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

تأریخ۲۴1۰۴۱۰۲۹ :

ناشر و نویسنده :پوهندوی آصف بهاند

د تـﻮتـکـۍ لـه وزرو
(د نﻮزادي د شﻌﺮ په بڼ کې)
دریمه برخه
د شاﻋﺮانﻮ د دنﺪو په سﻠﺴﻠه ﻛې ﭼﻴﺮې ویﻞ شﻮي وﭼې« :مﻮږشاﻋﺮان د ﻋﺪم دروازې په سﻮﻛانﻮ وهﻮ ،تﺮ څو یﻮ
ځواب ورﻛﻮنﻜﻰ ﻏږ واورو»...
نﻮزادي هﻢ د خﭙﻞ ژونﺪ ټولې تﺠﺮبې ،خاﻃﺮې او دیﻮالﻮنه په سﻮﻛانﻮ وهﻲ ،ځواب ورنه ﻏﻮاړي او په خﭙﻠﻮ شاﻋﺮانه
ﭼﻴﻐﻮ سﺮه ﻏﻮاړي د خامﻮش اﻛﺜﺮیﺖ له دایﺮې څخه لﻮمړى ځان او بﻴا خﭙﻞ نﻮر د ﻛﺘار مﻠګري را وباسﻲ او راویښ
یې ﻛړي ،د هﻤﺪې هﺪف په خاﻃﺮ ﭼﻐې وهﻲ:
نــﻮر د ﻋـﻘـﻞ له بازاره بــه راوځـم
لـﻴﻮنـﻮﻏـﻮنﺪې له ښاره بـه راوځـــم
د تﻘﺪ یﺮپه ګوتﻮ څیرې ګریﻮان سﺮه
هــﻮښـیــارانـﻮ لـه ﻛـﺘاره به راوځم
تــﺮ ایﺮو ﻻنﺪې بڅـرﻛﻰ نه پﺮیﻮزم
و لــﻤـﺒـﻮتـه له انـګـاره بـه راوځـم
په لﻴﻤﻮ ﻛې به مې مﻴﻨه یار ته یﻮسﻢ
له ﻗاصﺪه ،له رویﺒــاره به راوځـــم
د بـﺮیښنا په دود به ځم د یار تﺮﻛﻠﻰ
د تـﻴـارو د یــﻮن له ﻛاره به راوځم
ﭼﻰ شﻤﻠه مﻰ د ایﻮب بﻴا ﺟګه نه ﻛړه
مــﻼلۍ د ﻏـاړې هـاره بـه راوځــــم
د لﻤﺮښارﻛې به د پﻴﻐﻠﻮ اتڼ ﺟﻮړ ﻛړم
تــﻮرو شـﭙﻮ ﻛې له خـﻤاره بـه راوځم
پښتنو ته به ﻛړم ږغ «ﻛښتۍ ډوبﻴږ!»
و اﻗــﺮارتــه لــه انــﻜاره بــه راوځــم
یا بې ویښ ﻛړم د ﻛﻠﻮله درانه خــﻮبه
یــا نــﻮزاد او ﻛـﻨـﺪهـاره بــه راوځـــم
د نﻮزادي د شﻌﺮونﻮ دا ټولګه(بریتور آشنا) ﻛه په ځیرسﺮه ولﻮسﺘﻞ شﻲ ،لﻴﺪل ﻛﻴږي ﭼې شاﻋﺮ ځان د زړبﻮدۍ په
زیړ بڼ ﻛې ایﺴار اﺣﺴاسﻮي او د دې زیړمﻨﻲ د زیړو پاڼو په اتڼ ﻛې په خﭙﻞ تﻴﺮ شﻨه پﺴﺮلﻲ (ځوانۍ) پﺴې ډیﺮځﻠې
ارمان ﻛﻮي:
خﺰانې ﻛه د ﻗارون وربانﺪې ورﻛړم
نه به بﻴا راڅخه تﻠﻠې ځوانﻲ راشــﻲ
او یا:
ﭼـې ځــﻮانﻲ مـــخ پـــه زوال شــﻲ
