
 
 

 

 4رت 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 
 

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

باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 
 

 ۲۱/۱۰/۲۰۱۷        پوهندوی آصف بهاند
            
        

 په پردیسۍ کې د خواریکښ
 

 فرهنگي السته راوړنې
 

 دویمه برخه
 

 
 

 ــ پردیسې څړیکې  ۴
 )د شعرونو لومړۍ ټولگه(

 

ل( کال چاپ او  ۱۳۹۵م ــ  ۲۰۱۶ښاغلي خواریکښ د شعرونو لومړۍ ټوگه ده. دا ټولگه په )د « پردیسې څړیکې»
یزه یوه لنډه سر په کابل کې خپره شوې ده. په دې ټولگه کې له شعرونو نه مخکې د ښاغلي نجم الرحمن مواج په قلم

 هم راوړل شوې ده.
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 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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

 

 

 
 

 شعر په باب داسې لیکلي دي:ښاغلی مواج د خپلې سریزې په یوه برخه کې د خواریکښ د 
د ښاغلي محمد صفر خواریکښ شعر د کونړ سیند له څپو او د گورگورو او مرخاڼیو له رنگ و خوند او د دنگو »

غرونو له غرور او متانت او پایښته گټه اخیستې، په شعر کې یې ټولې ښکالوې لوستونکو ته څرگندیږي. که څه هم 
دننه شوی، خو داسې نه بریښي. مانا دا چې شعر یې د ټولو ښکالوو له لرلو  د دوی په وینا شعري نړۍ ته نوی ور

 «سره د یو داسې پیغام لرونکی دی چې هر لوستونکی ترې پوره خوند اخستالی شي...
 ام مخ( ۴کال،  ۲۰۱۶)خواریکښ محمد صفر، پردیسې څړیکې، خپرندوی: په خپله لیکوال، اسد دانش مطبعه، 

 

غلي خواریکښ گڼ شمیر شعرونه راوړل شوي دي، چې د ده د فکر او له ټولنې او پیښو نه د په دې ټولگه کې د ښا
 ده د اخیستنې ښه بیلگه یې گڼالی شو. 

 

 ــ د هیلو کر  ۵
 )د شعرونو دویمه ټولگه(
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 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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

 

 

ل  ۱۳۹۵کال ــ  ۲۰۱۶د ښاغلي خواریکښ د شعرونو دویمه ټولگه ده چې دا هم لکه لومړۍ دا په « د هیلو کر»د 
 کال، کابل کې په اسد دانش مطبه کې چاپ او خپره شوې ده.

د ښاغلي خواریکښ د شعرونو دا ټولگه )د هیلو کر( پرته له کومې یادونې یا مقدمې نه چاپ شوې ده او لکه د لومړۍ 
 ټولگې په څیر د ده مقفی او آزاد شعرونه په کې راوړل شوي دي.

ه نوې قدم ایښی دی او د دې دوو ټولگو تر چاپ پورې یې دا لومړنۍ څنگه چې ښکاره ده، خواریکښ د شعر دنیا ت
 شعري تجربې گڼل کیږي.

ما )د دې کرښو لیکوال( د خواریکښ صاحب دا دواړه پاسنۍ ټولگې )پردیسې څړیکې، د هیلو کر( له چاپ او خپریدو 
غه خاموش اکثریت دی، چې نه مخکې له نظره تیرې کړیدي، په دې ټولگو کې د ښاغلي خواریکښ اصلي مخاطبین ه

 ښایي د خواریکښ دا غږ به یا هیڅ کله وانوري او که یې واوري هم ځان به ډیر ځلې غلی ور باندې ونیسي.
د خواریکښ صاحب شعرونه په ټول کې ډیره برخه د کالسیکې شاعرۍ د غزل په قالب کې وړاندې شوې ده، خو 

 ده چې بیلگې یې په دواړو ټولگو کې راوړل شوې دي.  خواریکښ په آزاده شاعرۍ کې هم خپله طبعه ازمیلې
که د ښاغلي خواریکښ شعرونه د نقد میچنې ته واچول شي، ځانگړې ستونزې به په کې را پیدا شي، دغه راز کیدای 
شي چې د وزنپوهنې په تله کې هم ځینې ستونزې پیدا کړي، خو څنگه چې اوس د نقد محفل نه، بلکې د ښاغلي 

