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 و شاعري مردم ښتو ـروز بین المللي پ

  
 

 

  مبارکباد  زمــیزـان عـنـوطـمـه یراـشتو را بـپ ینـاز زبان دوست داشت لـیـلـجـت روز 
 !میگو یم

 
     

 
در  خوشبختانهها را بهتر درک کنم.   تیشده است، تا واقع دایپ میبرا یچانس ها  یخداوند را شکر گذارم که در زندگ

ام زبان  یبلکه عالوه بر  زبان مادر اموزم،یتوانستم نه تنها ب قیاستادان خوب و ال تیترب هیرابعه بلخي در سا  سهیل
 بدارم.   زیرا دوست ن یسیپشتو و انگل یها 
 

و مهاجرت در آلمان و آموزش جرمني  یبلغار  یدر  پهلو یو آموزش حتمي زبان روس ا یدر بلغار لیتحص دوره
به هر  کنم و یکرده  است که در عقب هر زبان عظمت بشر و مهر انسان را جستجو م ریسرشت مرا چنان  خم

 . ورزمی گزارم و به هر کدام  عشق م یزبان احترام م
 

بسازم    کیشر  زانیام  با شما عز   یتجربه شخص  یام را بر مبنا   دگاهیخواهم امروز د  یپشتو م   یبهانه روز جهان  به
 زبان همه شاعر اند.    نیا ندگانیاست که گو  نیو آن ا

 

بار  یموضوع را برا نیاحتماال که ا  یول ریخ  ا ینوشته اند و  یزیمورد چ  نیدر ا یتا حال کسان ا یکه آ دانمینم من
 . سمینو یاول من م

 

 دایپ یلینشست و برخاست فام یو دهات یبا زنان و مردان پشتو زبان شهر دهیخارج د یاز ازدواج مِن دختر کابل بعد
 نمودم. 

 

 .  ندیگو  یو جوان همه شعر م ریپ سواد،یاسواد و بقوم همه زن و مرد، ب کیبود که  نیکه باعث تعجب من شد ا آنچه
جنگ وفقر، مردان و زنان با قامت دوتا همه  ریدهات،  مردان و زنان در گ یمکتب نرفته ها، دختران خجالت یحت
 .  ندیسرا یم
 

 کیاز آنطرف  یگریکرد، د یاحساس خود را با آن حالت ابراز م با یز ډۍلن کیبا  یزن د،ینال یاز جنگ م یکس
را که همان حالت خودش  ډۍلن کی کرد،یرا پاک م  شیاشک ها  کهیدر حال گریآن د گفت، و  یرا م ههیالبد یف ډۍلن

 .  سرودیکرد م یم یرا در همان لحظه ترجمان
 

  .راندندیرفتن... سخن مو بغل گ دنیکه از بوس انیعر یها  ډۍلنبعضا چنان  نکهیجالب ا و
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 در. ندیهمه شاعر، بدون آنکه خود را شاعر بگو یول ،بودند سوادیب یدخترها و پسر ها  ،آنها زنان و مردان تیاکثر
 .  ندیبسرا ډۍلن کی توانندیم نندیب یکه م یزیقوم همه شاعر اند و در مورد هر چ  کیمتوجه شدم که  یادیمجالس ز

 

و نوازش، غم و اندوه، جنگ و شجاعت ووو..    دنیعاشقانه، بوس یعشق، روابط مخف ت،یوطن گرفته تا انسان از
که  یلیشناسد و از مسا  یابراز احساسات سرحدي را نم یکه برا میابی یدر م میها را مطالعه کن ډۍلن یچنانچه وقت

    شده است.  هوافر گفت یلیها خ  نډۍدر ل شودیتابو شمرده م یدر شعر فارس
با  اتشیدر زمان ح  یول د،یآوازه شرق گرد شیها  یفروغ فرخ زاد  به خاطر تابو شکن  یکالم شعر فارس با یز شاعره

 یلیرا در هزاران شکل و خ  یانسان عتیها پشتو بازتاب طب ډۍلناجتماع هم مقابل شد. و اما در  د یعکس العمل شد
 . افتی توانیمبرهنه تر  

 

با مرهم شان را  زانیو از دست دادن عز یلیتحم یجنگها  بتیمص اندوه )پښټونها(تصور هستم که انها  نیمن به ا
  زنند.   یم هیآنرا دوباره بخ  ۍشگافد و با ترنم لند یقلب شان را م یخنجر غم هر ،کنند یم یشعر تداو

 

