
 
 

 

 11تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۱/۰۵/۲۰۲۱                پوهندوی آصف بهاند 

 
 

 خاموش ملنگ، د مالگینې خندا شتمن یار،
 

 په خاموشۍ کې سترگې پټې کړې 
 

 )د تاج محمد یاري مړینه( 
 

 
 

 بل ځای باران او واورې سپینې اوري 
 پـر مـوږ مـدام دلـته سرې وینې اوري 

 

 ښـېـرا کوم وخت اخیستي دا مـو د چـا 
 دلـتـه نـفـرت بـل ځای کې میـنه اوري 

 

 زمــوږ تـر مـنـځـه شي ویناوې ترخې 
 خو پـر بل ځای خوږې شېرینې اوري 
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 11تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 

 کـاڼي راځي زموږ پـر سر له هر خوا 
 پـر نــورو وړانـگې گـلـوریـنـې اوري 

 

 یاري وطن خو ډېر زخمي، زخمي شو 
 فـوالدیـنې اوري مـرمـۍ تـر څــو بــه 
 

 )تاج محمد یاري(
 

د شعري بنډارونو یاري، زموږ تاج محمد   د یارانو یاري، زموږپه خواشینئ سره مې ولوستل او واورېدل چې زموږ  
 یاري پرته له مخه ښې په چوپه خوله، په فقیرمشربه ډول بلې نړۍ ته کډه شوی دی. 

 

تاج محمد یاري په شپـېـتمه لسیزه کې زموږ د کلي »دهمرادخان« د شعري بنډارونو د چوپې خولې داسې یار و چې  
اوس دې وار دی، یو څه واوروه، پر خاموشو شونډو باندې به یې ډېر لږ به غږېده، کله به چې ورته وویل شول چې  

خندا السبرې شوه، جیب ته به یې گوتې کړې، یو سولېدلی کاغذ به یې راویسته او په عجز سره به یې خپل کالم 
واوراوه. څنگه چې دی ډېر نرم، بېغرضه او معتدل سړی و، دغسې یې عملي کارونه هم نرم او شاعري یې د منځوۍ 

 رجې شاعري گڼالی شو. د
 

د همدې شعري بنډارونو په ترڅ کې د تاج محمد یاري له موږ سره داسې یارانه شوه چې تقریباً په هره جمعه به دی 
 زموږ کوډلې ته راته، ان تر دې چې د جمعې په سهار نهه لس بجې به چې دروازه وټکېده، ورېرونو به غږ وکړ: 

 

 یاري کاکا به وي. 
 

چې د کال وربه پرانستل شو، یاري صاحب به له خندا ډکه خولگۍ له خپل بایسکیل سره والړ و. بیا به کېناستو او 
 خپل بنډار به مو پیل کړ.

 

یاري صاحب به د کابل پوهنتون د ادبیاتو پو هنځي شپې برخې ته د لوړو زدکړو له پاره راته او په دې ډول زموږ  
 اېرې ته راننوت او یاري مو نوره هم پسې ټینگه شوه.د مسلک د

 

دا دی اوس یې د نه شتون ویر خدای موږ ته راپه برخه کړ. اوس خو مو خاموش ملنگ، د مالگینې خندا شتمن او د 
 خپلو زرینو شعري بنډارونو یار، تاج محمد یاري له السه ورکړ، خدای دې د شعري صداقت په پار وبښي. 

 

تاج محمد یاري لوړې زدکړې د لیسانس تر کچې پورې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې ترسره کړې وې، خو 

 گواهي ورکوي چې ده په پېښور کې خپلې زدکړې د ماسترۍ تر کچې پورې غځولې دي.  داسېځینې نور اسناد 
 

 تاج محمد یاري د فرهنگ په څو ډگرونو کې فعاله و:  پرته له شکه چې 
 

 ــ شاعـر او لیکوال یاري، 
 

 ــ ژونالست یاري، 
 

 ــ ښونکی یاري. 
 

 ــ شاعر او لیکوال یاري: 
 
لنډې    یې  هم  ده،  اوږدو کې هم شاعري کړې  په  فرهنگي ژوند  د خپل  یې    کیسېیاري صاحب  هم  او  دي  لیکلې 

 څېړنیزې مقالې خپرې شوې دي،
 

 ــ ژونالست یاري: 
 

وی دی، یا د خپرونو مرستیال مسؤل ې شدزم بانیپه دولتي مؤسساتو کې د یاري صاحب د کار پیل او پای په ژورنال
 پاتې شوی دی او یا د خپرونو مسؤل مدیریت ورله غاړې و. 
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 11تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 ــ ښونکی یاري: 
 

په هغې موده کې چې یاري صاحب په عربستان کې ژوند کړی دی د مورنۍ ژبې د ښونکي په توگه یې دنده ترسره 
تدریس تر څنگ د نورو مضامینو تدریس هم کړی کړې ده او د هغه تر څنگه یې افغان زدکونکو ته د پښتو ژبې د  

 دی. 
 