الـــﻒ ﻗـــﺪ ﭼـــې لﻜـــه دال شـــــﻲ
نﻮزادي په ځوانۍ پﺴې ارمانﺠﻦ او له خﭙﻞ سﺘړي ژونﺪ نه ګیﻠه مﻦ دى .ځان مﻼمﺖ ګڼﻲ ،خﻮ دى د نﻮرو ډیﺮو
شاﻋﺮانﻮ پﺮ خﻼف نه وایﻲ ﭼې ما مه ولﺊ ،ﻻ په ﺟګ ﻏږ وایﻲ:

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

هـﺮﭼـا ویـﺸﺘﻰ یـﻢ په ﻛـاڼـو ،د سﻨـګـسارسـﺮه ﺟـﻮړیږم
د مﻨــﺼﻮرسﻜﻨﻰ ورور یـــﻢ،زه د دارســـﺮه ﺟـــﻮړیږم
د وخﺖ ناﻛﺮدو ،سﻴاسﻲ لﻮبﻮ او ﻛﺸﻤﻜﺸﻮنﻮ نا امﻴﺪه ﻛړى دى ،داسې ښکاري ﭼې شاﻋﺮنﻮر ژړانﺪه په ورﻛﻮ ﻻرو
سﺮ دى او په ژړا ژړا وایﻲ:
ﭼـــې شـــﻤﻠې بـــه یـــې د خﻴـــال هﻮډونـــه ﺟـــګ وړل
اوس هﻐــــــه لــــــﻮنګۍ لــــﻮیــــــﺪلې پــــــﺮ اوږو وړم
د رنﺪۍ د نړۍ تﻮري او ﻛﻠﻤات یې په شﻌﺮﻛې له ورایه مالﻮمﻴږي .ﺟام ،مﻰ ،مﻴﻨا ،مﻴﺨانه ،مﻰ پﺮسﺖ ،شﺮاب انګور
او ...د نﻮزادي په دې ټولګه ﻛې ډیﺮ یاد شﻮي دي .د ځوانۍ خاﻃﺮات او د زړبﻮدۍ دردونه او رنځونه ورسﺮه په
شاﻋﺮانه ډول ﻏﻮټه ﻛړاى شﻮي دي.
د نﻮزادي د شﻌﺮونﻮ دا ټولګه د ده د ژونﺪ د دردونﻮ ،رنځونﻮ ،ماتﻮ ،هﺠﺮتﻮنﻮ ،یأسﻮنﻮ د دورې مﺤﺼﻮل تﺨﻠﻴﻘات
دي ،ﭼې په ﻛې په ښه توګه د ده د زړه او ﺿﻤﻴﺮ ﻏږ انځور شﻮى دى .په رسا ژبه خﭙﻠې ځوانې پﺴې اﻓﺴﻮس ﻛﻮي
او له یﻮه رنځوونﻜﻲ ﺣالﺖ سﺮه ﻻس ګریﻮان دى ،خﻮ له دې ټولﻮﻛړاوونﻮ او سﺘﻮنﺰو سﺮه ،سﺮه په ده ﻛې بﻴا هﻢ د
مﻴﻨې ﺟﺬبه ژونﺪۍ ده ،د وﻃﻦ د مﻴﻨې ﺟﺬبه ،د خﻠﻜﻮ د مﻴﻨې ﺟﺬبه اود ده د خﭙﻠې ورﻛې مﻴﻨې ﺟﺬبه.
د وﻃﻦ د ﺟﻮړولﻮ او د خﻠﻜﻮ د ښادولﻮ له پاره نﻮزادي ﻓﻜﺮونه د زمانې ناخﻮالﻮ او ﻛﻜړو سﻴاسﻲ مﻌامﻠﻮ داسې سﺮه
وپاشﻞ لﻜه په تﻴاره ﻛې شﻠﻴﺪلﻰ امﻴﻞ ﭼې بﻴﺮته ټولﻮل اوﺟﻮړول یې یا سﺘﻮنﺰمﻦ وي اویا هﻢ ناشﻮنﻲ ،خﻮ دى په خﭙﻞ
ځانګړي روانﻲ ﭼاپﻴﺮیال ﻛې په هﻤاﻏه نﻴﻚ نﻴﺖ ﻓﻜﺮﻛﻮي د خﭙﻠﻮ هﻠﻮځﻠو لړۍ ﻻ پﺴې تﻌﻘﻴﺒﻮي.
