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

 

میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمٌره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : ٌادونه

 

 
  

 ۴۰/۴۰/۵۴۰۲           بهاند آصف

 

 ولې؟ کرلی تخم ټوپک د تاسې مشرانو

 

 ښاغلً د برکته، له شٌنواري زهٌر انجنٌر دوست، دانشمند د کې فٌسبوک په نٌټه لومړۍ په سپتمبر د کال ۵۴۰۲ د
 :شوم مخ سره شعر دې له باقر نواز شاه

 و نـه کې چېنه پـه کاڼى نوم په و، کار په مې چې
 و نـه کې سېـنه پـه هـٌچا د زړه کــې ښار دغه په

 
 کې په ولٌد مې ځان ځانه له روباستې مې سترګې

 و نه کې اٌېنه پـه ځــاى روغ تــلم تـه مالقات ستا
 

 ولـې؟ کـــرلــى تــخم ټــوپک د تــاسې! مشره اى
 و؟ نــه کې زمـانـه تــېـره پــه قـلــم دا! مشره اى

 
 ورته و حٌران خلک شرنګولې به مــاشوم ٌـووه  
 و نه کې خزانه په سوری خــو، وې پکې سٌکې

 
 تېــرېــــده زنــدګً ارزښتــه بــې داسـې! بــاقره
 و نه کې افسانه په دژونــد دچا کـردار هٌڅ چـې

 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005151948618&fref=nf   

 
 بٌت ٌوه په شعر د چې پوښتنه ٌوه دا ته، خوا ٌوې شعر نور. ولوست مې ځلې څو. و پورې زړه په پاره له زما شعر
  .ده غوښتونکې ځواب د او جدي ده شوې مطرح کې
 تٌرو د چې دومره نسل اوسنی باٌد چې ده دا هغه ده جدي ډٌره پاره له نسل اوسنً او وخت اوسنً د چې خبره ٌوه

 د او وکړي هم احساس مسولٌت د باٌد همدومره ګڼً، االحترام واجب ځانونه هم مشران دا او وٌاړي کړنو په نسلونو
  :واًٌ و څوک چې ٌم نه پلوی دې د هٌڅ خپله زه. واًٌ و ځواب کړنو خپلو
  «هٌره په تٌر کوې، څې ځه»
 درناوي د نه نسل نوي له چې څوک هغه تٌره په ولري، ځواب کړنو او وخت خپل د نسل هر او څوک هر بابد نه

 .لري هٌله
 :شً وٌالی ځواب څوک ته پوښتنې کړې مطرح دغې شاعر دې د اوس

 ولې؟ کرلى تخم ټوپک د تاسې! مشره اى
 و؟ نـه کې زمانه تېره په قلم دا! مشره اى
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 2تر 2 له :د پاڼو شمٌره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : ٌادونه

 

 هغه له تٌره په کړي مطرح پوښتنې ورته ته دې او دا چې لري حق نسل نوی غواړي، نه ٌې که غواړي څوک که
  .کوي امٌد درناوي اندازې بې د نه نسل نوي له چې نه چا
 زدکړه، موخه په پوهٌدنې او آبادۍ پرمختک، د وطن او خلکو خپلو د کې وخت خپل په مشرانو هٌوادونو نورو د

 امٌد او نښه تولٌد او زدکړې د چې دي کړي کارونه هغه ٌوازې نسل تٌر او مشرانو زموږ ده، کړې مطالعه او کار
 وسله پاره له وژلو د تربره د ٌې ٌا دي، جنګولً سپً او زرکان ٌې ٌا دي، ناست ته پٌتاوي ٌا. ښکاري نه کې په

 د نسل نوي د ٌې زړی وژنې ورور او وژنې انسان او کارولو د وسلې همدې د چې دا ال بده ټولو تر او ده کارولې
 .دی کرلی کې کرونده په ذهن

 د لوري سم په کې سلسله په روزلو د نسل نوي د موخه اصلً زما نه لٌکلو له کرښو دې د او ٌادولو له خبرو دې د
 اوچتول ګام بل ٌو د کې لړ په هڅو د پاره له وړلو منځه له د دودونو وړو نا د کې کلتور په زموږ الرښوونه، هغوی
  .دي
 خپله دا موخه په روزلو د نسلونو راتلونکو او اوسنً د توګه په قلموال مسوول ٌو د نسل خپل د او عمر خپل د زه
 چارې الرې مثبتې حل د او کړم جګ غږ ضد پر دودونو منفً حاکمو د باندې ټولنه پر چې ګڼم مسوولٌت او دنده
 .کړم نښه په ته ور
 او و نه قلم رښتٌا که تٌراوه؟ ور الس ته ټوپک ٌوازې پخوانٌو زموږ چې و نه قلم کې زمانو تٌرو په رښتٌا په آٌا

 کارول؟ شی څه پاره له کولو باسواده د بچو خپلو د او لٌکلو د خلکو نورو دا نو و، ټوپک ٌوازې
 وٌنې او وژل ډزې ټوپک، مو ځای پر نقاشئ او لوست لٌک او کړ انتخاب ټوپک ځای په قلم د موږ خو و، قلم نه

 د او قلم ځای پر ټوپک د ته راتلونکو او اوسنٌو چې وتړي مال ته دې باٌد نسل دغه اوس او کړل انتخاب توٌول
 آٌت د قرآن د ښځې مو به نه غړٌدو ال له وزرو د جهالت او بٌسوادۍ د نو وي نه که وښًٌ، ور ژوند ځای په مرګ

ِمٌد   إِنَّك  »  د او ٌادوي نومونه لٌورونو او مٌړونو د کې لمانځه په ځای پر ِجٌد   ح   لکه دى لکه ِانک» به ځای پر «م 
 .واًٌ «اللک

http://www.taand.com/archives/54659 
 پالره، ماشومانو د اسالمالٌګم» ځای پر هللا رحمت   و ا سالمعلٌکم د کې پای په لمانځه د ښځې چې مثال دا لکه او

 وجې، په خلکو پوه نا والړ ټٌکً ٌوه په او ضدي همدې د به ډول دې په او. واًٌ «پالره ماشومانو د اسالمالٌکم
 له ډول په پٌغور د مو به نسلونه راتلونکً او وي پراته کې تٌارو په ناپوهۍ د وختونو نورو ډٌرو تر خلک او ټولنه
 :واًٌ کې خطاب په بٌا بٌا ته مشرانو ځانه

 ولې؟ کرلى تخم ټوپک د تاسې! مشره اى
 و؟ نـه کې زمانه تېره په قلم دا! مشره اى

 
 پای