 مستقل اثار: 
 
 )شعري ټولگه(، ستوري او سیوريــ  ۱
 

)د    ل کاله پورې د چاپ شویو اثارو معرفي او څېړنه۱۳۶۷سیس څخه تر  ا  د افغانستان د لیکوالو د انجمن له تــ    ۲
 لیسانس دورې مونوگراف(،

 

) د لنډیو ټولگه( راټولونه، یاري صاحب په دې ټولگه کې داسې لنډۍ راټولې کړې دي    "یاري په پښتو ادب کې" ــ    ۳
 کلمه په کې کارول شوې ده،  »یاري«چې د 

 

اربازخان  ــ ناچاپ اثار: له یاري صاحب نه گنشمېر لیکنې او یادداښتونه پاتې دي. له یاري صاحب سره د ښاغلي   ۴

 کې راغلي دي چې د یاري صاحب ډېر السلیکلي شیان، له ده نه په سعودي عربستان کې پاتې دي. انتریوپه  ساپی
 

 یاري صاحب ناچاپ اثار، ناچاپ شعرونه او ناچاپ یادداښتونه جال څېړنې ته اړتیا لري. د 
 

 تاج محمد یاري د یو ژورنالست په توگه: 
 

د تاج محمد یاري د ادبي تخلیقاتو، داستان لیکنو او ځېړنیزو کارونو تر څنگ، د ده د فرهنگي کارونو غوښنه برخه 
 ډول یې دلته یادونه کوم:  د ژونالیزم په ډگر کې ده چې په لنډ 

 

" ــ   اقتصاد مجلې د مهتمم، ۱۳۶۶-۱۳۵۷له  د  د نشراتو په عمومي مدیریت کې  بانک  افغانستان  د  ل" کاله پورې 
 ،مسلکي غړي او مرستیال په توګه

 

ل په توګه دنده ترسره  ؤل" کاله پورې یې د افغانستان د لیکوالو په انجمن کې د نشراتو د مس۱۳۶۸-۱۳۶۶له " ــ  
 ،کړې

 

پورې یې په ملي راډیو تلویزیون کې د لیکوال، پروډیوسر او د راډیو افغانستان د هنر او   ل۱۳۷۳-۱۳۶۸له    ــ  
 ،ړې دهترسره کادبیاتو په ریاست کې د راډیو د عمومي مدیر په توګه خپله دنده 

 

او مجلې د مرستیال په توګه  څخه نیولې بیا د ژوند ترپایه په رادیو تلویزیون کې لومړی د »آواز«  ل کال  ۱۳۸۸ه  ــ ل
 ل مدیر پاتې شوی دی. ؤمجلې مس بیا د دې

 

کله چې پر وطن باندې پتنگان؟ غالب شول، بیا نه له تاج محمد یاري نه خبر شوم او نه هم له نورو شاعرانو یارانو 
منډه کوالی شوه د پتنگانو له بل کړای شوي اورنه په تښتېدو شول. زه هم د الر ورکو   نه؛ هر چا چې په هره خوا

الرویانو پر پلونو روان شوم او یوه امن ځای ته د رسېدو په هیله، لکه وچه پاڼه چې په ازغیو کې ونښلي، د چک  
ج محمد یاري نوم مې د ده د  هېواد په یوه پڼدغولي کې د مسؤلو کسانو پوښتنو ته کېنول شوم چې د گران دوست تا

 ده: داسېکورنۍ له یو غړي نه چې زما د خبرو ژباړه یې کوله، واورېد. د کیسې یوه برخه یې 
 

موټر ودرید او زموږ د نه غږیدا او نه تمامیدونکو چرتونو لړۍ یې وشلوله، ښکته شوو، یو لوی انګړ ته یې ننه ...  »
ې ځان ایسار ولید. د بیالبیلو هیوادونو سرګردانه مسافر ښکته پورته کیدل، ایستو. بیا مو په پنجرو او ازغنوسیمانو ک

د نورو مهاجرینو په منځ کې افغانان له ورایه پیژندل کیدل، چا د الس په جګولو، چا د سر په اشاره او چا په ژبه  
 احترام او هر کلی وکړ.

 

 دلته هم هماغه پخوانی ترننی پیل شو:
 

 د کوم ځای یې؟ 
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 11تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 غلې؟ څنګه را
 

 ولې راغلې؟ 
 

 چاسره راغلې او... 
 