څو لﺴﻴﺰوﺟګړو ،مهاﺟﺮت او په تﻴﺮه بﻴا پﺮدي ﭼاپﻴﺮیال او نﻮیﻮ تﺠﺮبﻮ پﺮ ټولﻮ بې ځایه شﻮیﻮ بانﺪې خﭙﻞ ځانګړي
تأﺛﻴﺮات پﺮیـیـښﻲ دي ،په تﻴﺮه د ﻓﺮهنګیانﻮ او له هﻐې ډلې نه د شاﻋﺮانﻮ ،په ﻓﻜﺮي ﺟﻮړښت ﻛې یې د پامﻠﺮنې وړ
بﺪلﻮنﻮنه رامﻨځ ته ﻛړي دي او دﻏه بﺪلﻮنﻮنه د دوي په تﺨﻠﻴﻘاتﻮ ﻛې له ورایه اﺣﺴاسﻴږي .نﻮزادي د هﻐه نﺴﻞ اسﺘازى
دى ﭼې تﻴﺮې تﺠﺮبې با ارزښته خﺰانه ګڼﻲ او له نﻮیﻮ ﻻس ته راوړونﻮ سﺮه یې یﻮ ځای ﻛﻮي ،نﻮى ﻓﻜﺮ وربانﺪې
ﻛﻮي او نﻮي نﺴﻞ ته یې په نﻮې بڼه وړانﺪې ﻛﻮي ،ﭼې دا تﺠﺮبه یې په هﺮ شﻌﺮ ﻛې مﺤﺴﻮسه ده.
د شﻌﺮ پﻴام یې ﻛﻠه ﻛﻠه له ﻛﻠﻴﺸه اي ﺣﺪودونه ﻗﺪم وړانﺪې ږدي او د اوسنۍ دورې له ﻏﻮښتنوسﺮه سﻢ مﺴایﻞ په ﻛې
مﻄﺮح ﻛﻮي ،تﻮره پﺮیږدي او پﺮځاى یې د ﻗﻠﻢ ،لﻴﻚ لﻮسﺖ او پﻮهې لﻮرى ﻏﻮره ﻛﻮي او تر ټولو ښه پﻴام دا دى ﭼې
د نﻔﺮت پﺮځاى مﻴﻨې ته ډیﺮه پامﻠﺮنه شﻮې ده .شاﻋﺮهﺮڅه ته د مﻴﻨې له دریڅې ګوري
نﻮزادي د خﭙﻞ ذهﻦ له دریڅې نه ﺟهان ته ﻛﺘﻠﻲ دي ،خﭙﻞ ﭼاپﻴﺮیال ،ټولﻨې او خﻠﻜﻮ نه یې ﻋﻜاسﻲ او اخﻴﺴﺘﻨه ﻛړې
ده ،بﻴا یې د خﭙﻠﻮ تﻴﺮ وتﺠﺮبﻮ په ﻻبﺮاتﻮار ﻛې ﭼاڼ ﻛړي دي او د خﭙﻠﻮﻏﻮښتنو سﺮه مﻞ یې ،د ﻛﻠﻤاتﻮ په لﻮښﻲ ﻛې له
تﺸﺒﻴهاتﻮ ،اسﺘﻌارو ،ﻛﻨایﻮ او تﺨﻴﻞ سﺮه یﻮځاى د لﻮسﺘﻮنﻜﻮ مخ ﻛې ایښﻲ دي .اوس د نﻮزادي له دې تﺨﻠﻴﻘاتﻮ نه
اخﻴﺴﺘﻨه ،بﺮداشﺖ ،ﻗﻀاوت او د ښو او نا ښو بﻴﻠﻮل ،د لﻮسﺘﻮنﻜﻮ ﻛار دى.
نﻮزادي د زدﻛړو او مﺴﻠﻚ له مﺨې یﻮ انﺠﻨﻴﺮ دى ،خﻮ د ژباړې ،لﻴﻜﻨې اوتﺨﻠﻴﻖ په ډګر ﻛې یې هﻢ د خﭙﻞ ژونﺪ ډیﺮه
بﺮخه او وخﺖ ﻛارولﻰ دى ،او د پښتو ادب په ډګر ﻛې مﻮږ داسې بیﻠګې ډیﺮې لﺮو ﭼې د خﭙﻞ مﺴﻠﻚ تﺮڅنګه یې
شاﻋﺮي لﻴﻜﻮالﻲ او نﻮرهﻨﺮي ﻛارونه هﻢ ﻛړي دي .لﻜه:
انﺠﻴﻨﻴﺮګل اﻓﻀﻞ ټکور (شاﻋﺮ)
انﺠﻴﻨﻴﺮنﻈﻴﻒ اﷲ تﻜــﻞ (شاﻋﺮ)
ډاﻛﺘﺮﺣﻔﻴﻈاﷲ خﻮږلـﻦ (شاﻋﺮ)
ډاﻛـﺘﺮپـﻴﺮوز(سﻨــﺪرﻏـــــاړى)
او...