 
 ! میگو یم  مبارکباد زمی هموطنان عز یپشتو را برا یاز زبان دوست داشتن لی تجل  روز

 

 
 ډۍ: هاى از لن نمونه

   
 ه ړراک  ېخوله ک ېسر د ېژب د
 ته تیرومه   مانهړل  ېشیریني ب دا

 

 ې اوبه راغل ړېـ زی  ېخوله م تر
 یمه  ېچیچل  هړپه ز  مړبیلتانه ل د

 

 مین دى  وګپه شنو ستر ېم  یار
 بدلومه  ېچیر ګېستر ېبه دا تور زه

 

 راسره ده ېخندا د ېخول د
 دي مینه  ېد رانه بیل څېکو هړز د

 

 ې شئ له مخ  ېلر عالمه
 ومه ړم  ېویشتلى په دیدن ی وګستر

 

 ږې ـشرمی ېچ ېخو نه ی  هړو
 مینه  هړوک  ږپه چا غ ې ی ۍنجل  هټغ

 

 ږې ـشرمی ېچ ېخو نه ی هلک
 په لور د مین یمه   ېوایه چ ېته م   مور

 

 ه ړزور په اندازه ک ېسین د
 بالغه یمه  ۍاوسن  يږـی ږخو ېم تي

 

 خوراک واى ېم  ېوطن ترخ د
 لونه ګمه واى د پردي وطن  ېم  خوراک

 

 هږـ مه راته قهری جانې مور
 تا تیر شوي په ما اوس راغلي دینه  په

 

 له تیکي راوباسئ  ېتور
 راغلي دینه   یانګمو وطن ته فرن  بیا

 

 ى؟ ښای ونګسر په زن ېد ېول
 به آسان کا د دنیا مشکل کارونه!  خداى
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 م ړبه نک ېیرښ م ړبه ک  صبر
 مینه  ېبه ش ګمر وانيځسرور دى  صبر

 

 راووزه   هړک ېد تور ګېستر
 راغلي دینه   رګسودا وګ تورو ستر د

 

 شي  هښ ېم  هړشي ز رګ مازدی ېچ
 قطارونه  یوګشي د من ړجو در وګ په

 

 م ږـ پوهی  يړپه عاشق س زه
 وینه  ېوچ  ډېشون ېوي یا ی  ړزی  ګرن  ېی  یا

 

 دومره راسره واى جانانه
 له بارانه سره وینه  ېچ ناښبر لکه

 

 يږـ علم حاصلی ېچ  چیرته
 ونه ډه م ړک ېبه زه خاور  ېک اىځهغه  په

 

 ه ړراک  ېتوره م ډۍلن ېمور
 قربانومه  انځدى، زه خپل  ګ وطن جن په

 

 ړې ک لګ  ودرګ ما د  خاونده
 دینه ږ  ېم ېشوکوى سر ک  ېم  ۍجینک ېچ

 

 یم  ۍمرم  ې زه ی  وپکټ  ېم  یار
 مه ړک ېوویشتم ورکه ی   ېتورو غرو ی په

 

 ې نه و ې چ ېچیرته و ر ګمازدی
 ومه   هړپه بام وال  ېزلف  ېور ېخور

 

 په هوا راشه جانانه  پاس
 دینه  ېبیلتانه نیول ېالر ېمکځ د

 

 م ړاوبو یو مړیو ،مړیو  که
 ینه ړو  ېاوبه م یدمګډ ودرهګ  ېب ېچ

 

 ې مه ش ىړراشه ست  بیلتونه
 دى، میلمه نه خپه کوینه  تونښپ  ېم هړز

 

 ؟ ړېوال ېچ ل ړوک  هڅد  زما
 دیدنه کا مینه  ېد پخپله ب انځ

 

 يږـ میراتی ېتور وربل م که
 دى جانان نه منعه کومه  ګ وطن جن په

 

 له زلمو نه پوره نشوه  که
 ساتینه  ېبه د  ۍوطنه جینک  رانهګ

 

 ې به زما ی  ېیواز  ویل ما
 وینه ګ زن ېد ىړهر س ېی  الټ اختر  د

 

 ړ نرى ک  هړز  ېم ۍمسافر
 ینه ځ را اړتش وطن را یادوم ژ  ېچ
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 وطن دى  ېتن، تن م  ېم وطن
 یمه  ېچ وڅ ساتم تر  ېتن په وینو ی د

 

 ه ړراک  هږـغی هګینټ  ېوار یو
 ینه ځرا  ېچ هړدادا له توره ورک ېد بیا
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