یوه میرمن په یوه کوټه کې ناسته وه، پوه نه شوم چې پولیسه وه که د مهاجرینو د کمپ کومه ملکي ماموره، یو، یو  
یې ورغوښتلو او پوښتنې یې کولې. ژباړن یو افغان زلمی و، خو روزګار په ځوانۍ کې د زړبودۍ ډالۍ ورکړې وه.  

له تورو ویښتانو سپین ډیر وو. زما سر او ږیره په زندان کې دومره ببر شوي وو چې سم ځناور رانه  په سر کې یې 
ً ژندل کیدم. ښځې لږ ځان را نه لرې وڅښاوه، حتمـېـجوړ و او نه پ به زما ځان بوی کاوه، په دې چې په شپو، شپو    ا

 مې ځان نه وپریولی.
 

او... پوښتنې پیل کړې. زه چې نور له دغو پوښتنو نه پوره ستړی شوی ړ شهرت، کار و بار، زده کړو ـښځې د بشپ
ړه کړې چې ژباړن مې نیغ ـوم، په ستړیا او خواشینۍ مې د خپل شهرت ځینې ټکي بیانول، ما ال دا لړۍ نه وه بشپ

 مخې ته ودرید، مسکی شو، الس یې راکړ او وې ویل: 
 

 اري وراره...استاده ستړی مه شې، زه پالنکی یم، د تاج محمد ی
 

ما چې د ده موسکا او صمیمیت ولیدل، په ځیر مې ورته وکتل او د ګران دوست تاج محمد یاري هغه وړوکی وراره  
مې بیا ولید چې د لومړي ځل له پاره مې د یاري صاحب په کور کې، د کابل په ټایمني کې لیدلی و، نو ناڅا په مې  

 ترخولې ووتل:
 

ږیری شوی یې، زندانونه موږ تیروو او د تشویش له السه ستا سرسپین شوی دی، ښه    وای هلکه ته ولې دومره سپین
 خیر

 

 «...زما که عمر په ضروروي تیر به شینه»
 

 ته جوړ یې؟  
 

 یاري صاحب چیرې دی؟  
 

 ده سمدالسه وویل:
 

 هغه په عربستان کې ژوند کوي. 
 

  :ما ورته و ویل
 

 « اصل ځای ته یې ځای رسوالی دی او... 
 

بیا کله چې په دوه زره اوه لسم کال کې کابل ته په سفر تللی وم، د گران دوست زرین انځور لیدلو ته ملي رادیو  
تلویزیون ته ورغلی وم، چې له ډېرې اوږدې مودې وروسته مې سترگې د یاري صاحب په لیدلو خوږې شوې. دا  

 ونه لورول.   زما او د ده وروستی دیدن و او خدای بیا د ده لېدل پر ما باندې
 

 اوس د یاري لنډه پېژندنه:
 

»دا لیکوال او  زما د معلوماتو له مخې د تاج محمد یاري بیوگرافي د لومړي ځل له پاره ښاغلي گل افضل ټکور په  
 کې را اخیستې او خپره کړې یې ده، زه یې دلته کټ مټ رااخلم:  دا څېرې«

 

ولسوالۍ په    هـ ش کال د پکتیا والیت د زرملې  ۱۳۳۴»تاج محمد یاري د مرحوم حاجي باز محمد زوی دی چې په 
ی. لومړنۍ زدکړې یې د خپلې ولسوالۍ د کټیخیلو په لومړني ښونځی کې وکړې. په ږېدلی دـاللګو کلي کې زېک

کال کې د دغې لیسې د دولسم ټولگي نه فارغ    ۱۳۵۳کال کې د کابل د ابن سینا په لیسه کې شامل شو، په    ۱۳۴۸
کال د    ۱۳۶۶  کال نه را په دېخوا بیا د   ۱۳۵۷د »ځینو« مشکالتو له مخې لوړې زدکړې ورنه پاتې شوې. د   شو.  

ثور تر میاشتې پورې یې د افغانستان بانک په نشراتو کې کار کاوه، خو اوس د افغانستان د لیکوالو د انجمن د نشراتو 
 د مسؤل په حیث کار کوي.

