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   شعاعرانو کلوبنکووژود                                             
 ټولګه طالبانو شعري د 

  ین کاظم  ن: حسواللیک ٬ګل انالین ویبپانهپیش د
 

  ؟پروپاګڼ  عري ده کهشعا روي هغه څه چې طالبان خپ
په دغه شعري ټولګه  وطالبانوسخت دریځ. بنسټپالوخپره کړهچاپ او د طالبانو شعري ټولګه  مطبعي یوي  برطانوي

په اړه   لویدیځ لم ظاو٬بد ٬ وژنو. دوی پرته له تبصرې څخه د جګړوده ېلد افغانستان ښکال  ته یوه بیه ټاکاو کې میني
 .کوي ېنلیک

 .دي يولرقهرجن  غبرګونونه راوپاډیر  دیځ کې په لویغي منع  کړل شوي  کتاب خپریدل  د
غه لیکنې د په ریښتیا سره همداسي ده . ٬هغه لوستل کیږي ږيیلخوا خپر طالبان  دچې  څه هر ٬کړی شي ووایي سړي

  لوستل کیږي .خبریاالنو لخوا استخبارتي شبکو٬امنیتي کارپوهانو او د سر کې لومړۍ په تیره بیا٬لخوا د پلویانو دوید
کله چې طالبان د بریدونو مسوولیت په غاړه اخلي  یا  ٬فعالیتونه  سم درک کړيغواړي چې د طالبانو  دغه لوستونکې 

 دغه لوستونکې  .خلې یا خبرونه خپاره کويوا جاج وتدامنیتي حاالدوی  وترڅ ٬د پیښو په هکله تبصرې نشروينړۍ د
 . ده طالبانو شعاعري هغه د ٬یو شي نه ویني

کې د ننه د دوی په ورځنې ژوند نسیا د کولتور یوه برخه ده .تر اهلي سلګونو کالونو راهیسې د مرکزي او س شعر د
په انترنیت کې د څو کالونو راهیسې دوی  ي . طالبان هم له شعاعري سره مینه لري .شعرهنر او متلونه ستر رول لوبو

ی دخپل دو یا کوي  ېنشعرونو کې د مینې په اړه لیک . دوی په  يخپروهم  شعري مصري  یانو تر څنګد نور و شیا
 . کوي ې نهیواد دښکال په اړه لیک

 تراني په زړه پوري نه وي .احتماآل کې  ام پي درې  ه د هیچا لپاره دغه  لیکنې او په سد تعجب خبره ده چې تر او 
 .وي  لیدلي ارزښت نه هیچا په کې رښتنېشاید 

 شعري طالبانو د ۰۵۵کل اټ هان او لیکواالنوپو څیړونکې  الیکس ستریک فون لینشوتین او فیلیکس کوهن  دوه ځوان
 څه باندې  درې  کاله کله چې دوی  ٬شول او اشنا مخامخ هغه مهالکوسره ټو دغودوی . کړي نمونې راټولي

ر یدغه  وخت کې  دوی د طالبانو دپخواني سفپه  لي ښار کندهار کې ژوند کاوه او پلټنې کولې .افغانستان په سهد
البانو او د ط کتاب بل دوی یو   پروتوکول کولو ٬«  زما ژوند د طالبانو سره » کتاب   او٬ژوندلیک عبدالسالم ضعیف

 .نه وه  خبره دومره مهمهشعرې ټولګه ته .دامهال دوی  هم لیکلي دیالقاعدد اړیکو په اړه 
 
 د شعر په فورم کې  نیوکېټوساده توب او ګ* 

د سره کې مطبعه نشرون چاپ یاد ړل٬کله چې دویزې ژبې ته وژباکې لیکل شوي شعرونه انګرې پښتو ژبه دوی په 
                          خپاره کړو. چاپ او اځه چې دغه شعرونه ر٬ مه دهسهو . ناشر وویل ړه خبرې وکړيټولګې په ادغې 

په دغه .  )د طالبانو شعاعري  ( په نامه چاپ  شوه  غوره شوي شعرونو ټولګه  ۵۰۲د  د مې میاشتي په اولسمه نیټه 
اسي پرته له تبصري څخه  فغانستان کې د شعر ارزښت٬ همدپه ا ٬ات ژباوړنکې په اړه مالوم کتاب کې دخپرونکي  او

 .دي شوي ې ته وړاند چاپ او  شوي په ترتیب سره تنظیم  ات موضوعنور وخت او دشعرونه  
په څیر  ځواک  وسله وال  دمهال طالبان دا دي ٬چاپ  هم   د اتیایمي او نوویمي لسیزو  شعرونه شعرونو کېدغه په 

نستان کې واک ترالسه کړو. سربیره پردې د اچې طالبانو په افغشعرونه کله  هغه وخته د  یاب .راښکاره شوي نه وو
بم مونو په ور ولو بمباریواو د  مبر څخه ورسته ټپطالبان دیولسم سکله چې  ٬شعرونه کالونو ۵۵۵۲څخه تر  ۵۵۵۲
 . واکه وغورځول شول  سره له

