
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

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

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۲۴1۰۴۱۰۲۹: تأریخ      پوهندوی آصف بهاند: و نویسندهناشر  
 

 وزروه ـلۍ ـکـوتـت د
 (ڼ کېشعر په بزادي د نو د)

 برخه دریمه
  

 یو څو تر ،هوو سوكانو په دروازې معد د انشاعرږمو»: چېو يشو یلو ېچير كې سلسله په وندد د نواشاعر د
 «...روواو ږغ كونكىور ځواب

 نهاشاعر خپلو په او اړيغو نهور ځواب ،هيو سوكانو په لونهایود او ېخاطر ،تجربې لېټو ندژو خپل د هم زادينو
 ښیراو او باسيو را ګريمل ركتا د رنو خپل بيا او ځان ړىلوم څخه ېیردا له كثریتا شخامو د اړيغو هسر چيغو

 :هيو چغې خاطر په فهد ېهمد د ړي،ك یې
 

 مـراوځ هــب زارهبا له لـقـع د روــن
 مـــراوځ هـب ښاره له ېوندـوغـيونـل
 هسر انیوګر څیرې توګو یرپه تقد د
 راوځم به رهتاـك هـل وـناراــیـښوــه
 زمپریو نه كىرـڅب ېالند ویرا رــت
 مـراوځ هـب ارهـګـنا له هـوتـبـمــل و
 یوسم ته ریا مينه مې به كې ليمو په
 مـــراوځ به رهاــیبرو له ه،قاصد له
 تركلى ریا د ځم به دود په ښناریـب د
 راوځم به رهكا له نوــی د رواـيـت د

 ړهك نه ګهج بيا بیوا د مى شمله چى
 مــــراوځ هـب رهاـه ړېاـغ د لۍالــم
 ړمك ړجو ڼتا پيغلو د به كېښارلمر د
 راوځم هـب رهماـخ له كې پوـش رووــت
 «!ږبيډو ښتۍك» ږغ ړمك به ته ښتنوپ
 مــراوځ هــب رهكاــنا هــل هــتاررــقا و
  وبهــخ نهدرا كلوله د ړمك ښیو بې یا
 مـــراوځ هــب رهاـدهـنـك او زادوــن اــی
 

 په دۍبوزړ د ځان شاعر چې ږيكي لليد ،شي لوستلو هسرځیر په كه (بریتور آشنا)ټولګه دا نووشعر د زادينو د
 ځلېیرډ پسې( ځوانۍ) پسرلي شنه تير خپل په كې ڼتا په ڼوپا ړویز د منيړیز دې د او يحساسوا ریساا كې ڼب ړیز
 : يكو نماار
 

 ړمكور ېباندور رونقا د كه نېاخز
 يــشرا نياځو تللې څخهرا بيا به نه
 :یا او
 يــش زوال هـــپ خـــم نياوـځـ ېـچ
 يـــــش دال هـــلك ېـــچ دـــق فـــلا
 

 ویرډ رونو د دى خو ګڼي، مالمت ځان. دى من ګیله نه ندژو ړيست خپل له او مانجنار پسې ځوانۍ په زادينو
 : یيوا ږغ ګج په ال ،لئو مه ما چې یيوا نه فخال پر نواشاعر
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 ږمیړوـج هرـسرساـګـسن د و،ـاڼـك په مـی شتىـیو اـرچـه
 ږمیړوـــج هرـــسدار د ،زهمـــی ورور سكنىرصوــمن د
 

 روال كوور په هندژړا رشاعرنو چې ښکاري سېدا دى، ړىك هميدا نا كشمكشونو او لوبو سياسي دو،ناكر ختو د
 : یيوا ژړا ژړا په او دى سر

 

 وړل ـــګج هـــنډوهو لاـــخي د ېـــی هـــب ملېـــش ېـــچ
 وړم اوږو رــــــپ دلېــــــویــــل ګۍونــــــل هــــــهغ اوس

 

 ګورنا ابشر ،پرست مى ،ميخانه ،مينا ،مى م،جا. ږيمالومي یهورا له شعركې په یې تكلما او ريتو ړۍن د ۍندر د
 په هسرور نهرنځو او نهدردو دۍبوزړ د او اتخاطر ځوانۍ د. دي يشو دیا یرډ كې ټولګه دې په زادينو د... او

 .دي يشو ړاىك ټهغو ډول نهاشاعر
 تتخليقا لمحصو دورې د سونوأی ،هجرتونو ،ماتو ،نورنځو ،نودردو د ندژو د ده د ټولګه دا نووشعر د زادينو د