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 11تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

کال راهیسې شعر وایي زیات شعرونه یې د غزل په فورم کې دي، د غزل ژبه یې خوږه او له رنگینۍ    ۱۳۵۷یاري د  
 ډېر شعرونه یې په مجلو او ورځپاڼو کې خپاره شوي دي. نه ډکه ده، 

 

د خپلې وظیفې په څنگ کې د کابل پوهنتون د شپې پوهنځي محصل هم دی. د خپل ادبي دوران په فعالیت کې تر 
اوسه د شعر کومه چاپي مجموعه نه لري. اوس یې د شعرونو یوه مجموعه د ستوري او سیوري په نامه د چاپ له 

 ړې ده چې په راتلونکې کې به چاپ او خپره شي.« پاره تیاره ک
 

  ۴۶۶ــ    ۴۶۵ام کال،    ۱۳۶۶)افضل ټکور، دا لیکوال او دا څېرې، اول ټوک، د چاپ او خپرونې دولتي کمیټه،  
 مخونه( 

 

په دې ورستیو کې یې د دري ژبو شاعران ځینې مشهور شعرونو یا شاه بیتونو ژباړې ته مخه کړې وه. دا یې څو 
 بېلگې دي:

 

 برگ سبز درختان در نظر هوشیار 
 هـر ورقـش است، معرفـت گردگار

 

 سعدی

 
 دا شـنه پاڼـه د دې ونـو، په نظـر د هوښیارانو 
 معرفت د لوی څښتن دی، فکر وکړئ عاقالنو 

 

 یاري
 

 ***** 
 بـنـی آدم اعــضــای یــکــدیــگرند 
 کـه در آفـریـنـش زیـک گـوهـرنـد 

 

 روزگار چو عضوي به درد آورد 
 دگـر عـضـو هـا را نـمـانــد قـرار

 

 تـو کـز مـحـنـت دیــگـران بـیغمی 
 نـشـایـد کــه نــامــت نــهــنـد آدمي

 

 سعدی
 

 د ادم اوالد د یـو صـورت پـه شـان دی 
 پــه مـعنی کې د خلقت لکه یو ځان دی 

 

 کـه یـو غـړی پـه کـوم درد شي گرفتار
 ټــول نــاقـراردا نــور غــړي ورسـره 

 

 تــه د نـــورو لـــه محـنـتـه کـه بېغم یې 
 داسې نه ښکاري چې زوی ته د ادم یې 

 

 یاري

 
 ***** 
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 11تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 
 

 د فرهنگي یارانو د خواشینۍ او تسلیت څو پیامونه: 
 

 باجوړی: بریالید یاري صاحب استاد ښاغلی 
 
 ر:خواشینۍ خب د»
 

ژبې نومیالی   پښتو  اوازمجلې مدیر تاج محمد یاري سترګې هم پټې شوې. نوموړی د  تلویزیون د  ملي راډیو او  د 
د  شاعر د   و.  راهیسې  کلونو  څلویښتو  له  کې  مطبوعاتو  په  جنتونه مرګ    هیواد  دې  خداي  و.  مصروف  ترشیبې 

 .«ورکړي
   

***** 
 د یاري صاحب ټولکیوال ښاغلی خزان خزان: 

 

»تاج محمد یاري د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې د یو څه وخت لپاره زما ټولګیوال وه، د ښو اخالقو  
خبر په اورېدلو یې د غم او خپګان خولې را باندې څښتن او د ځانګړې کورنۍ تربیې نه برخمن انسان وه، د مړینې د  

راماتې شوې او د زړه له تله پرې ودردېدلم. یاري ته دې رب العزت د فردوس جنت ورپه برخه کړي، د کورنۍ 
 . غړو، دوستانو او ملګرو ته یې د جمیل صبر غوښتنه کووم

 

 انا هلل وانا الیه راجعون.« 

***** 
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 11تر 7 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 

 : انځورښاغلی زرین  
 

 « یاري»
 

 ،یو بې جوړې یار
 

 .ګران تاج محمد یاري، زموږ د ځوانۍ د شاعرانه، مستانه ادبي بنډارونو یار، له ژوند سره د یارۍ تار پرې کړ
 

ملګرتوب کې، په یارۍ کې بې  په    یاري به بې له شکه د منځنۍ کچې شاعرو، خو د لوړې کچې شریف انسان و.
 :جوړې یار و، خو ټول یاران یو ډول نه وي

 

 چې یاري یې دیارۍ په تمه ګرځي 
 اري ــره یـاري ســوي یـ ه نه کـغـه

 

 .د هغه د مرګ غږ ډېر دروند و، لکه د غم یو لوی بار، لکه یو ستر ماتم. هغه په دې عمر کې ال د مرګ نه و
 

لیکوالۍ د زیاترو کتابونو اهتمام په ډېره مینه او اخالص کړی و. د افغانستان په ملي راډیو  یاري زما د ځوانۍ د  
تلویزیون کې زما د مشرۍ په کلونو کې به یې له ما نه د مینې له تبسمه ډکه ګیله کله کله پر شونډو راغله: »له دومره 

