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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

تأریخ۰۰1۸۰۲۱۰۲ :

ناشر و نویسنده :پوهندوی آصف بهاند

د تـﻮتـکـۍ لـه وزرو
(د نﻮزادي د شﻌﺮ په بڼ کې)
دویمه برخه
شاﻋﺮ د ژونﺪ رنګارنګ بادونﻮ او بﺪلﻮنﻮنﻮ پﺴې اخﻴﺴﺘﻰ دى او دﻏﻮ څپو د د نﻴا تﺮ پایه پﻮرې رارسﻮلﻰ دى او څنګه
ﭼې ﻛﺸﻤﻜﺶ سﺮه ﻋادت دى ،ځکه په تﻮپانﻲ څپو او شﻮر ﻛې ځانته ﻛﻮر لټوي .شاﻋﺮله زلﻤﻴﺘﻮب او زړبﻮدۍ نه
شﻜایﺖ ﻛﻮي او د تﻮتکۍ د وزرو وخﺘﻮنﻮته ﻃﻼیﻲ وخﺘﻮنه وایﻲ:
زلـﻤﻴﺘـﻮب مـې ﻛـاشﻜې نه واى
ماشﻮمــــﺘﻮب مې هــﻤﻴﺸه واى
نــه نــﻔــﺮت نه به ﻛﻴﻨه واى...
د نﻮزادي په ځینو شﻌﺮونﻮ ﻛې له ورایه لﻴﺪل ﻛﻴږي ﭼې ﻛﻨﺪهارۍ لهﺠه یې داسې ﻛارولې ده ﭼې ﻛه یې په بﻠه لهﺠه
بانﺪې واړوې ،شﻌﺮﻛې یﻮه هﺠا ﻛﻤه زیاته راځﻲ او د شﻌﺮ وزن ورانﻴږي:
لـﻜه و تﻮر اوربﻞ ته سﺮه ګﻠونه
ویﻨــه رګــو ﻛې پـه نــڅا راځﻲ
دلﺘه ﻛه له لﻮمړي نﻴﻢ بﻴﺘﻲ نه د «و» تﻮرى و ایﺴﺘﻞ شﻲ ،وزن خﺮابﻴږي او هﺴې ﺟﻤﻠه ورنه ﺟﻮړیږي .دﻏه راز د
«سانﺪې» تﺮ سﺮ لﻴﻚ ﻻنﺪې شﻌﺮﻛې هﻢ ﻛﻨﺪهارۍ لهﺠه په هﻤﺪې بڼه ﻛارول شﻮې ده.
نوزادي ﻛﻠه ﻛﻠه د تﻴﺮو شاﻋﺮانﻮ زاړه ﻛارول شﻮي انځورونه سﺮه نﻐاړي ،مﺮوړي یې او نﻮي ښکﻠﻲ تﺼاویﺮ ورنه
ﺟﻮړوي او له ځانګړې شاﻋﺮانه رنﺪۍ سﺮه ځان ته ﻓﺘﻮاوې صادروي ﭼې نﻔﻠﻲ روژې د شﻮنډو په پﺘاسﻮ نه ماتﻴږي.
وګورئ:
ماښام آذان په بهانه مې ګوره مه ځنډوه

نﻔﻠﻲ روژې په پﺘاسﻮ د شﻮنډو نه ماتﻴږي

دﻏه راز په «زوړ یار» نﻮمﻲ شﻌﺮﻛې لﻴﺪل ﻛﻴږي ﭼې زاړه تﻜﺮاري مﻔاهﻴﻢ په نﻮیﻮ تﺮﻛﻴﺒﻮنﻮ ﻛې سﺮه رانﻐاړي ،په
نﻮې بڼه یې خﭙﻠﻮ لﻮسﺘﻮنﻜﻮ ته مخ ﻛې ږدي او داسې ښیﻲ ﭼې هﻢ یې د ځوانۍ خﺰانه بایﻠﻮدې ده او هﻢ مﻼتړلﻰ
بﻮډاتﻮب ته ښه راﻏﻼسﺖ وایﻲ ،خﻮ تﺮ څنګه یې ځان زیﻦ ﻛړى آس ګڼﻲ او خﺪمﺖ ته آماده هﻢ دى :
زوړیار
زه یــﻮ شــﻌــﺮ رژیـــــــﺪلﻰ
پـــاڼـې پــاڼــــې بــادو وړى
سﺘا اوربﻞ ﻛې به راټول شﻢ
لـــه شــاﻋــﺮه تـښتیـدلﻰ
د شﭙې پړي نه ډاریــږم
یﻢ د ورځې مار ﭼﻴﭽﻠﻰ
د ځــوانۍ په بﻴه راﻏﻠﻢ
بﻮډاتﻮب ته مـــﻼ تړلﻰ
له دې څیرې ګریﻮانه نه
د زړه ﭼاك سﺮرا ایﺴﺘﻠﻰ
اوس مﻰ بﻨﺪ د زړه رګونه
ویـﻨه نـه شﻰ تﻴــﺮیـــﺪﻻى

