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 3تر 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

 

 
 ۱۴/۰۳/۲۰۲۲           آصف صمیم

 

 
 

    غلي نادر پیرزوینید ښا     
 
 
 

   هغه تقریظ چی زما په دیوان چي ال تر اوسه د ځینو بی ارزیو له وجهی چاپ شوی نه دی .قدرمن استاد آصف صمیم لیکلی ۱۳کال د قوس میاشت   ۱۳۸۲
 نادر  سید عبیدهللا            

 
 

زمونږ په هجری ادبیاتو او مطبوعاتو کې ، یو آشنا نوم دی ،چي همیشه یي د ملي برخلیک په   عبیدهللا نادر ښاغلی  
سمون د قلم اوښکي څڅولي ،او په نظم و نثر دواړو په بهیر کې یی پر اولس ژړلي دي ،افغاني مطبوغات چی یی هر  

یی ورته د ملي پیغام په دود ورته سپارلي ، چي د    چیری موندلی او هر ځای په الس ورغلی خپل سینه سوی آهونه
سوړ زړود سینوساړه تنزونه پری تاوده کړي ، دا مخي ته پرته ټولګه د ښاغلي نادر د همدغه راز آهونواو څړیکو 
یوه ژوندی بیلګه ده ،چي دا دی خپل اولس او خوږمنوادب مېنو ته یی وړاندی کوی .د ښاغلی نادر دا ټولګه چې ،  

د اخالقي روزنۍ ملي دردونواو ملی یو والي د اړتیا د احساس پیغام لری که جولي یا شکل له پلوه د هنري زیاتره  
ارزښت لوړو پوړیو ته نه رسی .خو د پیغام ریښتیا ېینه او او صداقت یی لوستوال ډاډمنوی ،چي دا له یوه ۍپیڅلي او  

، چي زمونږ ښاغلي قلموال پری د وخت د سیاسي او    پر ملی یو والی او ملی خپلواکی مین زړه نه راوتي کوکي دي
د   نازولو ځولي ګرځوی .چي یي  د چلونکو غوږونه کڼه ول غواړي ،ښاغلی شاعر په هغو سیاسي  جنګي ماشین 
کرامت نظردخپل ځوریدلی او رنځیدلی اولس د سولی او سوکالۍ له پاره کافی شافی ګڼي لکه عرض چي وشو ،د  

ه د کره کتونکیو ټولی پښتني غوښتنی او د کره کتني یا هنری ځانګړینو ټول آرونه او  دغی ټولګي ټوله میځ پانګ 
ارزښتونه نه شي رانغاړالی او جولیزی کمزوری او نیمګړی به هرو مرو په کې تر سترګو شي ، خو دی که له یوی  

ردونواو ناخوالو سیند په یوه  خوا په خپلی دغي اورېینی سره خپله ادبی تنده ماتول غواړی ،نو د بلخوا د خپلو ملی د
نیم بنده هنری ګوټ وچول هم غواړي ،زه په داسی حال کی چی ښاغلی عبیدهللا نادر ته د ده د هنری بر تګ او په 
هنر کې د مسیحایی اغیزد پیدا کیدوله پاره الس په دعا یم ،دا وړاندیز هم مخی ته ورږدم ،چې لږ تر لږه دي د خپل  

م د ځان ارزونۍ له ترخه حقیقت او اړتیا سره د یارانۍ دود وپالي چي په دي توګه یی هم د  هنری لوړ تیا له پاره ه
زغم او سینی اوږده ،او هم زیات شی ،او د کره کتونکیو د ګوتنیوۍ او څیړنی چار ته هم درانه وکسی ،د دي لمړی  

            ټولګی په راوتو یی د مبارکۍ وړ بولم.                                    
 ۱۳/۹/۱۳۸۲محمد آصف صمیم  په نمانځنه
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 3تر 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

 

 شوی چاپ  دی  نه اوسه  التر  چی  باندی دیوان او لیکنو په زما لیکنه  سباوون  اختیار سید  قاضی  د

 نادر سید عبیدهللا           

 یاهو 
که مونږ د تخنیک په میدان کې ،د تجاربو د پایلو په لړ کې د خورا هوساینی او آسانتیاووخاوندان شوی یو ،چي په 

ان او زمان تر مینځ په ملیونونو اوږود واټن مو ساعتونو او دقیقو ته رالنډ کړی ،نو د معنویاتو په میدان اصطالح د مک 
کې هم زمونږ د بشری تکامل لړۍ د فرهنګ له الری غزیږي ، او شعر هم د فرهنګ په اجزاووکې راځي .په دي  

 توګه هم څاریدای شی .  توګه د انساني رسالت د سالمیت مسئله په نوروالروسر بیره د شعر په
شاعر هغه څه یا هغه ټولنه غواړي چي په حقیقت کې باید )وای( خو په واقیعیت هغسی ټولنه )نشته(او په دي توګه 
دغسی غوښتنه چي د جامعی د معنوی ارتفاع له پاره له شاعر سره پیدا شوی په بیرونی نړۍ کی ورته د ځواب او  