کړه؟! « رښتیا هم ما خدای زده په کوم دلیل دا  یارۍ سره سره دې د » آواز « له مدیریته ور آخوا لوړه چوکۍ رانه 
سختي کړې وه! خو هغه تل ماته د یو مهربانه دوست په توګه ګران و. موږ ملګرو به کله کله په خپلو کې ویل:  
یاري تر   انسان دی.کله کله دغه ډول شرافت د »مظلومیت« تر پولې ورسېږي.  »یاري »له حده زیات« شریف 

 !ښایي همدا به د لوړ انسانیت پوله وي چې هر څوک نه شي وررسېدالیهماغې پولې رسیدلی و. 
 

 .نن همداسې یو مظلوم انسان له موږ جال شو
 

 !پر ګور یې د نور د بارانونو شېبې شه
 

 زرین انځور
 

 ۳۰ش. د ثور ۱۴۰۰کابل، 
 

***** 
 :ټکورد یاري صاحب یار او دوست ښاغلی گل افضل 

 

 ، په وارځې ته وار یارانو کډې ګور د»
 

کلونودملګری  دډیرواوږدو  زما  او  وواهه  زنګ  نه  کابل  له  راته  صاحب  انځور  مخکې  ساعته  دری  دوه 
وزله اویومعصوم انسان ارواښادتاج محمدیاری دمړینې له بد خبر نه یې خبر  ،ورور،شاعر،مینه ناک ،ملنګ ،بې  

کړلم باور وکړی چی له هماغې شیبې نه مې ستونې سلګو نیولې او نه پوهیږم چي څه ولیکم څه وکړم داسې تورې 
 .داکړېداسې جملې اوداسې څه نه شم پیداکولې چی لږ تر لږه یا زما سلګې ارامی کړی اویادهغه ددوستې حق ا

 

ته راغلل    کابل پولیتخنیک انستیتوت په لیلیه کې اوسیدم چې یوه ورځ دوه کسه زما لیدو  لمریزکال منې وه زه د۱۳۶۳
شپې پوهنځی لوسته له هغه وخت   هغه وخت دوی دواړو د  یارې صاحب، بل ارواښاد یو حبیب نومیده او افسر وه او

په ملګرتوب او انډیوالې کې بی جوړی انسان وه یوه ورځ یې راته یاری صاحب یارانه شروع شوه هغه  نه زما او د
 :ګیلې په شکل وویل د

 یارې په طمع ګرځې  چی یاري یې د 
 اري ــره یـ ارې ســوې یــه کــه نـغـه

 

 :ورته وویل نو ما

 ي ټول خبر د   ستا یاران خو دا زما او 
 اری ـارې سره یــیې  ړ ــور کـکـچی ټ
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 11تر 8 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 

معین الدین    جمعې په شپه په کابل کی د  هغه به زیاتره د  ارواښاد یاری صاحب ډیری خاطری شته زه او  سره د  له ما
هغه روح    دغه او نوری ډیری خوږی خاطری به که خدای کول وخت ناوخته لیکم او د  اجمیر چشتې خانقاه ته هم تللو

 .عقیدت ګلونه ډالۍ کوم ته به د
 

 !« اروایې ښاده او یاد یې تلپاتې اوسه
 

***** 
 ښاغلی سلطان جان کلیوال: 

 

»په یقین سره چى یارى صاحب یار و او خوږ یار و. د انسانى اخالقو غوره نمونه او د افغانى خویونو بى جوړې 
لرونکى ٶ. په مړینه یي ډیر خواشنى شوم. لوى هللا ج دى ورته قبر نورانى و ګرزوى. عفوه دى نصیب شى. ټولى  

دوستانو او تاسو ته او مونږ ټولو ته دروند ټکور صاحب صبر او حوصله غواړم. انا هللٍ و انا الیٍه  درنې کورنۍ.  
 ٙراٍجعٌون.« 

***** 
 صالحي:  نبيښاغلی محمد 

 

 : د تسلیت پیغام
 

یاري ناڅاپي مړینه د افغانستان د ادبیاتو لپاره ستره ضایعه ګڼي. نوموړی تکړه  د افغانستان قلم ټولنه دالحاج تاج محمد  
د کتنپالوي مهم غړی، د   پاڼې مجلې  د  آواز مجلې مسوول مدیر،  د  تلویزیون  د ملي رادیو  شاعر، غوره لیکوال، 

برخې برجسته شاعر او  افغانستان د لیکوالو د پخوانۍ ټولنې او د افغانستان قلم ټولنې غړی، شعر په شعر د ترجمې  
د افغاني مطبوعاتو هڅانده او مخلصه څېره وه. د افغانستان قلم ټولنه د ارواښاد یاري کورنۍ اواهل قلم کسانو ته د  