شعرونه  نوې  او موندلي  مجلو او کسټونوکې٬په اخبارنو ي شعرونه پخواننور  ستریک فون لینشوتین او فیلیکس کوهن 
 .څخه اخیستي دي ویبپاڼه   دطالبانو له
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پوردل یو شاعر د ٬ګالن سره  لکه  یا اننګي په پسرلي کې٬ مبري ولکه ستا غ ٬ديشعرونه نه زغومونکې ساده   ځینې
 کله چې دوی چاته   پام اړوي   خپله اغیزه نه خطا کويباڼه هیچکله دسترګوستا یا  .يزمزمه کړ نامه  په  بوستان

 افغانستانله دوی څخه چې  څخه له کارکوونکو  د مرستندویه ټولنو شاعر د بیلګې په توګه  ٬نیوونکې دي.ځیني بیا ګوټ
                                                                                                                                                                                            «.جګې دي هم  څخه انو  د دوی تنخاګاني د وزیرچې  ٬شته دي دلتهګانې اینجو څومر » . پوښتنه کوي ډک دی ٬

ځینې بیا د بي . څخه خبرې کوي ورتوب  او توریالیتوب دمیړنتوب ٬ زړ ٬جګړیزحماسي اغیزه لريشعرونه ډیر 
ځینې شعرونه د پام  خلک له طالبانو څخه لري .کې  یدیځ لو چې پهانځور  کوم ٬رحمه جنګیالیو انځور وړاندې کوي 

په خپل هیواد کې   چې موږ  ٬هداو بدنامي  شرم یو دا  .. لکه په یوشعر کې ویل کیږيې ديکنونیوه وړ ځان ته ګوټ
 .مسوول یوناخوالو ټول د دغو  په خپله ه ګرځو٬موږ الالهاند سرګردانه 

 
 
 قهر جن غبرګونونه سخت یدیځ کې په لو* 
افغانستان  .لي وونارامه کونکې غبرګونونه راپاریدډیر  مخکې؟ دکتاب خپریدوڅخه که پروپاګنده ٬یواځي شاعري دهدا

دغو ددنه کې د ګارین ورځپاني ته وایي٬ د چاپیدلو په غن شعري ټولګېد دغي افسر  پوځي دمتقاعزي یوانګرېکې 
 به طالبان ځان حق په جانبه وګنې. سره چاپیدوشعرونو

 ي اویي ترپښو الندې کړ ٬ د ښځو حقونه دي وژونوونکې  جنایتګاران  ٬ دغه خلکاسوو ب موږاجازه نه لرو  له یاده 
 . چې بل نظر یا فکر لري بي رحمه وژني خلکهغه  دوی 

 .ويکپاملرنه ترالسه  پرته له اړتیا څخه  ځانګړي دښمنان یدیځ د لو څخه  کتابدغي  ٬انګرېز متقاید افسر وایي
 اړه ځښت ډیر دکتاب په ٬یر وایيوډ مایکل ښاغلي مطبعه مدیر . دو الندي راغلينیوکهم د سختوګوټ مطبعه دچاپ 
باندې تور  مطبعه چاپي  په دغه نه تر السه کړل .نوناپیژندل شویو کسانو څخه ټیلیفو وډیرله ٬ ده بعثونه وشول توده 

 .پورته کوي ترهګروغږ چې د  ٬ولګیدو
 .و غبرګونو په اړه  حیران پاتي ديد قهرجنپه لویدیځ کې  دشعري ټولګې دغه دوه  خپروونکې 

ښاغلي . غمونو لري ګان اوخپ ٬احساس ٬ویره شان  زموږ په طالبان   انسانان دي او  مطلب دادی چې وښیو٬ موږ ز
 .ن ووایلکوه
بلکې  متهم  کړو٬محکوم یا  او یا  طالبان  ه غواړو طالبان با ارزښته کړون ٬ موږ وایياو  وړاندې ځې نور  لږ دی 

ډیر سخت هري خوا ته  فکرونه په ترڅ کې  جګړوددلسو کالونو   « .طالبان انسانان دي وښیو چې» موږ غواړو 
 . وپراول شيرآ همدا کافي ده چې خلک را یي . ظاهرا ښموږ ته یوه بله خوا طالبانودشعرونه دا . شوي ديتینګ 

 
شک  دا .بیا هم خپریږيټولوخبرو  ره پردې یبرس ب کتا ممنوع شويچې  ٬کار دی محاسبه شوي یو دامالومیږي داسي 

 . ولي به ځانګړيو پام ځانته رااړويد خلکغواړي ډیر نږدي دی چې خپرونکې مطبعه دټاکل شویو پولو ماتولو سره 
 نه ښودل څیر  په  یا بالوي نوره  د ډیو    طالبانیودم س او ٬څخهپوځې ماموریت جګړو٬پس له لسو کالونو ٬ټوګه اوس

 ؟ کیږي
طالبان  چې  ٬تني الندې نه راوليدا تر پوښ؟  ځکه هیچ څوک  تر شا سیاسي موخې پټي ديچاپ د کتاب ایا د دې 

حکومت القاعدې ته پناه   د دوی ان کې حکومت رامنځته کړي وو٬په افغانستچې هغه خلک دي طالبان  .انسانان دي
واک الندي سیموکې خلک . د دوی د سپتمبر پیښې مسوولیت پرغاړه لري د یولسم ددغه ترهګره  شبکه  ورکړي وه.