خنډو شتو  په الر کې  کیدو  ته  ډیر  رامینځ  نور  .داسی  دي  )نشته(ناشونۍ کړی  اوس  )وای(او  باید  هغه څه چی  نو 
احساسات هم شته چی په تحت الشعور کې په سر ټپیدلي وي ،یا وټپیږي .نو د یو ریښتیني پیغام په توګه په شعر کې 
.کله   لری  ډولونه  بیل  بیال  غوښتني  شوی  رد  ټولي  دغه  الشعورکې  تحت  په  شاعر  د  کیږي  انځور 

 شقی،تصوفی،مذهبی،او کله کله په نورو ډولونو وي .                                   حماسیوع
 که چیری و پوښتو چی د شاعر دا رنګه پښتني څوک ځوبوالی شی ؟                           

ته ټلنه  دغه پوښتنه چی که چیری په څه څیر سره ورته وګورو نو ال چار داسی ځواب ځانته ووایو ،چي دي پوښتني
او ټولنوال ځواب نه شي وییالی بلکه د نوموړي شعردي ته ځواب وایي ځکه ټولنه په ټولنوال یا په کې رامینځته 
کیدونکي تغیرات د فطرت پوری ټړلي دي ، یاني په فطری توګه به انسان زیږي ،لوییږي ،بوډا کیږي، او بااالخره 

او یا هم دا چي،زیږیدلی انسان به د نورو نورو بدلونونو او تغیراتو مری ،یا لمر په سهار راخیژی ماښام به ډوبیږي ،  
المل شي ،چي هغه هم له آره تر فطرت پوری تړلي ده ،ځکه دا د انسان فطرت دی ، چی دی به کار کوی او د کار  

نه شو  په پایله کې ،طبعآ تغیر رامینځ ته کیږي ،نو پوښتالی شو چی ،د شاعر غوښتني ته فطرت هم بشپړ ځواب و
ویالی ،بیا ولی شاعر د فطرت په مقابلی مبارزه کوي ،آیا د فطرت په وړاندی مبارزه به لیونتوب نه وي ؟ داسي  
پوښتنو ته به لوستونکي بیال بیل ځوابونه ووایي ،او ممکن زیات به یی سم او پر ځای وي ،خو زما په اند ،دلته د  

هم ، لوړه او عالي بریښي ، یاني شاعر غواړي فطرت بشپړ کړي فنکار مقام یا دشاعر مرتبه په اصطالح تر فطرته 
، همدا المل دی چي شاعر غواړي چی داسي ټولنه رامینځ ته شي چی باید )وای(خو په واقیعیت کی )نشته(نو د فطرت  

 د دغه نیمګړی نړۍ د بشپړ تیا له پاره سر په زنګانه شوی . اقبال الهوری وایي چي : 
 ـه عاجز فطرت نهــین اګرچــــ

 جو اوس سی نه هوا ، توکـر
ژباړه :که څه هم فطرت بی وسه نه دی ،خو چی څه له فطرته پوره نه وي نو ته یی بشپړ کړه .اقبال الهوری د فنکار  
یا د شاعر مقام ته په داسی مرتبه قایلیږي چی په اصطالح د فطرت د نیمګړتیاوو په بشپړاوی بوخت دی ، او غواړي  

ه رامینځ ته شي چی په هغی کې ، د نیمګړتیا تصور یوه له امکانه لیری خبره وي ،نو د شعر نړۍ  چی یوه داسی ټولن
ته پناه وړي ،او په حل پسی یی ګرځي ، ځکه شاعر د یو تیوریسن په توګه د ښی او هوسا ټولني لوړاوی اوعظمت د 

م کار سر ته رسولی ، او دا نو دنورو ښو صفاتو ښکال د زیږونۍ څرنګوالۍ راښایي او راشولی، چی په دي سره یی نی
کار دی چی دي ته د عمل جامه واغوندي ،او همغي ټولنه رامینځ ته کړي چي شاعر یی غواړي .کیسه رانه فلسفی  
خواته الړه ، او په تقریظ یا سریزه کې به نه پوهیږم چی دا ډول خبرو ته اجازه وي کنه ؟ خو تمه می دا ده چي  

هره توګه د سید عبیدهللا نادر اشعار هم ،د داسي یو په سر ټپیدلي احساس په پایله کې رامینځته   لوستوال به می وبښي په 
شوی ،نادر صاحب خپله ټولنه ډیره دقیقه مطالعه کړی ، د دي دردونه یي احساس کړي او دهغی په رغونه کې یي 

توګه دنومړي الندی شعر کې وینو چی   فکر کړی .او په نتیجه کې یي په حقایقو سمبال پیغامونه پریښي د بیلګي په
     وایي :             