 .ژور تسلیت مراتب وړاندې کوي
 

ت  ارواښاد یاري نږدې څلوېښت کلونه په افغاني مطبوعاتو کې د شاعر، لیکوال او ژورنالیست په توګه صادقانه خدم
 .کړی دی

 

 .« یاد یې تل تر تله تازه او اروا دې ښاده وي
 

 خوشال بابا ډېر پخوا ویلي وو:
 

 د دې باغ گلـونه لـږ نه دي خوشاله 
 تـازه تر تر تازه ترو نور غوړېږي 

 

د یاري صاحب د مړینې د ویر څپو زورولم او له دې درد او زورېدو سره مې د ده د حق ادا کولو په نیت د خپلې  
کار الندې مقالې له پاره د نورو نظریاتو د راټولو په غرض هره شېبه میډیا تعقیبوله، نظریات او د خواشینۍ پیامونه  
مې ترسترگو تېرېدل، خو زه یې نه قانع کولم، چې نا څاپه مې د تاج محمد یاري په هکله په فیسبوک کې د یو ځوان  

گېدې چې په ریښتیا سره یې د یاري صاحب د فرهنگي شخصیت  پر داسې لیکنې سترگې ول  ي(اربازخان ساپقلموال )
 حق تر یو بریده ور ادا کړی دی. 

 

د ښاغلي اربازخان په قلم دا لیکل شوي او راټول شوي معلومات د یاري صاحب په پېژندنه او فرهنگي کارونو په 
 روښانولو کې ښه مرسته کوالی شي.  

 

ي د یاري صاحب د مړینې د خبر څخه یوه ورځ وروسته خپله دا غنیمت لیکنه خپره کړه. زه د اربازخان ساپښاغلي 
 نه مننه کوم او  اربازخان ساپییاري صاحب د یو فرهنگي دوست په توگه دلته له ښاغلي 

 دلته را نقلوم:  برخېد ده د لیکنې ځینې 
 

 !پښتو ژبې یو بل ګل هم ورژېدد »
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
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 11تر 9 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

ل" کال و چې موږ په کابل پوهنتون کې پښتو ادبیات لوستل. غالباً اووم سمستر به و او استاد اسماعیل یون  ۱۳۹۷"
راته د پښتو ادبیاتو معاصر تاریخ تدریساوه. یوه ورځ استاد یون محصلینو ته کورنۍ دندې ورکړې او ویې ویل چې  

واالنو او شاعرانو پر پېژندنه خپل سمینارونه ولیکئ. ماته یې وویل چې ته به د "تاج محمد  تاسو باید د معاصرو لیک 
یاري" پر پېژندې خپل سمینار ولیکې. هغه وخت تاج محمد یاري په ملي رادیو تلویزیون کې د "اواز" مجلې مسوول 

 .مدیر و
 

ملي رادیو تلویزیون ته والړو او هلته مو د پر سبا یې زه او زما یو ټولګیوال، چې نورالرحمن "امیري" نومېږي،  
"اواز" مجلې مسوول مدیر پوښتنه وکړه. یوه وویل: " مدیر صیب به یو څو شېبو کې راشي، رییس سره جلسه لري."  

 .هغه وخت زرین انځور د ملي رادیو تلویزیون رییس و
 

قد میانه، لږ شانتې سور، پر سر یې سپینه موږ والړو او پر څوکۍ کېناستو، شېبه وروسته دروازه خالصه شوه او پر  
خولۍ، سپینې جامې او تور واسکټ پر تن او له ُمسکا ډکه څېره راښکاره شوه. را نږدې شو او ښه کلکه ستړي مشي  
یې راسره وکړه، ته به وایې له کلونو مو پېژنې او ښه نږدې ملګري یې یو. د چایو ترموز او درې ګیالسه یې را  

زموږ ترڅنګ کېناست. ګیالسونه یې را ډک کړل او په خواږه انداز یې وویل: " خیر که چای   واخیستل او راغی
 "سوړ دی، خو چې موږ ساړه نه شو

 

یاري صیب ډېر خوږ انسان و؛ په مجلس کې هیڅوک ورسره نه تنګېدل. څېره کې یې تل ُمسکا وه. خوندور شعرونه 
عرانو، لکه: بېدل، حافظ، سعدي او نورو شعرونه یې پښتو ته به یې ویل او مهمه دا چې د مشهورو فارسي ژبو شا

 .ژباړل. خبر شوم چې دې لوی شخصیت نن خپل روح حق ته وسپاره او موږ یې یوازې پرېښودو
 

 ارباز خان ساپی  "روح یې ښاد"
 