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پــه تاویــﺰ یې تﺴﻞ نه سﺘه
مُـــﻼ څــه بــﻼ وهــﻠــــﻰ
د یــﻮ ﭼــا پــه ُدﻋــا پایــﻢ
نﻮم یې نه شﻢ اخـﻴﺴﺘـــﻼى
یاران هﻢ سﺘه یادوي مــې
ځکـه ګــرځمه سﺮلـﻮړى
نﻮزادي هﻢ یﻮ زوړ یاردى
لﻜه آس ﭼې وي زیﻦ ﻛـړى
نﻮزادي له آزاد شﻌﺮ نه ﻗاﻓﻴه وال ته ډیﺮه پامﻠﺮنه ﻛړې ده .په ﻗاﻓﻴه یې زور اﭼﻮلﻰ دى او په شاﻋﺮانه مهارت سﺮه د
ﻗاﻓﻴې ﻛﭽﻜﻮل په ﻏاړه د شﻌﺮ له مﻠﻜې نه د انځورونﻮ خﻴﺮﻏﻮاړي ،تﺮ څو د خﭙﻠې تﻠﻠې ،بایﻠﻠې ځوانۍ یادونه تازه
ﻛړي او پﺮ خﭙﻠﻮ ټپونﻮ بانﺪې د شﻌﺮ نﺮم مﺮهﻢ ﻛﻴږدي او خﭙﻞ بﻮډاتﻮب سﺮه هﻢ د هﻤﺪې شﻌﺮي انځورونﻮ په زور او
مﺮسﺘه ګوتې ومﺮوړي.
په دې ټولګه ﻛې د ﻗاﻓﻴه وال شﻌﺮ ښې نﻤﻮنې مﻴﻨﺪﻻى کیږي ،خﻮ د«ماهﻲ ګیراو پاﭼا» کیسه یې اوج ګڼﻼى شﻮ
اوسﻨﻲ پښتو شﻌﺮ ته ادبﭙﻮهان رزمﻲ ـ تﻐﺰلﻲ شﻌﺮ ویﻼى دى ،او د نﻮزادي په دې ټولګه(بریتور آشنا) ﻛې دواړو
بﺮخﻮ ته پامﻠﺮنه شﻮې .د رزمﻲ شﻌﺮ ښه بﻴﻠګه یې «نﻤﻚ ﺣﺮام دوران» دى ﭼې د اﻓﻐان مﻠﺖ د رزمﻮنﻮ ،مﻴړانﻮ او
ناخﻮالﻮ ﻏﻮره نمونه یې په دوو ګوتﻮ ﻛاﻏﺬ ﻛې راﻏﻮټه ﻛړې ده:
نمک ﺣﺮام دوران:
ﻛـــﻮم رویﺒـــار بـــه بﻴـــا د یـــار د کوڅې راشـــﻲ
ﭼې پﻴــﻐـام یـې وﭼـﻮ شـﻮنــډ و تـــه مﻮسـﻜــا شـﻲ
ﻛـــﻮم مــﻴﺮویــﺲ بـه بﻴا ګرګین په ویﻨﻮسـﻮر ﻛـړي
ﻛﻮمــــه مــــﻮر بــــه یـــــﻮ وار بﻴا نــازو انـا شـﻲ
څـــﻮك بـــه بﻴـــا د پـــانﻲ پـــﺖ نـــاره تـــازه ﻛـــړي
څــﻮك بــه بﻴــا پــﺮ پﻠــه روان د اﺣـــﻤــﺪ شــاه شــﻲ
د اﻛﺒـــــﺮ خﻨﺠـــــﺮ بـــــه ﻛﻠـــــه بﻴــــا ســﻮر ﻛﻴـږي
بﻴـــــا بـــــه ﻛﻠـــــه د ایـــــﻮب تـــــﻮره تـــﺮمﻼ شـﻲ
د ﻏـــازى ادې ټکرى بـــه څـــﻮك پـــﺮ ســـﺮﻛـــړي
مﻼلـــــۍ ﭼﻴﻐـــــه خـــــﻮره بـــــه ﻛﻠـــــه بﻴـــا شـﻲ
د پــښتون شـــﻤﻠه بـــه ﺟګـــه ګـــﻮره څـــﻮك ﻛـړي
مﻴﺮاث خـــﻮربــه خﺪایه څوك نــﻦ د شﻴــﺮشـاه شـﻲ
ﻛــــــه خﺒـــــــﺮ ورتـــــــه د ورانــــﻮ ﻛﻠﻴــﻮ یﻮسـﻢ
هــــــــﺮه تﻴــــــــږه د خﻴﺒــــــــﺮ بــه پــه ژړا شـﻲ
سـﺮه لښکر تـه بـه څـﻮك سـﺮه سﺘرګه ښـﻜاره ﻛړي
ﭼــﻰ تـﻮر خـﺮس ﻏﻮنـﺪې یـې ځـاى ،سـاﺋﻴﺒﺮیا شﻲ
ﻛﻠـــــه اوښـــــﻜې بـــــه شـــــﻲ وﭼـــــې د بﻴﺒﻴــانﻮ
ﻛﻠــــــــه ټــــــــﻮل بــــــه د ا ټــﻐـر د ﻛـﺮبﻼ شــﻲ
څــــه دوران نﻤــــﻚ ﺣــــﺮام مــــﻮ شـﻮ پـه بﺮخـه
ﭼـــــﻰ بﭽـــــﻰ د مـــــﻮر پـــــﻮړنﻲ تـــه بـﻼ شـﻲ
نــــــﻮزادى ! ﻛــــــه ورور تــــﺮ وروره ورسﻴږي
مـــــــــامﻠې پټـــــــــې بـــــــــه واړه بــــﺮمﻼ شـﻲ
د ﻋﻴﻨﻲ ژونﺪانه د سﺘﻮنﺰو ژونﺪۍ نﻤﻮنې او په شﻌﺮﻛې د دې سﺘﻮنﺰو انځورول د نﻮزادي د شﻌﺮ بﻠه ﻋﻴﻨﻲ او ﺣﺲ
ﻛﻴﺪونﻜې ځانګړنه ده .په دې مﺠﻤﻮﻋه ﻛې تﺮ ټولﻮ ښه بﻴﻠګه د «دلﺘه» تﺮ سﺮ لﻴﻚ ﻻنﺪې شﻌﺮ دى .په دې شﻌﺮﻛې
شاﻋﺮ د ټولﻮ هﻐﻮ مهاﺟﺮو ﺣال انځوروي ﭼې د زدﻛړو او تﺠاربﻮ له ﻏﻨﻲ خﺰانﻮ سﺮه ،سﺮه دلﺘه په هﺮ پﺮدي