 ارو د مخکتنې او معرفي محفل دی، ځکه یې تلل او نقد کول بل وخت ته پریږدم. خواریکښ د آث
 

 ب: چاپ ته چمتو آثار:
 

ړ نه دي او یا هم بشپړ ـښاغلي خواریکښ یو شمیر داسې آثار لیکلي او تخلیق کړي دي دي چې تر اوسه یا پوره بشپ
ه چاپ نه هم غنیمت گڼم چې لشوي او د چاپ له پاره یې هلې ځلې روانې دی. د دې مقالې تر لیکلو پورې یې زه دا 

 :درنو لوستونکو ته معرفي کومیې مخکې 
 

 ــ افغانستان له هورا تر تکبیره:  ۱
 

ده چې د داود خان د دورې له پای نه رانیولې،  دا د ښاغلي محمد صفر خواریکښ سیاسي لیکنو او یادداشتونو ټولگه
بیا د کرزي تر راتگ پورې زمانې واټن کې یې د سیاسي چپي او راستي گوندونو د رامنځ ته کیدو، فعالیتونو، عملي 
کارونو او د هغوی د پایلو په باب خپل نظر سیاسي تحلیلونه او ډیر ځلې یې د خپلو سترگو لیدلی حال لیکلی دی چې 

 ر به د چاپ په گاڼه سمبال کړای شي.ډیر ژ
 

 ــ د بالښتونو الریون:  ۲
 )د کیسو ټولگه(      

 

د ښاغلي خواریکښ د لنډو کیسو ټولگه ده. ما یې تر اوسه نه په چاپي بڼه او نه هم په شخصي « د بالښتونو الریون»د  
داستاني ادب کې هم د ده د قلم برکت او  بڼه کومه لنډه کیسه لیدلې ده، هیله ده چې دا ټولگه به ژر چاپ شي چې په

 بیلگې وگورو.
 

 ــ  وختونه او ویرونه:  ۳
 )شعري ټولگه(       

 

د ښاغلي خواریکښ دا شعري ټولگه که د چاپ ډگر ته راووزي، نو دا به یې دریمه شعري ټولگه وي. له چاپ نه 
 غنا او ښکال په لور قدم اوچت کړی دی. وروسته به ولیدل شي چې د شعر په ډگر کې د ده شعري تجربې څومره د

 

 ــ سور څڅوبی:  ۴
 )د ازادو شعرونو ټولگه(

 

له دې نه ښکاري چې خواریکښ صاحب د تخلیق په برخه کې ښه هڅاند پرمخ روان دی. له چاپ نه وروسته به یې 
 دا څلورمه شعري ټولگه شي.

 

چاپیلایر کې یوه بله مهمه او خورا د قدر وړ  د پاسنیو یادو فرهنگي کارونو تر څنگ، خواریکښ د مهاجرت په
 فرهنگي هڅه هم کړې ده چې دا په نیغه توگه د ټولو ډنمارک میشتو افغانانو د مطالعې له پاره د کتابونو برابرول دي. 
د خواریکښ د فرهنگي هڅو په لړ کې د دې یادول هم اړین گڼم چې خواریکښ هغه یوازینی افغان دی چې په ډنمارک 

 ې د افغانانو له پاره د مطالعې په غرض، د سلگونو عنوانه کتابونو د برابرولو هڅه کړې ده. کې ی
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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

 

ده په ډنمارک کې د بهرنیانو په کتابتون کې د خپل کار په موده کې د کتابتون مقامات دې ته اړ کړي وو چې د افغانانو 
 ر کړي. له پاره د مطالعې په غرض په دري او پښتو ژبو باندې کتابونه براب

عنوانه کتابونه اخیستي او ډنمارک ته یې را رسولي دي چې  ۱۵۰خواریکښ کابل ته په خپل وروستني سفر کې 

 کې خپاره کړل. پاڼه ډنمارک میشتو هیواد والو د خبرتیا په غرض یې سرلیکونه په خپله فیسبوک

 زه د خپل ځان له خوا د خواریکښ ټولو مثبتو فرهنگي هڅو ته د قدر په سترگه گورم او درناوی یې کوم.
 

 د ده د نورو بریاوو په هیله
 

 
 

 پای
 

 
  
 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.facebook.com/mohammadsafar.khwarikash