په دوى ﻛې یﻮ هﻢ نﻮزادى دى،ﭼې د ژونﺪ ډیﺮه بﺮخه او وخﺖ یې د شاﻋﺮۍ ،لﻴﻜﻮالۍ او ژباړو له پاره ﺟﻼ ﻛړى ده.
نﻮزادي د خﭙﻞ ﻋﻤﺮ ښایﺴﺘه ډیﺮه بﺮخه له هﻴﻮاده بهﺮ تﻴﺮه ﻛړې .د لﻮړو زدﻛړو مهال او په ډنﻤارك ﻛﻰ د مهاﺟﺮت
ژونﺪ تﻴﺮول؛ خﻮ ده هیڅ ﻜﻠه خﭙﻞ وﻃﻦ ،خﻠک ،ﻛﻠﺘﻮر ،مﻔﻜﻮرې او ذهﻨﻴﺖ ته شا نه ده اړولې .ژونﺪ یې ورسﺮه ﻛړى
او ﻗﺪم په ﻗﺪم یې یادوي .څومﺮه ﭼې ما نﻮزادي پﻴﮋنﺪلﻰ دى ،ده خﭙﻠې ﻓﺮهنګﻲ هڅې په شﻮروى اتﺤاد ﻛې له
ژباړونه راپﻴﻞ ﻛړي دي ،بﻴا یې د تﺪریﺲ تﺮ څنګه د تالﻴﻔاتﻮ ،څیړنﻮاو تﺨﻠﻴﻖ په دګر ﻛې هﻢ ﻗﺪم ایښی دى.

د پاڼو شمیره :له  ۲تر3
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

ﻛﻠه ﭼې په ټول اﻓﻐانﺴﺘان ﻛې د ﻓﺮهﻨګﻲ یﻮن بهﻴﺮ ته وګورو ،نﻮزادي په نه سﺘړي ﻛﻴﺪونﻜﻲ ډول په دې یﻮن ﻛې مخ
پﺮوړانﺪې روان دى ،ژباړې ﻛﻮي ،ﻋﻠﻤﻲ مﺴایﻞ راسﭙړي او په پاى ﻛې د شﻌﺮ په بڼ ﻛې لﻜه سﺮګردانه ﻋاشﻖ
ګرځﻲ راګرځﻲ؛ خﻮ زه دا په ټینګار سﺮه بﻴا بﻴا وایﻢ ﭼې د ده د ﻋﻠﻤﻲ څیړنﻮ او اوسﻨﻴﻮ سایﻨﺴﻲ مﻀامﻴﻨﻮ ژباړه په
اوسﻨﻲ وخﺖ ﻛې د ټولﻮ لﻮسﺘﻮنﻜﻮ له پاره ډیﺮه اړیﻨه ده ،په تﻴﺮه د نﻮي نﺴﻞ له پاره .د شﻌﺮ او نﻮرو ادبﻲ مﺴألﻮپه
باب خﻮ مﻮشﻜﺮ دى د ﻗﻠﻤﻮالﻮ ﻛﻤﻰ نه شﺘه ،خﻮ په ﻋﻠﻤﻲ او سایﻨﺴﻲ مﺴایﻠﻮ ﻛې زمﻮږ د ﻗﻠﻤﻮالﻮ هڅې په نﺸﺖ ﺣﺴاب
دي او زمﻮږ سﺘﺮګې دﻏﺴې ﻓﺮهنګﻲ شﺨﺼﻴﺘﻮنﻮ ته ور اوړي لﻜه نﻮزادي.
ما نﻮزادي ته د ﻋﻠﻤﻲ مﻀامﻴﻨﻮ ژباړې ته د پامﻠﺮنې یادونه ﻛړي او ډیﺮ ځﻠې مې بﻴا بﻴا ورته تﻜﺮار ﻛړې هﻢ ده او
ورته ویﻠﻲ مې دي ﭼې پښتو ژبه د هﻤﺪې ﻋﻠﻤﻲ مﺴایﻠﻮ په ژباړې سﺮه ﻏﻨﻲ ﻛﻴﺪاى شﻲ ﭼې د نﻮي او ځوان نﺴﻞ
اړتﻴا هﻢ ده.
