
 
 

 

 2تر 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
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۲/۰۴/۲۰۲۳                ودان  سمسورژباړه: 

 
 

 نزار قبانی 
 
 

 .نزار قبانی سوریایي )د شام هېواد( شاعر و، عرب ورته د فلسطیني محمود دروېش غوندې بې مثاله احترام لري
لومړیو کې یې ټولنیز او عشقي شعرونه لیکل، مګر د فلسطین ستونزې یې شعر ته د سیاست رنګ ورګډ کړ، خو  

کې یې دوهمه میرمن )بلقیس الراوی( چې په مینه یې    ۱۹۸۱چې کله یې زلمی زوی د زړه ناروغۍ مړ کړ او په  
مشرې خور په مینه کې د ځان وژنې یاد    واده ورسره کړی و؛ د عراق سفارت کې د بمبار پر مهال شهیده شوه، نو د

 !یې هم بیا راتازه شو او دغه تراژیدي په یو درې ګوني مثلث واوښته
 

 :اوړي، په یو ځای کې یې واي ۱۰۰د بلقیس په جدایي کې یې ډیره اوږده قصیده لیکلې چې بیتونه یې له  
 
 !بلقیس"

 !ومې بښه
 په دې چې 

 پوهېږم ستا زندګي 
 قربان شوهزما له ژوند 

 ښه پوهېږم
 ستا د وژونکو هدف 

 زما توري وو 
 !اې زما ښکلې

 د رب پناه کې په ارام اوسه 
 خو له تا وروسته 

 "شعر لیکل ناممکن شوی
 :په یو بل شعر کې د هغې په مخاطبولو سره لیکي

  ما مې د خپلې مینې په اړه"
 هیچا ته څه و نه ویل 

 ځکه هغو ته هغه وخت ولیدلې
 سترګو کې له اوښکو سرهچې زما 

 "یوځای کیناستې
 

 .پورې چې دی ژوندی و؛ جاري وه ۱۹۹۸د قبانی شعر یوه اوږده سانده شوه او ان تر 
 

 ده ډیر ښکلی نثر هم لیکه، یوه ورځ ترې وپوښتل شول: آیا ته یو انقالبي شاعر یې؟
 

او زه غواړم هغه خوشې کړم. "زه غواړم  ځواب یې ورکړ: په عربي نړۍ کې مینه د زنداني )بندي/قیدي( په څیر ده  
 ."په خپلو شعرونو سره د عربو روح او بدن آزاد کړم. په نړۍ کې د نر او ښځې اړیکې سمې نه دي
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 2تر 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

 

 :ما یې دغه الندې شعري ټوټه هم وژباړله او کله ناکله فکر کوم چې بیخي یې زما له پاره لیکلې ده
 
 زه نفرت لرم "

 مینې کولو نهد نورو خلکو په څیر؛ 
 زه نفرت لرم

 د نورو خلکو غوندې؛ کرښو لیکلو نه
 زه غواړم 

 زما خولې نه کلېسا جوړه شي
  "!او زما الفاظو نه؛ د کلېسا ګونګړي

... 
 !انځورونو کې نزارقبانی، بلقیس، د هغې مقبره او پیغلتوب یې وینئ#
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