  .اورېدلې او لیکلې دهنن زه تاسو سره د تاج محمد یاري پېژندنه شریکوم، چې د ده مرحوم له خولې مې د ده پېژندنه  
 

 ه: د تاج محمد یاري پېژندن
 

 محمد یاري رژېدلی ګل؛ تاج
 

ل" کال کې د پکتیا د زرملې ولسوالۍ د ګاللګو په کلي کې ۱۳۳۴الحاج تاج محمد یاري د الحاج یار محمد زوی په " 
  .زېږېدلی دی

 

 :زده کړې
 

ل" کې  ۱۳۴۷کتېخېلو په لومړني ښوونځي کې شامل شو او په " ل" کال کې د خپلې ولسوالۍ د  ۱۳۴۲نوموړی په " 
ترې فارغ شو. له هغه څخه وروسته د کابل پوهنتون د ساینس په پوهنځي کې یې تر درېیم ټولګي زده کړې وکړې، 

 ل" کال کې یې د ادبیاتو د شپې په پوهنځي۱۳۶۳خو له پښتو ژبې سره یې د مینې له کبله یاد پوهنځی پرېښود او په " 
 .ل" کې ترې فارغ شو۱۳۶۷زده کړې پیل کړې او په " 

 

 .یاري په پښتو، فارسي، عربي او څه ناڅه انګلیسي ژبو پوهېده
 

 :سفرونه
 

کال کې د داخلي جګړو له کبله پېښور ته کډوال شوی او له هغه ځایه بیا سعودي ته تللی دی. تاج محمد " ۱۳۷۳په " 
ماسټري کړې، خو له هغه ځایه مې د خپلې ماسټرۍ سند نه دی اخیستی، ځکه چې یاري وایي: "ما په پېښور کې  

  ".سعودي ته والړم
 

 .ل" کاله پورې په سعودي کې و او په دې کال کې بېرته هېواد ته راستون شوی دی۱۳۸۸نوموړی تر " 
 :دندې

 

نشراتو په عمومي مدیریت کې د اقتصاد مجلې  ل" کاله پورې د افغانستان بانک د  ۱۳۶۶-۱۳۵۷لومړنۍ دنده یې له "  ــ
 .د مهتمم، مسلکي غړي او مرستیال په توګه ترسره کړې ده

 

ل" کاله پورې یې د افغانستان د لیکوالو په انجمن کې د نشراتو د مسوول په توګه دنده ترسره ۱۳۶۸-۱۳۶۶له " ــ  
 .کړې
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 11تر  10 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 

ل" پورې یې په ملي راډیو تلویزیون کې د لیکوال، پروډیوسر او د راډیو افغانستان د هنر او  ۱۳۷۳-۱۳۶۸له "   ــ
 .مخ ته وړې دهادبیاتو په ریاست کې د راډیو د عمومي مدیر په توګه خپله دنده 

 

ل" کاله پورې یې په سعودي کې په یوه افغاني ښوونځي کې ساینسي مضامین ۱۳۸۸ل" کال څخه تر " ۱۳۷۳له "  ــ
 .او پښتو تدریسول. دې ښوونځي تقریباً پینځه زره افغان زده کوونکي درلودل

 

ملي راډیو تلویزیون په عمومي ریاست  ل" کال کې بېرته هېواد ته راستون شو، نو یوځل بیا یې د  ۱۳۸۸کله چې په "  ــ
ل" کال څخه وروسته د ژوند تر پایه پورې ددې  ۱۳۹۵کې د "اواز" مجلې د مرستیال په توګه دنده پیل کړه او له " 

مجلې عمومي او مسوول مدیر پاتې شوی دی. همداراز یې د هنر او ادبیاتو په ریاست کې د تلویزیون د ادبي خپرونو  
 .هم خدمت کړی دی د لوی مدیر په توګه

 

 : ادبي هڅې
 

ل" کال د عقرب د میاشتې په  ۱۳۵۲تاج محمد یاري خپل لومړنی شعر د داوود خان د جمهوریت په وخت کې د " 
ل" کال څخه را په دې  ۱۳۵۷مه نېټه ویلی، چې د هماغه وخت "جمهوریت" اخبار کې هم چاپ شوی دی. له " ۱۶

سي، امریکا غږ او د کوزې پښتونخوا په  بيهېواد، انیس، ژوندون، سباوون، بيخوا یې شعرونه په مسلسل ډول په  
 .ځینو مجلو کې چاپ شوي دي

 

