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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۸۱/۱۸/۲۱۸۲                        غانيفسمع الدن ا

 

 د ارواښاد امان هللا سیالب ساپی یو ښکلي غزل ته یوه لنډه کتنه

 

 اروا ښاد سیالب ساپي

 رې دیبیا دې سترګې ولې س  لمــو بال واخـــرګــا دستــست
 رې ديـــــرغــــلي غــا منــم    پام چې وار دې خطا نه شي

 

 !درنو لوستونکو

زل به ښکلي بڼه غپورتنی شعر د ارواښاد امان هللا سیالب ساپی هغه پیل شوې ملغلرې یا د دزړه خبری دي چې د 

او دماغ او ژبو ته ېې الر موندلې   زوړ او تنکی ځوانانو په خوله زړه، ،شوی او نن سبا دهیواد د هر ځوان راښکل

 .، ولسوو او پرګنو د خوښیو په محافلوکې په پوره پاملرنې او شوق اوریدل کیږيهیواد د قامونو زموږ د لرغوني

  

دا شعر داروا ښاد سیالب ساپي د هغه لسهاونورو وتلو اوولسونو ته د منلو اشعارو د جملې څخه دی چې ددې او نور 

رالی ، د خبل تکل د عملی کولو لپاره اشعارواولیکنو څخه یې دا اصل څرګندیږي  چې سیالب صیب چې کوم تکل ل

هرڅه ته تیار او په خپل عزم او اراده کې یې هڅ خنډ او پښیماني نه لیدله کیږي که څه هم د هغه د سر  په بیه هم تمام 

 ۱شي

 : هغه په پوره باور اواطمینان وایي 

 رې ديـــرغـــلي غــا منـــم  پام چې وار دې خطا نه شي

 

ب "ساپی" د خدای بخښلي وکیل صاحب شهید نصرهللا خان "ساپي" زوى او دمرحوم مفتي عبدالغفور شهید امان هللا سیال

 .هـ ش  كال د ننګرهار والیت د كامې ولسوالۍ په غازي كلي كې زیږیدلى و۸۱۸۲خان لمسى په 

 

 .ښاغلی انجنیر عبدالقادر مسعود د اروا ښاد سیالب ساپي په اړه داسې لیکي

. شعر د نورو هنرونو تر څنګ ستړیاوې، پړاوونه او منزلونه لريره اوږده او ستونزمنه ده، ډیرې دشعر او شاعري ال))

هغه هنر دی، چې شاعران خپله مینه، خپل فکر، خپل خیال، خپل احساس، خپله عاطفه، خپل انساني او ملي پیغام د شعر 

 ۱په ژبه کې خپلو خلکو او خپلې ټولنې ته وړاندې کوي

انځوران دي، چې دوی په خپلو شعري تصویرونو کې د بشري ټولنې حاالت او پیښې او د خلکو د  شاعران د ټولنو

 .ویښولو او پوهولو مختلف اړخونه بیانوي، او د واقعي اوانساني ژوند الرې، چارې ور په ګوته کوي

توشاعر و د ده نوم د ادبیاتو په ارواښاد امان هللا)ساپی( چې زموږ د هیواد با استعداده، پیاوړې، ساده او سپیڅلې اونام 

تاریخ کې د یو ممتاز او با احساسه شاعر په توګه روښانه او ځلیدونکې دی. دی د یو عالي ادبي، ملي او علمي شخصیت 

 ((۱څښتن و، او دشعر او شاعري بیرغ یې اوچت ساتلې و

 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

هنرمند استاداول میر په خواږه اواز زل په لمړي ځل د هیواد د ولسونو وتلی او خوږ ژبي غد سیالب صیب دغه ښکلی 

چې کله هم د میدیا له الري د استاد خوږ اواز پورته  کې کمپوز شوی چې د ولسونو او پرګنوزړونو ته یې الر پیدا کړه،

 .شی نو هرڅوک یې د زړه په غوږو اوري او پوره خوند ترې اخلي
   

 : هغه  وایي  

 نازولې لیال راشه! دمجنون ګریوان ته ګوره

 كو فوارې ديــلغلرو كه داوښــاران دمــداب

 

 مخ دې بلې لمبې كاندي خوله دې ګل شي بیا غونچه شي

 خرې ديـ)ل نـلبـګ بــرانې دپتنـرې ګــه ډیـــاتــكه مــځ

 

که څه هم استاد اول میر ددې شعر څو مصری کمپوز کړي چی ټول شعر په یوه کمپوز کې  ګنجایش او امکان نه وي   

 : په اوله څو مصرو کې سیالب صیب داملغلری داسې پیلوي خو د شعر 

 

 دارزو جو په باریږي حوصلې وهي خنجكې

 وې نغارې ديـروع نـله كې شـافـه قــدامید پ

 

 هانه دهـه بــا ژوند تـه بس زمـزانـنې خــا د میــست

 ګوندې وخته مالیدلي په خپل سر خاورې ایرې دي

 

شاعر او لیکوال وه چې په خپلو لیکونو او شعرونه کې په پوره مهارت او جرئت د ښاغلی سیالب ساپی په هیواد مین 

بهرنیو اشغالګریو دسایسو په مقابل کې په پوره میړانه او شهامت خپل وطنی او ملې دنده په ځپلو اشعار او لیکنو  سره 

 ۱سرته رسولې چې د هغه تلپاته حماسې د افغان ولس د افتخار او شهامت بیلګې دي

 

 چې په ژرنده مې ځان وړه كړو نو ایله مې وصال بیا موند

 دارې ديـنــو نـرګــا دستــــړي ستــوم مې كـه نــجو پـدرن

 

شاعر د طبیعت ښکال او واقعتونه په ډیر ښکلي انداز او ظرافت  په ښایسته شاعرانه الفاظو کی چوکات بندي کوي چې 

ز دا مهارتونه په  کاروی چې ډیر زر زړونو ته الر پیدا کوی  او تلپاتې زموږ وتلې شاعران په پوره مهارت او لوړ اندا

حماسې جوړوي چې یو دداسی حماسه جوړونکو شاعرانو او  لیکواالنو څخه هم ارواښاد سیالب ساپی وه چېدهغه په 

 ۱تلپاتې اثارو به اوسنی او راتلونکي نسلونه  افتخار کوي

 : هغه واي

 ا له  تلو قربانیږمــست هـوبــره لت او كــپس له ډی

 دنكریزو په جامه كې مې قربان دزړه قطرې دي

 

 چې ارې ته مې سر وركړو نو اور بل كې په خندا شوم

 ورې ورې ديـدږومنځ په رنګ ښكل كړي زلفې ما خ

 

 مبارك دې شه سیالبه! دوصال استاځى راغى

 ره دې كړي اشنا نوې مشورې ديـدریبار س

 

ساپې شاعرۍاو قلم او د هغه سپیڅلتیا او لوړ همت  د درناوي خیال ساتو د هغو دا تلپاتې میړانه  موږ د ارواښاد اماهلل   

 ۱او کار نامې د  افغان ولس د ستاینې او افتخار بیلګې دي چې دهغه یادونه به په افغاني ټولنه کې تل ژوندی پاته وي

 ۱هیله کوو هغه ته دلوی ځدای له درباره د فردوس جنت ، ارام او ښاد روح  

 

 امین یا رب العالمین

 

 


