب ٝادّٗٔ اٗ خاﻃﺮې تٞا د دٓ پٔ شاﻋﺮ ذِٕ مې،
شاﻋﺮأّ ٗى٘ىې را پارٗ ،ٛشاﻋﺮ ٌٕ پٔ خﭙو ځاّګړ ٛاّﺪاز مې د ٍاشٍ٘ﺘ٘ب ىٔ خ٘ږٗ خاﻃﺮ ٗ اٗ د ﭾّٗﺪ ىٔ ّ٘رٗ
تﺠﺮت٘ اسﺘﻔادٓ م٘ ٛاٗ د اٗسْ ٘ٞدردّٗ٘ اٗ رّځّٗ٘ىٔ پارٓ ٍﺮٌٕ ٗرّٔ ﺟ٘ړٗ.ٛ
پٔ اٗسْ ٜپښتٗ شﻌﺮ مې ځ ّٗٝشاﻋﺮاّ٘ آزاد شﻌﺮ تٔ ٍﺨٔ مړې دٓ اٗ د ﻗاﻓٞې ىٔ داٝﺮې اٗ مړۍ ّٔ تٖﺮ د خﭙو ذِٕ ىٔ
پارٓ ّ٘ ٛسکښتّٗٔ ﻏ٘اړّ٘ .ٛزاد ٌٕ ٛډٝﺮ ځيې َٕﺪا مارمړ ٙد ،ٙخ٘ﻏﺰه ٝې ٌٕ ّٔ د ٙپﺮې اٝښی ،اﺣﺘﺮاً ٗرتٔ
ىﺮ ٛاٗ سالً ٗرتٔ م٘: ٛ

آ د شــــﻌﺮ ﻓﺮشــــﺘٔ ٍــــې مــــړئ خثــــﺮٓ پــــٔ ﺣــــاه
رٗٝثــــارٓ ٗرٗړٓ ٗرتــــٔ ،زٍــــا ســــالً ﻏــــﺰه تــــٔ
ځـــ٘ىۍ تـــٔ ّٗــٞـــﺴَٔ ،ﺣــَـــﺰٓ تــاتـــا زٝـــارت تـــٔ
ﭼـې د ٍاشـــً٘ ﻏــّ٘ــﺪې تــٞــاٗ ،اخــيَــٔ ګاً ﻏﺰه تـٔ
دﻏٔ راز د «ش٘ر» تﺮ سﺮ ىٞل ﻻّﺪې ﻏﺰه د ٍّځپاّګې ىٔ ّﻈﺮٓ د پاً ٗړ ﻏﺰه دٍ .ٙاښاً اٗ سثاُٗٗ سﺮٓ څّګ پٔ
څّګ درٗ ،ٛخ٘ پٔ دٗاړٗ مې تٞا سثاُٗٗ اّﺘﺨات٘:ٛ

ش٘ر
پــــــــــٔ اٝــــــــــﺮٗ ّــــــــــٔ ســــــــــ٘زً زٓ اٗر ىټــــــــــً٘
ځـــــــٌ د ســـــــنُ٘ ىـــــــــٔ مـــــــ٘رٓ شـــــــ٘ر ىټــــــــــً٘
دٍـــاښـــــــــــاٍــ٘ اســـــــــــﺘازٍ ٙـــــــــــٔ راىٞـــــــــــږ ئ
د ســــــــــــثاُٗٗ پﺮ ّٞيــــــــــــې ســــــــــــﭙ٘ر ىټـــــــــــــً٘
د ٍـــــــــړٓ ســـــــــاﺣـــو ىـــــــــٔ ﻗثﺮســـــــــﺘأّ ٗځـــــــــٌ
د پاڼٗ شٍٝرٓ :ىٔ  2تر3
افغان جرمه آوالیه پً دروښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي .پً دغً پتً لً موږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉ maqalat@afghan-german.de
ٝادّٗٔ :دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـﺊ

پــــــــٔ تــــ٘پــــــــاّې څــــپــٗ مــــــــې مــــــــ٘ر ىټــــــــً٘
زخــَــــــې ٝــــــادّٗـــ٘ زړٓ زخـــَــــــ ٚزخَــــــ ٚمــــــړ
اٗس تـــــــٔ مـــــــً٘ زخـــــــٌ تـــــــٔ ټکـــــــ٘ر ىټـــــــــــً٘
د زاړٓ ٝـــــــــار زٝـــــــــِ مـــــــــړ ٛآس پـــــــــٔ تَـــــــــٔ
د ﺟاّــــــــــاُ پــــــــــو د ﺟاّــــــــــاُ ىــــــــــ٘ر ىټــــــــــً٘
ﭼــــــې ٍــــــې پــــــٔ درد د ســــــــ٘ ٛزړٓ پــــــٕ٘ــٞــــږٛ
ﻓـــــــــﺮاﻕ ســـــــــٝــځــيی ىنـــــــــٔ ســـــــــن٘ر ىټـــــــــً٘
زّــځــــٝــر د ﻋـــقــــــو دې ﺟْــــــُ٘ ٍــــــات ّــــــٔ مــــــړ
ّـــــــ٘زاد ٛســـــــﺘا پـــــښٗتـــــٔ تـــــــٔ ّـــــــ٘ر ىــټـــــــً٘
د ىٍٗړۍ ترخې پای

د پاڼٗ شٍٝرٓ :ىٔ  3تر3
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