ل" کال کې چاپ شوې، چې د وخت د اطالعاتو ۱۳۶۶لومړنۍ شعري ټولګه یې د "ستوري او سیوري" په نامه په " 
اقتصادي ستونزو له کبله بیاځلې نه ده او فرهنګ وزارت لخوا ورته جایزه هم ورکړل شوې ده او دا ټولګه یې د  

 .چاپ کړې
 

په سعودي عربستان کې یې د افغانانو له خوا په جوړو شویو غونډو کې هم شعرونه ویلي دي او هغه شعرونه یې چې 
په سعودي ویلي د هغو ټولګه ال تر اوسه نه ده چاپ شوې او ځیني شعري ټولګې یې په سعودي کې ترې پاتې شوي 

ب په دې اړه راته داسې ویلي: "یو غټ بکس مې په عربستان کې پاتې، چې پکې مې ځینې ناچاپ اثار  دي. یاري صی
 ”دي. تر اوسه نه یم توانېدلی، چې هغه بکس له ځانه سره راوړم یا یې راوغواړم

 

پورې د چاپ  ل" کاله  ۱۳۶۷د لېسانس د دورې مونوګراف یې د افغانستان د لیکوالو د انجمن له تاسیس څخه تر " 
 ...شویو اثارو معرفي او څېړنه ده

 

تاج محمد یاري د پښتو لنډیو په ټولونه کې یې هم ډېر کار کړی او د لنډیو یوه مجموعه یې "یاري په پښتو ادب کې"  
 ه:په نامه ده. په دې ټولګې کې داسې لنډۍ راټول شوي، چې په پکې د "یاري" کلمې راغلي؛ لک 

 

 ده یاري د زور خبره نه 
 که دې زړه نه وي نور دې نه مجبورومه 

 

 دا خو دا ستا د یارۍ ډز دی 
 چې په زېړي مازیګر کډې بارومه

 

 یاري دې نه کوم ډارېږم
 له لرې لرې تماشې به دې کومه 

 

یاري زیاته شاعري د غزل او رباعیاتو په فورم کې کړې ده، خو ازاد نظمونه یې هم ویلي دي. شعر یې ساده، سلیس، 
 .فهمه دی. زیاتره عام کلمات په خپل شعر کې کاروي، چې هر چاته د پوهېدو وړ دیعام   روان او

 

لیکلو کې هم برالسی دی او ډېر داستانونه یې لیکلي دي، چې د "زور واکي" په نامه یو داستان یې د   په داستان 
م په شعر کې او داسې نور... "غوربند" په مجله کې هم چاپ شوی دی. ځینې مقالې یې، لکه: تصور په شعر کې، پیغا

 .یې هم لیکلي او په ځینو مجلو کې چاپ دي
 

یاري په دې وروستیو کې له خپل نوم سره "حسیر" تخلص هم یوځای کړی و او دلیل یې دا ویل، چې د دوی په  
ای کورنۍ کې د ده یو بل همنامه هم شته چې "یاري" تخلص کوي، نو ځکه یې "حسیر" تخلص له خپل نوم سره یوځ

 .کړی، څو د دوی دواړو تفکیک وشي
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 11تر  11 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 ل" کال د غویي په دېرشمه نېټه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ۱۴۰۰یاري د " 
 

 !« روح یې ښاد

 
  : بېلگېدا هم د تاج محمد یاري د کالم څو 

 

 وایــي راپــیــدا د انــځــر گــل کـړه ته 
 یا د مـرغـۍ پـۍ راوړه جـامــونــو کې 

 

 ځان راته ماشوم کړي په سلگو شي بیا 
 غـواړي څه چې نه شته هـېـوادونو کې 

 
***** 
 

 بیا هغه ماښام دی
 

 گـوره بـیـا هـغه ماښام دی، زړه مې ډک د وینو جام دی 
 بـې لـه تـا چې سبا کـېـږي، زه یـم شـپـه د غـمـو بام دی 

 

 کړم له ستورو سره خوالې، لـه سپوږمۍ سره کیسې هـم 
 چې له خـلـکـو لرې گرزي، هغه بـند د عشق په دام دی 

 

 فــریـادونـه، بـوراگـان ټـــول سینه چاکي بـلـبـالن کـړي 
 چـې د عشـق پــه لــمـبـو سـوي، پـتـنـگانـو تـه سالم دی 

 

 پــه چـا ښـې لـگـي سـنـدرې، پــه چـا غــږ د بــلــبــالنو 
 خو زما چې ډېر خوښېـږي بس د مـیـنـې خوږ کالم دی 

 

 وایي چې د مـیـنې پـه اور سـوی چـېـرتـه نـه وي یاري  
 هغه زړه پوخ شوی نه دی، هسې گرزي گوره خام دی 
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