 يكو سفسوا پسې نېځوا خپلې بهژ سار په .دى ىشو انځور ږغ ضمير او زړه د ده د توګه ښه په كې په چې دي،
 د هم بيا كې ده په هسر ،هسر وستونز او نوړاوولوكټو دې له خو دى، انیوګر سال هسر حالت نكيرنځوو هیو له او

 . جذبه مينې كېور خپلې د ده اود جذبه مينې د خلكو د ،جذبه مينې د طنو د ده، ۍندژو جذبه مينې
 هسر سېدا معاملو سياسي ړوكك او لواناخو مانېز د نهوفكر زادينو رهپا له لوښادو د خلكو د او لوړوجو د طنو د
 خپل په دى خو ،نيناشو هم یااو وي ستونزمن یا یې ړولجواو للوټو بيرته چې ميلا شليدلى كې رهتيا په لكه پاشلو

 . يتعقيبو پسې ال ړۍل ځلوهلو خپلو د يفكركو نيت نيك هماغه په كې لچاپيریا نيروا ځانګړي
 ګړينځا خپل ېباند شویو ځایه بې لوټو پر تجربو نویو او لچاپيریا ديپر بيا هتير په او تمهاجر ګړو،جولسيز څو
 وړ پاملرنې د یې كې ړښتجو يفكر په ،نواشاعر د نه لېډ هغې له او نوهنګیافر د هتير په دي، یـیـښيپر اتثيرتأ

 زىستاا نسل هغه د زادينو. ږيحساسيا یهورا له كې تخليقاتو په دوي د بدلونونه غهد او دي ړيك ته ځمنرا بدلونونه
 ېباندور فكر ىنو ي،كو ځای یو یې هسر نوراوړو ته سال نویو له او ګڼي نهاخز ارزښته با تجربې ېتير چې دى
 . ده محسوسه كې شعر هر په یې تجربه دا چې ي،كو ېندوړا بڼه ېنو په یې ته نسل ينو او يكو
 كې په لیمسا سم هسرښتنوغو له دورې اوسنۍ د او ږدي ېندوړا مقد نهودوحد اي كليشه له كله كله یې مپيا شعر د

 چې دى دا مپيا ښه ټولو تر او يكو رهغو رىلو پوهې او لوست ليك ،قلم د یې ځاىپر او ږديپری رهتو ي،كو حمطر
  ګوري دریڅې له مينې د ته څهشاعرهر. ده ېشو پاملرنه هیرډ ته مينې ځاىپر تنفر د

 ړېك خيستنها او عكاسي یې نه خلكو او لنېټو ل،چاپيریا خپل دي، كتلي ته نجها نه دریڅې له هنذ خپل د زادينو
 له كې ښيلو په كلماتو د ،یې مل هسر ښتنوخپلوغو د او دي ړيك ڼچا كې ارتواالبر په تجربوو تير خپلو د یې بيا ده،

 نه تخليقاتو دې له زادينو د اوس .دي ایښي كې مخ لوستونكو د ځاىیو هسر تخيل او كنایو رو،ستعاا ،تشبيهاتو
 .دى ركا لوستونكو د ،لبيلو د ښو او نا ښو او وتقضا ،شتدابر ،خيستنها

 هیرډ ندژو خپل د هم یې كې ډګر په تخليقاو ليكنې ړې،باژ د خو دى، نجنيرا یو مخې له مسلك او ړوكزد د زادينو
 یې څنګهتر مسلك خپل د چې ولر ېیرډ بیلګې سېدا ږمو كې ډګر په ادب پښتو د او دى، لىروكا ختو او برخه
 : لكه. دي ړيك هم نهروكا يهنررنو او لياليكو يشاعر

 

 (شاعر)ټکور  فضلا ګلنجينيرا
 (شاعر) لــتك هللا نجينيرنظيفا

 (شاعر) نـلږخو كترحفيظاهللاډا
 (ړىاـــــغردــسن)وزيرـترپـكډا
 ...او
 .هد ړىك جال رهپا له ړوباژ او الۍليكو ۍ،شاعر د یې ختو او برخه هیرډ ندژو د چېدى، زادىنو هم یو كې دوى په
 تمهاجر د كى ركنماډ په او لمها ړوكزد ړولو د. ړېك هتير بهر ادههيو له برخه هیرډ یستهښا عمر خپل د زادينو
 ړىك هسرور یې ندژو .لېاړو ده نه شا ته هنيتذ او رېمفكو ر،كلتو ،خلک ،طنو خپل كله هیڅ ده خو ول؛تير ندژو
 له كې دتحاا روىشو په هڅې هنګيفر خپلې ده دى، پيژندلى زادينو ما چې همرڅو. دويیا یې مقد په مقد او
 . دى ایښی مقد هم كې دګر په تخليق اونوڅیړ ،تاليفاتو د څنګه تر یسرتد د یې بيا دي، ړيك پيلرا نهړوباژ
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 مخ كې نیو دې په ډول نكيوكيد ړيست نه په زادينو وګورو، ته بهير نیو ګيفرهن د كې نفغانستاا ټول په چې كله
 عاشق نهګرداسر لكه كې ڼب په شعر د كې ىپا په او ړيسپرا لیمسا علمي ي،كو ړېباژ دى، روان ېندوړاپر