سه وژني . دغه  انسانان تراووو يحونې ښونځې تړلي شوي وو اوموزیک منع شو٬د انل٬شکنجه کیدسنګسار کیدل
 . ٬ خلک ګواښيکوي٬ خلک یرغمل نیسي

 ؟ نیوکې او تبصروڅخه چاپ کويله ګوټ ٬ پرته له سریزيد دوی شعرونه  کیږي٬ چې سړينسبي نه   د غه ګوټنیوکې
 
 دشعرمصرې  ړلزونکې دي په بڼسټ کې  *  

 .ځ زړي ټکان ورکونکې دیو منشعرون دځینو. ټول شیان تور او سپین نه دي زه ټوګه د کتاب پیغام سم دیپه بنسټ
.  دساري  په رو تصدیق کويد همدغو خببیا شعرونه  نور  .د طالبانو څخه لريویني  کوم چې  نځورسړي  هغه ا

 .په خپله د اسالم سرتیرې نوموي ونه ځان په اړه سندرې وایي او  چې دوی دشهادت توګه کله 
چې دوی دخپلو غمونواو  ٬انسانان دي هغه د دوی نیمایي طالبان  یا لږ تر لږه چې  ٬په شعرونو کې داسي لوستل کیږي

د مینې په اړه  همدغه طالبان بیا  او لري  ویره هم  و او مرګ  څخهدوی د خپلومبارز ٬لیکنې کوي په اړهکړاونو 
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 ډیرې  د احساساتو څخه ډکې جملېدا . ندنه  ځانګړي  مفهوم او مانا لريپیژ ښکالځیني طالبان  ته  .لیکېهم شعرونه 
 .دهتر ډیره بریده نااشنا نړۍ کې  ځ ییدپه لو تو نړۍ د دوی د احساساداسي بریښي چې  ٬دي 

چې د دوی سره   ٬په افغانستان کې دطالبانو شعرونه او سندرې هغه افغانان  هم  په  کسټونو یا سي ډي ګانو  کې اوري
                                                                                                                                                                                                                            ؟    ي سندرې نورمال دي. په بله وینا دا ټولندري د دوی د کولتور یوه برخه ده. دغه سن وایيکوه مخالفت لري .

 بانوغږ لد طا خپرونکې  اشر اوسره له دې  چې نپلوي نه کوي ٬ ر یا خپرونکې په ریښتني ټوګه د هیچ اړخ  ناش یقیننآ 
 ږنیونکې مومي .وته غاو سندور 

 ۰۲۲۲ي . چې څنګه دوی  د خپل واکمنې پرمهال د لریع  کوتشطالبانو کولتوري جنایت نشي هغو د شیان  ټول  دا  اما
د  انځورنه  لمنځه یوړل اونه هنري اثار٬ السي هنري اثار ٬ل٬په سلګوموزیمونه لوټ کړ کالونو کې  ۵۵۵۰څخه تر 

 .وډامجسمه  یي  په بمونو والوځولهب
یو خورا مهم  ولګه دغه ټد شعرونوبانودطال   جان لي اندرزون  رسنوال نووو رپوټجګړیزدد نیویارک ټایمز مجلي 

ا شعرونه د .یيموږ ته  را ښ یو بل پټ  اړخ پیژندل شویو طالبانو  د زیګو او شلواوسه تر دا دی وایي ٬ .کتاب بولي
دشعاعري روح طالبان . ګي لري یو ټپي زړ چې دوی٬شته  هم  جنګیالیو په لیکو کې داسي  خلک  ښیي چې د طالب

 .مینه  ګرمه بي کچه سره  ژبېخپلي او د  خاوندان دي 
کړي شي د ښکال   هم نسترویا مډیو بال ٬ شعاعرانو شتون درلود.  ظالم  اوتګرپه تاریخ کې تل بغ ؟اما: دا څه مانا لري

 او د څه  هیږي چې طالبان څوک دينه پوهرڅوک چې دا شعرونه لولي ٬ تر اخر پوري . ړاندې کړيو  وتهانسانانهنر 
هغه  ٬ډیوان او پیریان جوړ کړيبالوي ٬ سترې څخه  چې هر چا چې دطالبانو ٬پوهیږيخره بالهغه  .لپاره جګړه کوي
 .لږ پوهیږيډیر  هم د دوی په اړه 

 
 پای

 
 

 تاسو کولي شي  د طالبانو شعري ټولګې  په دغه کتاب کې ولولي .
Poetry of the Taliban  

 
Der englische Verlag Hurst & Co. bringt  
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