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 وزرو هـل ۍـکـوتـت د
 (کې ڼب په شعر د زادينو د)

 دویمه برخه
  

 څنګه او دى سولىرار رېپو پایه تر نيا د د څپو غود او دى خيستىا پسې بدلونونو او نودوبا ګنګارنر ندژو د شاعر
 نه دۍبوزړ او بلميتوز شاعرله . ټويل ركو ځانته كې رشو او څپو توپاني په ځکه دى، دتعا هسر كشمكش چې

 : یيوا ختونهو طالیي ختونوتهو وزرو د تکۍتو د او يكو شكایت
 

 واى نه اشكېـك ېـم بوـميتـلز
 واى ميشهــه مې بتوــــماشوم

 ... واى كينه به نه ترــفــن هــن
 

 لهجه بله په یې كه چې ده لېروكا سېدا یې لهجه رۍكندها چې ږيكي لليد یهورا له كې نووشعر ځینو په زادينو د
 : ږينيورا وزن شعر د او راځي یاتهز كمه هجا هیو شعركې، واړوې ېباند

 

 نهګلو هسر ته بلاور رتو و كهـل
 راځي څاــن هـپ كې وــرګ هــینو
 

 د راز غهد. ږيیړجو نهور جمله هسې او ږيبياخر وزن ،شي یستلا و رىتو «و» د نه بيتي نيم ړيلوم له كه لتهد
 . ده ېشو رولكا بڼه ېهمد په لهجه رۍكندها هم شعركې ېالند ليك سر تر «ېساند»

 نهور یروتصا ښکلي ينو او یې وړيمر ړي،نغا هسر نهانځورو يشو رولكا  زاړه نواشاعر وتير د كله كله ينوزاد
. ږيماتي نه پتاسو په ډوشون د روژې نفلي چې درويصا اوېفتو ته ځان هسر ۍندر نهاشاعر ځانګړې له او ړويجو

 :وګورئ
 

 ږيماتي نه ډوشون د پتاسو په روژې نفلي ځنډوه مه ګوره مې بهانه په آذان ښامما
 

 په، ړينغارا هسر كې تركيبونو نویو په مفاهيم اريتكر زاړه چې ږيكي لليد شعركې نومي «ریا زوړ» په راز غهد
 لىړمالت هم او ده دېبایلو نهاخز ځوانۍ د یې هم چې ښیي سېدا او ږدي كې مخ ته لوستونكو خپلو یې ڼهب ېنو
 : دى هم دهماآ ته خدمت او ګڼي آس ړىك ینز ځان یې څنګه تر خو ،یيوا غالسترا ښه ته بتوډابو

 ریازوړ
 دلىـــــــیرژ رــعــش وــی زه
 وړى دواــب ېــــاڼــپ ېـاڼـــپ

 شم راټول به كې بلاور ستا
 لىدـښتیـت هرــاعــش هـــل
 ږمــیډار نه ړيپ شپې د
 چيچلى رما ورځې د یم
 غلمرا بيه په وانۍــځ د

 لىړت الـــم ته بتوډابو
 نه نهایوګر څیرې دې له
 یستلىا راسر كچا زړه د

 نهرګو زړه د بند مى اوس
 ىدالـــریــتي شى هـن نهـیو
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 سته نه تسل یې زــیوتا هــپ
 ىــــلــهو الــب هــڅ الـــمُ
 مــپای اــعدُ  هــپ اــچ وــی د

 ىالـــيستـخا شم نه یې منو
 ېــم دويیا سته هم رانیا

 ړىوـسرل رځمهــګ هـځک
 ردىیا زوړ یو هم زادينو

 ړىـك ینز وي چې آس لكه
 

 د هسر رتمها نهاشاعر په او دى چولىا زور یې قافيه په. ده ړېك پاملرنه هیرډ ته وال قافيه نه شعر آزاد له زادينو
 زهتا نهدویا ځوانۍ بایللې ،تللې خپلې د څو تر اړي،خيرغو نوانځورو د نه ملكې له شعر د ړهغا په لكچكو قافيې

 او زور په نوانځورو يشعر ېهمد د هم هسر بتوډابو خپل او ږديكي مرهم منر شعر د ېباند نوټپو خپلو پر او ړيك
 . وړيمرو ګوتې مرسته

 شو ګڼالى اوج یې کیسه «اپاچ ګیراو ماهي»د خو ،کیږي ىميندال نمونې ښې شعر وال قافيه د كې ټولګه دې په
 دواړو كې (بریتور آشنا)ټولګه دې په زادينو د او دى، ىیالو شعر تغزليـ  ميرز نبپوهااد ته شعر پښتو سنياو