 په ړهباژ مضامينو ساینسي سنيواو او نوڅیړ علمي د ده د چې یموا بيا بيا هسر ټینګار په دا زه خو راګرځي؛ ګرځي
 لوپهمسأ بياد رونو وا شعر د .رهپا له نسل ينو د هتير په ده، ینهاړ هیرډ رهپا له لوستونكو لوټو د كې ختو سنياو
 بحسا نشت په هڅې لواقلمو د ږموز كې مسایلو ساینسي او علمي په خو ،شته نه كمى لواقلمو د دى موشكر خو ببا

 .زادينو لكه اوړي ور ته شخصيتونو هنګيفر غسېد ګېستر ږموز او دي
 او ده هم ړېك ارتكر تهور بيا بيا مې ځلې یرډ او ړيك نهدویا پاملرنې د ته ړېباژ مضامينو علمي د ته زادينو ما

 نسل ځوان او ينو د چې شي اىكيد غني هسر ړېباژ په مسایلو علمي ېهمد د بهژ پښتو چې دي مې یليو تهور
 . ده هم تيااړ
 : خاطر دې په هم هغه ړمكو هنهو سال شعركې په زادينو د چې مكوور نه حق دا ته ځان زه

 چې دى ندژو و ا طبيعت هغه دا او ده عكاسي یا خيستنها شاعر د څخه نهاندژو عينياو طبيعت له شعر چې څنګه
 ضعف) څه هر ړي،كانځور ډول څه چې یې شى څه ي،كو ندژو كې په ظلحا نيروا او فزیكي په( زادينو) شاعر

 . يسور نیاز ته سۍعكا یا خيستنېا دې ،هنهو س ال كې هغه په ي،لر اړه رېپو ده په یې( تقو او
بریتور )ټولګې دې د او( زېجناګو نوړا د) ټولګه انۍپخو نووشعر د زادينو د كې بحث ځانګړي یو په شي اىكيد
 د ګجون دا نووشعر د زادينو د چې یموا همردو. مكو نه ركا دا لتهد زه خو ،شي پرتله هسر بل له یو نهوشعر (آشنا

 چې یلوو تهرا هم دا لپرمها لوږليدرا نووشعر دې د صاحب زادينو . دى پيشكش زهتا یو تجربو يشعر نویو د ده
 د هنظر له ماز چې ځکه .ړك نه و ركا دا ما خو ؛ههوو هم یانهزتا پر نقد د یې څه یو ښیږي،خو نه مې صفت خالي

 ټۍغوڅو یو ختونوو ویرډ له ستهورو كې ڼب هليو انخز دې په ادب پښتو د ،كې لچاپيریا دې په تمهاجر
 .شي ړاىك ړاوېم بيرته ېباند سیلۍ هتوند په نقد د چې دا نه ،شي زولنا و باید دا دي، یدلېړغورا

 د نو ،تلوو كې تله په نورومعيا بنيوژ او فنونو بياد د لىڅرنګوا ښونا او ښو د یې كه
 . وي ېبرابر نا څه یو به پلې دواړه تلې

 

 موټــــــــــل اور زه زموــــــــــس هــــــــــن ورــــــــــیا هــــــــــپ
 موــــــټــــل روـــــــش رهوـــــــك هـــــــــل نكوـــــــس د مځـــــــ

 موځـــــــــ تانهـــــــــقبرس هـــــــــل لـــاحـــــــــس ـــــــــړهم د
 موټــــــــل روــــــــك ېــــــــك پــوــــڅ انېــــــــوپــــت هــــــــپ
 ږيــــيــوهــــــپ زړه يوــــــــس د درد هــــــپ ېــــــم ېــــــچ
 موټـــــــــل ركوـــــــــس هـــــــــلك لیــځـــــــــــیس اقرـــــــــف
 ــــــړك هــــــن تاــــــم نوــــــجن دې لــــــقـــع د رــځــــیــنز
 موټـــــــــل روـــــــن هـــــــب هـــــتـــــښوپ تاـــــــس زاديوـــــــن

 پای