 د سولي فرشته
 یو شهـــکار د عظــمتونو، د قـــــدرت یي   ته انســان یــی ، نمــونه د کــــرامت یــي 
 اتو د شـــهوت یي ته پیـــکر د خــواهشــــ  د هــوی او د هـوس ســـره په جنــګ یی 
 دغه دیو ته که تسلسم شوی ، مالمت یی   تا ته یی نفـــس د امتـــحان د پاره در کړ 
 ته مسـئول د ســتر هدف او رســـالت یی   امــانت بارونه ، تا ته ســـپارل شــــــوی 
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 3تر 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

 

 د طــــــراوت یی  ته باعث د دي چمــن ،  ته مالـیار یي د خــالق، په دغــــه بڼ کې 
 ته دامن او د ســــولي فرشــــــــــــته یی 
 ته حامی د دي وګـــــړو، د عـــــزت یي 

 
چي د یوی ټولني د رفاه په الر کې د بنسټ په توګه یادیدالی شي  ،  ینادر صیب د بشری اصالت هغو ټکو ته پام کړ

 ،د بیلګی په توګه د نوموړی الندی شعر ته ګورو.

 د معرفت ډیوی
 ان لټوم JJي د پاره مي ، درمـن زړګـپل دردمد خ     ، یو انســان لټوم ـم ویرانو کـــېله ښــاره وځـــ

 ـبدالن لتوم احـوی ، صدی پـJJJپه رمــوزاتو بان      ، کـوردالنو زړونهـانیږي، روښــا ییچي په وین

 ــه مرجان لتوم ـه یاقوت ، هغغJJُدر ،ه ـه زه هغ       ، روح او روان شی تازهـانیی د انسچی په لیدو

 ـندان لټوم ـجه ، سخــال او نکته سناوند دحJJخ        ـنګدالنوزړونه الم کړي وئیلی سچی په موزون ک

 ټوم لد زړه په درد ،داســي آشنــا او راز دان       ژوند ،اسرارو باندی پوی شـی د مانوس چی په هغه
 ن ،او مهربان لټوم وږمن، په زړه دردم داسي خ              ـال ـنان کړي ، پخـنیو، دښمـنو تربګچي د کل

 ـګان لټومعرفت په ډیوی ســـوی ، پتنـــــد م            ـنایي ـمیر روښ، او دضـچي راته وبښي د زړه
 ـمتدان لټوم ـه ،حکپوهد بوعلی په څیر ، په            ـبرت په غوږو چی د حکمت خبری واورم ، د ع

 ـیران لټوماهین، هغــه طـه شـزه هغه باز، هغ        ـګیږي ان لګه په آسمـجچې د حکمت څلی یي ، 
 ان لټوم څلی مخ روښــنویت په نور ، سپیـد معـ    خوا چی ګورمه دیوان دي په صورت د انســانهر

 ـالب پهــــلوانان لټوم ـفس باندی غــــوی دنهـ          ـاالرانســـافلی  ، په ګونډو کړي،قوید نفس هـ
 ـوم هان لتاره ، بل جد یوریښتــني ژوند دپـ              ــو سره ـه دیوانـډیر زهیرکړی،دي ژوندون یمـ

 داچې په سپـــینه ورځ کې ســـر،په ویرانو یمه زه 
 له څنـــګه تللی ، د افسـوس هــغــه کــــارون لټوم 

 
زه له ډیر پخوا ، د نادر صاحب  له اشعارو سره بلد وم ،په مطبوعاتو کې می لوستلي وو.خو دا راته نه وه معلومه  
 چی وټیزوزنځیرونو، د نادر صیب د شعر کوتری له پښو تړلي او نه پریږدي چی د دیوان په توګه د چاپ په بلۍ کینی 
مګر کله چی خبر شوم ،چی مټي یي رابډوهلی دي ،او غواړي چی د نادر شعرونو ته وزری ورکړي ، او دلوستوال  
د ذهن په بلۍ یی کښینوی ، خدای شته ډیر خوښ شوم .خدای دي زمونږ پښتنی فرهنګ له پاره داسي پیاوړي او با  

و ادب و ویاړي،زه له نادر صیب سره په ډیرو احساسه پښتانه ژوندي لری ،چی تر ډیره پری زمونږ پښتنی فرهنګ ا
مجالسو کې ناست یم ، په نوموړي کې می ټول هغه صفات لیدلي چی شهید سید حسن شیون درلودل .د نادر صیب 
احساس او له خپل فرهنګ سره اورنۍ مینه او په دي الر کې ځانګړی لګښتونه د ډیری ستاینې وړ ده . زه پوهیږم  

ستاینو نه خوښیږي ،او زه به هم ورته شاید معلوم یم ،چې په سریزو کې د ډیرو ستاینو پلوی  چی نادر صیب په ډیرو  
نه یم .خو دا د نادر صیب لومړنی اثر دی .چی د چاپ له ستونی تیریږي ،ځکه یي کره کتنه لوستونکیو او نورو  

 ثر لوستولو ته رابولم .لیکوالو ته پریږدم ، او تاسی درانه لوستونکي هم د ځان په څیر په مینه د دي ا
   ۱۰/۱۳۸۱/ ۲۶   (کابل افغانستان  قاضی سید اختیار )سباوون  په ټوله پښتني مینه 
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