د پاڼو شمیره :له  ۰تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ﭼاپﻴﺮیال(له هﻴﻮاده د بانﺪې) ﻛې یا هیڅ بﻴه نه لﺮي او یا په ﻛﻢ ارزۍ ورته لﻴﺪل ﻛﻴږي ،د ﭼﺮتﻮنﻮ او تﺸﻮیﺸﻮنﻮ په
سﻤﻨﺪر ﻛې ﻻهﻮ او د نﻴستۍ په لﻮر روان دي:
زه پــه بـاڼــه ﻛې بﻨﺪه شـﻮې اوښــکه
نـه د لﻴـﻤه  ،نـه د ګــریﻮان شـﻮم دلﺘه
لــﻜه بــې وخــﺘــه رژیـــﺪلې ﻏــﻮټــۍ
نه د ﻛاﻛﻞ ،نه د بــاﻏــﻮان شـﻮم دلـﺘــه
نه پﺮساﺣﻞ بـانــﺪې مـې ومــﻮنــﺪ آرام
نــه د څـپــو نــه د تــﻮپان شــﻮم دلـــﺘه
نه پﺮ تﻨﺪي د پﻴـــﻐﻠﻮ خـــال پﺮیــﻮتــــﻢ
نه پاس پﺮسﺮو شﻮنډو پﻴﺰوان شﻮم دلﺘه
زما د خﻴال لﻴﻼ ،درخـــﻮ پـــاتې شـــﻮه
نه خﻮ مﺠﻨﻮن نه آدم خــــان شﻮم دلﺘــه
ما د پﺮدۍ ﻏﻴږې خــﻮبـــﻮنــــــه لــﻴﺪل
نــه د یــﻮرپ نــه د اﻓــﻐـان شﻮم دلﺘــه
د ﻏﻴﺮت ﭼﻴﻐﻮ مې بازار و نه مــﻮنـــﺪ
د نـﻮزادى پـه شان ارزان شـﻮم دلــﺘــه
د دویمې برخې پایمطﻠب

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