زه ځان ته دا ﺣﻖ نه ورﻛﻮم ﭼې د نﻮزادي په شﻌﺮﻛې ﻻس وهﻨه وﻛړم هﻐه هﻢ په دې خاﻃﺮ:
څنګه ﭼې شﻌﺮ له ﻃﺒﻴﻌﺖ اوﻋﻴﻨﻲ ژونﺪانه څخه د شاﻋﺮ اخﻴﺴﺘﻨه یا ﻋﻜاسﻲ ده او دا هﻐه ﻃﺒﻴﻌﺖ ا و ژونﺪ دى ﭼې
شاﻋﺮ (نﻮزادي) په ﻓﺰیﻜﻲ او روانﻲ لﺤاظ په ﻛې ژونﺪ ﻛﻮي ،څه شﻰ یې ﭼې څه ډول انځورﻛړي ،هﺮ څه (ﺿﻌﻒ
او ﻗﻮت) یې په ده پﻮرې اړه لﺮي ،په هﻐه ﻛې ﻻ س وهﻨه ،دې اخﻴﺴﺘﻨې یا ﻋﻜاسۍ ته زیان رسﻮي.
ﻛﻴﺪاى شﻲ په یﻮ ځانګړي بﺤﺚ ﻛې د نﻮزادي د شﻌﺮونﻮ پﺨﻮانۍ ټولګه (د وړانګو ﺟﻨازې) او د دې ټولګې(بریتور
آشنا) شﻌﺮونه یﻮ له بﻞ سﺮه پﺮتﻠه شﻲ ،خﻮ زه دلﺘه دا ﻛار نه ﻛﻮم .دومﺮه وایﻢ ﭼې د نﻮزادي د شﻌﺮونﻮ دا ﺟﻮنګ د
ده د نﻮیﻮ شﻌﺮي تﺠﺮبﻮ یﻮ تازه پﻴﺸﻜﺶ دى .نﻮزادي صاﺣﺐ د دې شﻌﺮونﻮ درالﻴږلﻮ پﺮمهال دا هﻢ راته وویﻞ ﭼې
خالﻲ صﻔﺖ مې نه خﻮښیږي ،یﻮ څه یې د نﻘﺪ پﺮ تازیانه هﻢ ووهه؛ خﻮ ما دا ﻛار و نه ﻛړ .ځکه ﭼې زما له نﻈﺮه د
مهاﺟﺮت په دې ﭼاپﻴﺮیال ﻛې ،د پښتو ادب په دې خﺰان وهﻠﻲ بڼ ﻛې وروسﺘه له ډیﺮو وخﺘﻮنﻮ یﻮ څوﻏﻮټۍ
راﻏﻮړیﺪلې دي ،دا بایﺪ و نازول شﻲ ،نه دا ﭼې د نﻘﺪ په تﻮنﺪه سیﻠۍ بانﺪې بﻴﺮته مړاوې ﻛړاى شﻲ.

ﻛه یې د ښو او ناښو څرنګوالﻰ د ادبﻲ ﻓﻨﻮنﻮ او ژبﻨﻴﻮ مﻌﻴارونﻮ په تﻠه ﻛې وتﻠﻮ ،نﻮ د
تﻠې دواړه پﻠې به یﻮ څه نا بﺮابﺮې وي.
پــــــــــه ایــــــــــﺮو نــــــــــه ســــــــــﻮزم زه اور لټــــــــــﻮم
ځـــــــﻢ د ســـــــﻜﻮن لـــــــــه ﻛـــــــﻮره شـــــــﻮر لټــــــــــﻮم
د مـــــــــړه ســـــــــاﺣـــﻞ لـــــــــه ﻗﺒﺮســـــــــﺘانه وځـــــــــﻢ
پــــــــه تــــﻮپــــــــانې څــــپــو ﻛــــــــې ﻛــــــــﻮر لټــــــــﻮم
ﭼــــــې مــــــې پــــــه درد د ســــــــﻮي زړه پــــــﻮهــﻴــــږي
ﻓـــــــــﺮاق ســـــــــیــځــﻠی لﻜـــــــــه ســـــــــﻜﻮر لټـــــــــﻮم
زنــځــــیــر د ﻋـــﻘــــــﻞ دې ﺟﻨــــــﻮن مــــــات نــــــه ﻛــــــړ
نـــــــﻮزادي ســـــــﺘا پـــــښوتـــــه بـــــــه نـــــــﻮر لــټـــــــﻮم
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