 او نوړامي ،مونورز د ملت نفغاا د چې دى «دوران امحر نمك» یې ګهبيل ښه شعر ميرز د. ېشو پاملرنه ته برخو
 :ده ړېك ټهغورا كې كاغذ توګو دوو په یې نمونه رهغو لواناخو
 : دوران امحر نمک

 

 يـــشرا کوڅې د راـــی د اـــبي هـــب راـــیبرو موـــك
 يـش اــكـموس هـــت و ډــونـش وـچو ېـی ماـغــپي چې

 ـړيك روـینوسو په ګرګین بيا هـب ســیويرــم موـــك
 يـش اـنا زواــن ابي وار وـــــی هــــب روــــم هــــكوم
 ـــړيك زهاـــت رهاـــن تـــپ انيـــپ د اـــبي هـــب كوڅـــ
 يــش هاــش دــمـــحا د روان هــپل رــپ اــبي هــب كوڅــ

 ـږيكي روــس اــــبي هـــــكل هـــــب رـــــخنج رـــــكبا د
 يـش رمالـــت رهوـــــت بوـــــیا د هـــــكل هـــــب اـــــبي
 ړيـــركـــس رـــپ كوڅـــ هـــب ټکرى ادې زىاـــغ د

 يـش اـــبي هـــــكل هـــــب رهوـــــخ هـــــچيغ ـــــۍمالل
 ـړيك كوڅـــ رهوګـــ هګـــج هـــب ملهـــش پــښتون د

 يـش هاـرشــشي د نــن څوك یهاخد هــبروـــخ اثمير
 مـیوس وــكلي وــــنورا د هـــــــتور رـــــــخب هــــــك
 يـش ژړا هــپ هــب رــــــــخيب د ــــــــږهتي هرــــــــه
 ړيك رهكاـښ رګهتس هرـس كوڅـ هـب هـت ښکرل هرـس
 يش ائيبریاـس ى،اـځ ېـی ېدـغون سرـخ روـت ىــچ
 انوــبيبي د ېـــــچو يـــــش هـــــب كېاوښـــــ هـــــكل
 يــش ربالـك د رټــغـ ا د هــــــب لوټــــــــ هــــــــكل

 هـبرخ هـپ وـش وــــم امرــــح كــــنم دوران هڅــــ
 يـش الـب هـــت نيړوـــــپ روـــــم د ىـــــبچ ىـــــچ
 ږييسور وروره رــــت ورور هــــــك!  زادىوــــــن
 يـش رمالــــب واړه هـــــــــب ېټـــــــــپ املېـــــــــم
 

 حس او عيني بله شعر د زادينو د ځورولنا وستونز دې د شعركې په او نمونې ۍندژو وستونز د نهاندژو عيني د
 شعركې دې په. دى شعر ېالند ليك سر تر« لتهد» د ګهبيل ښه لوټو تر كې مجموعه دې په. ده نهګړنځا نكېوكيد

 ديپر هر په لتهد هسر ه،سر نواخز غني له بورتجا او ړوكزد د چې ځوروينا لحا ومهاجر هغو لوټو د شاعر
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 په تشویشونو او چرتونو د ږي،كي لليد تهور ارزۍ كم په یا او يلر نه بيه یڅه یا كې( ېباند د ادههيو له)لچاپيریا
 :دي روان رلو په ستۍني د او الهو كې رسمند

 

 کهــاوښ ېوـش هبند كې هــڼاـب هــپ زه
 لتهد موـش انیورــګ د هـن ، مهـلي د هـن
 ۍــټوــغ دلېـــیرژ هــتــخو ېــب كهــل

 هــتـلد موـش انوــاغــب د نه ،كاكل د نه
 آرام دــونــمو ېـم ېدــانـب پرساحل نه
 تهـــلد موــش نوپاــت د هــن وــپـڅ د هــن

 مــــوتــپری لاـــخ غلوـــپي د يتند پر نه
 لتهد مشو وانپيز ډوشون وپرسر سپا نه
 هوـــش اتېـــپ وـــخدر ،ليال لخيا د ماز
 هــلتد مشو ناــــخ آدم نه نمجنو خو نه
 ليدــل هــــــونـــوبــخ ږېغي دۍپر د ما
 هــلتد مشو ناـغــفا د هــن رپوــی د هــن
 دـــونــم نه و زاربا مې چيغو تغير د
 هــتــلد موـش ارزان نشا هـپ زادىوـن د

 مطلبد دویمې برخې پای


